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Een jaar met gebeurtenissen
met soms grote impact
U heeft het allemaal via het nieuws kunnen volgen, of
misschien heeft u zelf of in uw directe omgeving te maken
gehad met de gevolgen van COVID-19. De impact van dit
virus op onze maatschappij, de economie en op ons als
individu is groot. De verhalen over verlies en eenzame
mensen raken ons allemaal. Het lijkt langzaam de betere
kant weer op te gaan. Minder positief geteste mensen,
versoepelingen van de maatregelen en voorzichtig herstel
van de beurzen.
We vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van
onze activiteiten en ontwikkelingen bij PMT. Dat doen we
door u te informeren via de pensioenjournaals, onze website,
webinars en soms leest u onze mening in de krant.
Daarnaast geven wij deze maand ons algemeen- én verantwoord beleggen jaarverslag uit. Hierin kunt u alles lezen over
de ﬁnanciën, risicomanagement, ons beleggingsbeleid, communicatie én een vooruitblik naar 2021. In het online magazine
geven we u een korte samenvatting van beide jaarverslagen. Het online magazine en de jaarverslagen vindt u op pmt.nl/
downloads.
Op de valreep kan ik u nog het laatste nieuws meegeven. De Minister van Sociale Zaken heeft laten weten dat de invoering
van de nieuwe pensioenwet een jaar later dan verwacht in werking zal treden: op uiterlijk 1 januari 2023. Dat verandert niets
aan onze inzet om in 2026 klaar te zijn voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Wat wel impact heeft is dat wij in
2022 (net als in 2021) gebruik mogen maken van de vrijstellingsregeling zodat we de pensioenen niet hoeven te verlagen bij
een dekkingsgraad vanaf 90%. Dat is goed nieuws. Ik moet daarbij wel aantekenen dat het nog steeds mogelijk is dat we de
pensioenen moeten verlagen, want we weten niet wat de toekomst brengt – een dekkingsgraad onder de 90% is zeker niet
uitgesloten.
Ik wens u veel leesplezier en een goede gezondheid,
Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT

Jaarverslag 2020
Het jaar 2020 kende veel bijzondere gebeurtenissen met
soms een grote impact. En dan hebben we het niet alleen
over de eﬀecten van COVID-19.
In het jaarverslag 2020 blikken we hierop terug, leggen we
verantwoording af en zijn we transparant over álle cijfers,
ook over de vergoedingen van onze bestuurders. U kunt het
Vernieuwde
jaarverslag
2020, hetwebsite
jaarverslagPMT
verantwoord beleggen en
het jaarverslag van het Verantwoordingsorgaan downloaden
op pmt.nl.

Op deze data ontvangt
u uw pensioen
Wij maken uw pensioen op de volgende data
over aan uw bank:
• donderdag 24 juni
• donderdag 22 juli
• woensdag 25 augustus
Het verschilt per bank of uw geld ook op
dezelfde dag op uw rekening staat. Kijk voor
alle betaaldata op pmt.nl/betaaldata.

Loonheffingskorting: hoe zit dat?
We krijgen veel vragen over de loonheffingskorting.
Dit is een korting van de Belastingdienst waardoor
u minder belasting en premie betaalt. U mag dit
maar op 1 inkomen toepassen, meestal is het hoogste
inkomen het beste. Op de jaaropgave die u van ons
ontvangt, staat of loonheffingskorting wordt toegepast
op uw pensioen.
Wilt u dit wijzigen, dan geeft u dit door via het formulier
Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Die vindt
u op pmt.nl/downloads.
Wijzigingen kunt u met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2021 laten ingaan. Zo voorkomt u vervelende
verrassingen in uw aanslag over 2021.

Liever digitaal op de hoogte blijven?
Alle post van PMT vindt u ook netjes bij elkaar op Mijn PMT.
Als u dat overzichtelijker vindt dan papieren post, geef dan uw
e-mailadres door op Mijn PMT (ga naar pmt.nl en klik op Inloggen).
U ontvangt dan een e-mail als er post in uw digitale brievenbus zit.
Op Mijn PMT kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief en
digitale magazine.
Zo blijft u nog sneller en makkelijker op de hoogte en besparen wij
papier en postzegels.

PMT001_06.21

Pensioenjournaal is een uitgave van Pensioenfonds Metaal en Techniek. Bij vragen of voor meer informatie ga naar pmt.nl. Of neem contact op met
Klanteninformatie via pmt.nl/contact. Wij helpen u graag!
Ontvangt u liever ons digitale en uitgebreidere Pensioenmagazine? Geef dan uw e-mailadres aan ons door. Ga naar pmt.nl/mijnpmt, log in met uw
DigiD en kies voor digitaal.
Disclaimer: Dit Pensioenjournaal is met de grootste zorg samengesteld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Ons reglement is altijd leidend.

