Antwoorden op de meest gestelde vragen tijdens
webinar ‘Uw werknemers en hun pensioen’
Hieronder leest u de meest gestelde vragen met antwoorden die tijdens het webinar
‘Uw werknemers en hun pensioen’ van 23 februari 2022 zijn gesteld. Als u vragen heeft die hier niet
beantwoord worden, dan kunt u contact opnemen met PMT via www.pmt.nl/werkgever/contact.

Handig
Waar vind ik meer informatie?

Het webinar terugkijken
PMT Online
Inzendportaal.nl
eHerkenning aanvragen
Premieberekeningsmodule
Generatiepact Metaal en Techniek
Generatiepact Motorvoertuigen en
Tweewielerbedrijven
Generatiepact Tankstations en Wasbedrijven
Regeling Vervroeg Uittreden (RVU)

www.pmt.nl/webinars
www.bpmtonline.nl
www.inzendportaal.nl
secure.inzendportaal.nl/eherkenning
www.bpmtonline.nl/prmbr
www.generatiepactmetaalentechniek.nl
www.oomt.nl/cao/generatiepact
www.sftw.nl/generatiepact
www.mvtrvu.nl

Waar vind ik handige downloads?

Handleiding Inzendportaal.nl
download (pdf)
Feiten en cijfers 2022
download (pdf)
Checklist Pensioen 1-2-3 nieuwe werknemers download (pdf)
Brochure ‘Uw werknemers en hun pensioen’ download (pdf)
Brochure ‘Uw werknemer is arbeidsongeschikt’ download (pdf)

Pensioenregeling PMT
Waar vind ik informatie over de regeling? Waar kan ik mijn werknemer naar verwijzen?

Op www.pmt.nl/pensioen123 vindt u trapsgewijs uitleg over wat uw werknemers wel en niet krijgen
in de pensioenregeling van PMT:
• In Laag 1 staat in het kort de belangrijkste informatie over de regeling.
• In Laag 2 staat extra uitleg per onderwerp.
• In Laag 3 vindt u de juridische en beleidsmatige informatie over de pensioen van PMT.
U kunt de Checklist pensioen 1-2-3 gebruiken om nieuwe werknemers voor te lichten.
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Partnerpensioen
Wat is partnerpensioen?

In de pensioenregeling van PMT is er naast ouderdomspensioen ook pensioen voor de partner van de
werknemer geregeld. Dit noemen we partnerpensioen. De partner ontvangt dit pensioen levenslang
na het overlijden van uw werknemer.
Kan mijn werknemer partnerpensioen inwisselen voor meer ouderdomspensioen?

Ja, dat kan een goed idee zijn als de partner zelf een goed inkomen heeft. Heeft uw werknemer geen
partner? Dan ruilen we het partnerpensioen automatisch in voor extra ouderdomspensioen.

ANW Pensioen
Wat is ANW Pensioen?

ANW Pensioen is een verzekering die uw werknemer zelf bij PMT afsluit voor extra partnerpensioen
bij overlijden van de werknemer. De premie wordt via de kwartaalfactuur in rekening gebracht.
U mag deze premie volledig doorbelasten aan uw werknemer. Ieder jaar in december ontvangt u een
overzicht met al uw werknemers die ANW Pensioen hebben afgesloten.
Hoe kan een nieuwe werknemer ANW Pensioen afsluiten?

Nadat u de nieuwe werknemer via Inzendportaal.nl heeft aangemeld, sturen wij uw werknemer een
vrijblijvende offerte. Uw werknemer kan de aanvraag ook digitaal regelen via Mijn PMT.

Aanvullende regelingen van PMT
Wat houdt de aanvullende regeling ‘Pensioenopbouw boven de salarisgrens’ in?

Voor pensioenopbouw boven de salarisgrens van € 81.010 (in 2022) bruto per jaar tot € 114.866 (in
2022) heeft PMT een aanvullende regeling ‘Pensioenopbouw boven de Salarisgrens’. Werknemers
binnen de Metaal en Techniek kunnen hier alleen aan deelnemen als de werkgever deze aanvullende
regeling heeft afgesloten. Heeft u 1 of meer werknemers die meer verdienen dan € 81.010 bruto per
jaar en wilt u voor hen extra pensioen regelen? Dan kunt u deze aanvullende regeling afsluiten. Op
de website vindt u hier meer informatie over.
Moeten al mijn werknemers die meer verdienen dan de salarisgrens deelnemen aan de
aanvullende regeling?

