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Een nieuw pensioenakkoord: wat betekent dat voor
uw werknemers?

Na jaren onderhandelen is er eindelijk een akkoord bereikt rond een nieuw
pensioenstelsel. Werknemersorganisaties zeiden ‘ja’ tegen het pensioenakkoord dat 5
juni werd gepresenteerd. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Dat betekent dat het
kabinet en de sociale partners de invulling nog gaan uitwerken. In het nieuwe
pensioencontract wordt de AOW-leeftijd twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden,
ook stijgt de AOW-leeftijd minder snel. Pensioenen kunnen sneller worden verhoogd,
maar ook verlagen zal sneller mogelijk zijn. Daarnaast komen er meer mogelijkheden
voor deelnemers met zware beroepen om eerder te kunnen stoppen met werken. De
bevriezing van de AOW-leeftijd en de versoepelde regels rond het verlagen van de
pensioenen gelden al vanaf 2020.

De belangrijkste cijfers
van 2018

Pensioenjournaal voor
uw werknemers
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Metaal en Techniek (PMT). Sinds 1948

ontvangen. In dit nummer was onder

heeft PMT tot doel het zorgen voor een

meer aandacht voor de dreigende

goed pensioen voor de mensen in de

verlaging van de pensioenen. Deze

metaal en techniek. Inmiddels gaat het

dreiging is ondanks het afgesloten

om de pensioenvoorziening voor meer

pensioenakkoord nog steeds actueel.

dan 1,3 miljoen mensen. Lees alles

Daarnaast kunnen uw werknemers via

over de belangrijkste (financiële)

het Pensioenjournaal het webinar

ontwikkelingen van PMT in het verkorte

terugkijken over de mogelijkheden van

jaarverslag van 2018.

deeltijdpensioen.

VERKORT JAARVERSLAG

PENSIOENJOURNAAL

Specificatie van uw nota alleen nog op BPMT Online
De specificatie die u altijd bij de factuur ontvangt, kunt u vanaf 14 augustus alleen nog
online inzien. Digitaal communiceren is tenslotte veiliger, sneller, goedkoper én
milieuvriendelijker. U kunt de specificatie inzien via het werkgeversportaal BPMT
Online: www.bpmtonline.nl. Maakt u nog geen gebruik van dit portaal? Meld u dan aan

op www.bpmtonline.nl. De factuur blijven we voorlopig per post versturen, vanaf
augustus dus zonder specificatie.
NAAR BPMT ONLINE

Meld u aan op
Inzendportaal.nl

Inzendportaal.nl is vernieuwd. Het is de
plek waar u nieuwe werknemers
aanmeldt en wijzigingen in
dienstverbandgegevens doorgeeft.
Snellere technologie, verbeterde
functionaliteiten en beveiligd met
eHerkenning: dé manier van beveiligen
voor bedrijven. Uiteraard hebben we
goed geluisterd naar verbetersuggesties
van werkgevers. Wilt u als eerste het
nieuwe Inzendportaal.nl proberen en al
gebruikmaken van de voordelen? Meld
u dan aan als eerste gebruiker! U helpt
ons en daarmee andere werkgevers
met uw ervaringen.

Nieuw in Mijn PMT

Mijn PMT, de beveiligde
pensioenomgeving voor uw
werknemers, blijven we verder
ontwikkelen. Zo kunnen deelnemers
ANW Pensioen digitaal aanvragen en
komen er meer brieven beschikbaar die
deelnemers hebben ontvangen. De
pensioenplanner in Mijn PMT is weer
uitgebreid. Uw werknemers kunnen nu
deeltijdpensioen berekenen. Als uw
werknemers hun e-mailadres in Mijn
PMT achterlaten kunnen we hen ook
digitaal op de hoogte houden van het
laatste nieuws. Dat is veiliger, sneller,
goedkoper én milieuvriendelijker.

INZENDPORTAAL.NL

Generatiepact Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf
In de cao van het Motorvoertuigen- en
Tweewielerbedrijf is het Generatiepact
opgenomen.
Werknemers kunnen vanaf hun 60ste
minder uren werken met behoud van hun

volledige pensioenopbouw. Zo kunnen zij
op een gezonde manier tot aan hun
pensioen blijven werken. Alle informatie
over het Generatiepact Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijf vindt u handig bij
elkaar op de website van OOMT: het
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
Motorvoertuigenbedrijf en
Tweewielerbedrijf.
LEES MEER OP DE WEBSITE VAN OOMT

Veelgestelde vragen over deeltijdpensioen
PMT organiseerde een webinar voor werknemers over deeltijdpensioen. Kan ik
het webinar nog terugkijken?
Welke vragen stelden de werknemers tijdens het webinar? (pdf)
Waar vind ik meer informatie over deeltijdpensioen voor mijn werknemers?

Andere geïnteresseerden voor de nieuwsbrief?
Heeft u collega’s of kent u andere werkgevers/administratiekantoren voor wie deze
nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief door en laat de ander zich
aanmelden. Dit kan eenvoudig op onze website.
AANMELDEN VOOR WERKGEVERSNIEUWSBRIEF
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