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Geen verlaging van de pensioenen
verwacht in 2020
“Goed nieuws! PMT is opgelucht”, aldus Jos Brocken.
“Met de voorgestelde maatregelen door minister
Koolmees, hoeven we in 2020 uw pensioen waarschijnlijk
niet te verlagen. Dit is goed nieuws voor onze deelnemers
en gepensioneerden. We weten dit pas echt zeker begin
2020, maar zoals PMT er nu voor staat, gaat de verlaging
niet door. We zijn blij dat de minister gehoor kon geven
aan de oproep om verlagingen te voorkomen.”
PMT moest voor elke toekomstig uit te betalen euro aan
pensioen, ook een euro in kas hebben. Dat is nu verlaagd
naar 90 eurocent (dekkingsgraad 90%). Deze maatregel
geldt voor één jaar. De dekkingsgraad op 31 december 2019
is bepalend. PMT had eind oktober een dekkingsgraad
van 95,8%. Bij deze stand hoeft PMT de pensioenen niet
te verlagen.
Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT

PMT is er voor u
Wilt u meer weten over uw pensioen? Kijk dan op onze
website www.bpmt.nl. Daar vindt u veel informatie.
Uw persoonlijke pensioeninformatie vindt u in Mijn PMT
via www.bpmt.nl/mijnpmt.
Kunt u het antwoord op een vraag niet vinden, of wilt u
persoonlijk contact met ons opnemen? De medewerkers
van Klanteninformatie staan voor u klaar. U kunt ons
mailen via het contactformulier, maar u kunt ons ook
bellen op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Het nummer
is 070 - 316 08 60. Deze informatie vindt u overzichtelijk
bij elkaar op onze contactpagina www.bpmt.nl/contact

Op de korte termijn is deze maatregel van de minister goed
nieuws voor u, omdat uw maandelijkse inkomen niet daalt.
Het is ook goed nieuws voor mensen in uw omgeving die
nog werken bij een bedrijf in de metaal en techniek. Ook
hun opgebouwde pensioen wordt niet verlaagd.
Op de langere termijn zijn de problemen nog niet opgelost.
Er is niet opeens extra geld beschikbaar. Ook het probleem
van de lage rente bestaat nog steeds. Voor een goed
pensioen nu en in de toekomst, is aanpassing van ons
pensioenstelsel nodig. Hoewel deze maatregel rust geeft,
moeten we in 2020 hard aan de slag met de uitwerking van
het pensioenakkoord. Het uitgangspunt van PMT is en blijft:
een goed en betaalbaar pensioen voor iedereen die nu nog
werkt of met pensioen is.

Pensioenbijeenkomsten 2020

Ook in 2020 organiseren wij weer acht pensioenbijeenkomsten door het hele land. Zijn wij bij u in de
regio, dan nodigen wij u vooraf per brief uit. Ook uw
partner is natuurlijk welkom.
Tijdens de bijeenkomsten vertellen we u hoe PMT
ervoor staat en horen graag uw mening. Er is ook tijd
voor ontspanning met een bekende artiest en een hapje
en drankje.
Wilt u uw eigen pensioensituatie bespreken? Dan kunt
u daarvoor een aparte afspraak maken. Dit gratis gesprek
met een pensioenconsulent vindt plaats een uurtje vóór
de bijeenkomst. Bij uw inschrijving geeft u door of u

hiervan gebruik wilt maken. Heeft u voorafgaand aan de
datum van de bijeenkomst niets gehoord en wilt u graag
komen? Dan kunt u vanaf 3 weken voor de bijeenkomst
online inschrijven via: www.bpmt.nl. U klikt onderaan
de pagina op ‘Gepensioneerdenbijeenkomsten’.
5 februari 2020	
10 maart 2020	
31 maart 2020	
18 mei 2020	
28 september 2020	
6 oktober 2020	
10 november 2020	
7 december 2020	

Leeuwarden
Goes
Doetinchem
Amsterdam
Venlo
Enschede
Gouda
Tilburg

Datum waarop uw pensioen
wordt uitgekeerd in 2020

Alle post van
PMT digitaal?

In 2020 maken wij uw pensioen over op:
Donderdag 23 januari		
Donderdag 23 juli
Dinsdag 25 februari		
Dinsdag 25 augustus
Woensdag 25 maart		
Donderdag 24 september
Donderdag 23 april		
Donderdag 22 oktober
Maandag 25 mei			
Woensdag 25 november
Donderdag 25 juni		
Donderdag 17 december

Log in via www.bpmt.nl/mijnpmt en laat
uw e-mailadres achter. Dan ontvangt u niet
alleen onze Pensioenjournaals, maar ook al
uw andere PMT post in uw mailbox. Dat scheelt
veel papier én postzegels. Uw privé e-mailadres
is het makkelijkste.
Zo blijft u uw post ontvangen, ook als u niet
meer werkt voor uw huidige werkgever.

Vakantiegeld en 13e maand
Tijdens uw werk ontving u vakantiegeld. Meestal in mei. Misschien
kreeg u in december ook een 13e maand. Zodra u met pensioen bent,
krijgt u 12x per jaar een uitkering. De bedragen voor vakantiegeld en
eventueel een 13e maand zijn al in uw maandelijkse pensioenuitkering verwerkt.

Altijd alle pensioeninformatie op één plek:
1. inloggen via DigiD,
2. e-mail invoeren,
3. klaar!

Pensioenjournaal is een uitgave van Pensioenfonds Metaal en Techniek.
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. Of neem contact op met Klanteninformatie via het contactformulier op www.bpmt.nl/contact. Wij helpen u graag!
Wilt u het Pensioenjournaal voortaan digitaal ontvangen? Geef uw e-mailadres aan ons door. Ga naar www.bpmt.nl/mijnpmt en log in met DigiD.
Disclaimer: Dit Pensioenjournaal is met de grootste zorg samengesteld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Ons reglement is altijd leidend.

