
Uitgave van Pensioenfonds Metaal en Techniek voor gepensioneerden in de Metaal en Techniek • November 2018

Pensioen
journaal

Krijgt uw partner pensioen als u overlijdt? 
Soms is er onduidelijkheid over het 
partnerpensioen, terwijl het wel een 
belangrijk onderwerp is. U wilt uw 
nabestaanden immers fi nancieel zo 
goed mogelijk achterlaten. Wilt u we-
ten hoe het partnerpensioen geregeld 
is bij PMT? Dat is afhankelijk van uw 
situatie.

Uw partner kan na uw overlijden 
recht hebben op een partnerpen-
sioen als u getrouwd bent of een 
geregistreerd partnerschap heeft. 
Woont u samen? Dan krijgt uw 
partner partnerpensioen als u een 

samenlevingsovereenkomst bij de 
notaris heeft getekend én ingeschre-
ven staat op hetzelfde adres.

Maar let op! In de volgende situaties 
heeft uw partner geen recht op part-
nerpensioen na uw overlijden:
-  Als u uw relatie bent aangegaan 

nádat u (gedeeltelijk) met pensioen 
bent gegaan.

-   Als u er destijds voor gekozen heeft 
om het partnerpensioen in te ruilen 
voor een hoger ouderdomspensioen 
voor uzelf. Dit besluit heeft u samen 
genomen toen u met pensioen ging.  

Wilt u weten of, en zo ja, hoeveel pen-
sioen uw partner ontvangt? Kijk dan 
op uw pensioenoverzicht. Dit vindt u 
in Mijn PMT. U logt eenvoudig in met 
uw DigiD. 

Eind september was de dekkings-
graad van PMT 104,6%. De dekkings-
graad is de verhouding tussen het 
vermogen en de verplichtingen. De 
stijging van de dekkingsgraad was te 
danken aan een lichte stijging van de 
rente. Het vermogen bleef nagenoeg 
gelijk aan dat van de maand ervoor. 

Nog steeds kans op een verlaging 
in 2020
Ondanks dat de dekkingsgraad al 
ruim een jaar boven de 100% is, 
hangt PMT nog steeds een mogelijke 
verlaging van de pensioenen boven 
het hoofd. Dat komt omdat pensioen-
fondsen op grond van de wet een 

buff er moeten aanhouden. Voor PMT 
betekent dit dat de gemiddelde dek-
kingsgraad over de 12 voorafgaande 
maanden (de zogenoemde beleids-
dekkingsgraad) ten minste 104,3% 
moet zijn. Dat is nu niet het geval. 

Als PMT eind 2019 opnieuw niet een 
beleidsdekkingsgraad van 104,3% 
heeft behaald, dan is PMT verplicht 
een verlaging door te voeren in 2020. 
Wij doen er alles aan om een verla-
ging te voorkomen. In de loop van 
2019 wordt steeds duidelijker hoe 
groot de kans op verlagen is. Via onze 
website www.bpmt.nl en Pensioen-
journaal houden we u op de hoogte.

Meld u aan voor het 
digitale Pensioen-
journaal  

Veel informatie leest u tegenwoordig 
online. PMT gaat mee in die ontwik-
keling, omdat we u zo beter en sneller 
van dienst kunnen zijn. Het Pensioen-
journaal is er ook in een digitale ver-
sie. U blijft gemakkelijk via mobiel, 
laptop, tablet of pc op de hoogte van 
alle ontwikkelingen rondom uw pen-
sioen bij PMT. Meld u aan in Mijn PMT 
via www.bpmt.nl/mijnpmt. Houd uw 
DigiD bij de hand. 

Hoe staat PMT er voor?  
“De dekkingsgraad stijgt langzaam maar we moeten niet 
te veel waarde hechten aan de stand van vandaag. De kans 
op een verlaging is nog steeds aanwezig. Een verlaging is 
pas uit beeld als de beleidsdekkingsgraad eind 2019 hoger 
is dan 104,3%” aldus Jos Brocken, voorzitter PMT. 
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Ga naar www.bpmt.nl voor meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over onderwerpen in deze nieuwsbrief? Kijk dan op www.bpmt.nl. U kunt ook een mail sturen naar 
klanteninformatie@bpmt.nl of bel ons via 070 316 08 60. Wij helpen u graag!

Disclaimer: Dit Pensioenjournaal is met de grootste zorg samengesteld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Ons reglement is altijd leidend. 

PMT organiseert bijeenkomsten spe-
ciaal voor gepensioneerden. Tijdens 
deze bijeenkomsten hoort u hoe PMT 
ervoor staat en is er gelegenheid om 
vragen te stellen. Na het inhoudelijke 
deel van het programma kunt u 
genieten van het optreden van een 
Nederlandse artiest. Na afloop is er 
een hapje en een drankje en ontmoet 
u misschien wel oud-collega’s. Heeft 
u een partner, dan is zij of hij ook 
van harte welkom.

Voorafgaand aan de bijeenkomst 
kunt u uw persoonlijke pensioen-
situatie bespreken met een van onze 
pensioenconsulenten. Als u daar 
prijs op stelt, kunt u dat aangeven 
wanneer u zich inschrijft. De bijeen-
komsten worden het hele jaar door 
georganiseerd in verschillende plaat-
sen in het land. U ontvangt automa-
tisch bericht wanneer er een bijeen-
komst in uw omgeving is. Benieuwd 
naar de bijeenkomsten dit najaar? U 
vindt ze op www.pmt-aanmelden.nl.

U bent van harte welkom op 
een van onze bijeenkomsten 

PMT belegt het geld dat u en uw 
voormalig werkgever inlegden op 
een verantwoorde manier. Natuurlijk 
staat daarbij een goed financieel ren-
dement voorop. We beleggen graag 
in bedrijven die ook een positieve bij-
drage leveren aan oplossingen voor 
maatschappelijke problemen. Dat 
noemen we ‘impact investeringen’. 

Met impact investeringen streeft 
PMT naar financieel rendement én 
positieve effecten op mens, milieu 

en maatschappij. PMT heeft bijvoor-
beeld geïnvesteerd in windmolenpar-
ken op land en zonne-energieparken 
in West-Europa. Ook zijn woningen 
waarin PMT investeert duurzamer 
gemaakt door het plaatsen van ener-
giezuinige HR-ketels en dubbel glas 
en door het aanbrengen van isolatie.

Meer weten? Lees ‘Beleggen in 
oplossingen’ in ons digitale 
Pensioenjournaal: 
www.bpmt.nl/pensioenjournaal. 

Beleggen voor rendement én oplossingen 

Kalender
2018
Uw pensioen wordt overgemaakt op:
donderdag 22 november 2018     
donderdag 20 december 2018

Vanaf december vindt u hier de 
betaaldata 2019: 
www.bpmt.nl/betaaldata. 

2019
januari:   u ontvangt uw jaarlijks  

pensioenoverzicht (UPO) voor 
gepensioneerden. 

februari:   u ontvangt uw jaaropgave 2018. 

Mijn PMT 

Mijn PMT is een beveiligde online 
omgeving waarin u uw persoonlijke 
pensioengegevens kunt zien, zoals 
uw jaaropgaven en pensioenover-
zichten. Ga naar 
www.bpmt.nl/mijnpmt en log in met 
uw DigiD. 
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