Nee, zij kunnen binnen 3 maanden na ontvangst van de bevestiging van deelname opzeggen via een
afstandsverklaring. Deze kunt u hier vinden.

Regelingen buiten de pensioenregeling van PMT
Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact biedt werknemers vanaf 60 jaar de kans om vrijwillig minder te werken.
Dit gebeurt in overeenstemming met u als werkgever. De regeling maakt geen onderdeel uit van
de pensioenregeling van PMT. Meer informatie vindt u op de desbetreffende websites:
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Generatiepact Metaal en Techniek
Generatiepact Motorvoertuigen en
Tweewielerbedrijven
Generatiepact Tankstations en Wasbedrijven

www.generatiepactmetaalentechniek.nl
www.oomt.nl/cao/generatiepact
www.sftw.nl/generatiepact

Let op! Op 30 september 2021 is de CAO Metaal en Techniek afgelopen. Totdat er nieuwe afspraken zijn
gemaakt tussen de sociale partners, kunnen nieuwe aanvragen voor deelname aan het Generatiepact niet in
behandeling worden genomen. Voor werknemers die al gebruik maken van het Generatiepact verandert er
niets.
Wat is de Regeling Vervroegde Uitkering (RVU)?

Dit is een regeling die werknemers het recht geeft op een uitkering om de periode tot aan hun
pensioen en/of AOW te overbruggen. De RVU maakt geen onderdeel uit van de pensioenregeling van
PMT. Meer informatie vindt u op www.mvtrvu.nl.

Bijna met pensioen
Welke keuzes heeft mijn werknemer als zijn pensioen in zicht komt?

Uw werknemers kunnen vlak voor hun pensioendatum een aantal keuzes maken. De keuzes die uw
werknemer heeft, staan uitgelegd op de deelnemerspagina Bijna met pensioen. Ook kan uw
werknemer kosteloos een persoonlijk gesprek aanvragen met een van onze pensioenconsulenten.

Pensioenadministratie
Waar moet ik aan- en afmeldingen doorgeven?

U regelt veel administratieve zaken en wijzigingen van werknemers via Inzendportaal.nl. U heeft
eHerkenning (niveau 3) nodig om in te loggen. Via Inzendportaal.nl geeft u wijzigingen door.
Hierdoor krijgen wij de juiste salarisgegevens binnen waarmee wij de pensioenpremie berekenen.
Welke werknemers moet ik aanmelden bij PMT?

De volgende type werknemers moet u verplicht aanmelden bij ons:
• Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd
• Oproepkrachten
• Vakantiekrachten
• Stagiairs als zij vanuit een leer-werkovereenkomst stage lopen (BBL)
• Werknemers uit het buitenland of grensarbeiders
• Gemoedsbezwaarden
Vanaf welke leeftijd moet ik mijn werknemer aanmelden?

In de Metaal en Techniek bouwt iedereen vanaf 18 jaar pensioen op tot uiterlijk de AOW-datum.
Waar vind ik de belangrijkste kengetallen voor 2022?

Deze staan op onze website en in de brochure ‘Feiten en Cijfers’.
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Hoe bereken ik de periodieke premie die mijn werknemers moeten betalen?

Dit berekent u met de premieberekeningsmodule. Hiermee kunt u ook eenvoudig de hoogte van alle
overige regelingen berekenen en nakijken welk deel van die premie u op het inkomen van uw
werknemer mag inhouden. De premie voor Pensioenopbouw boven de Salarisgrens kunt u
berekenen met deze rekensheet.

Inloggen met eHerkenning
Wat is eHerkenning?

eHerkenning is een veilige manier van inloggen voor ondernemers, vergelijkbaar met DigiD voor
burgers. U krijgt met 1 persoonlijke digitale sleutel toegang tot verschillende aangesloten online
(overheids)organisaties. Bekijk deze pagina voor meer informatie over eHerkenning.
Hoe geef ik wijzigingen door als ik geen eHerkenning heb?

Stuur een e-mail met de wijzigingen naar info@inzendportaal.nl. Wij zullen de wijziging voor u
verwerken. U kunt de wijzigingen niet telefonisch doorgeven omdat wij een brondocument nodig
hebben. Het is wel belangrijk dat u eHerkenning aanschaft.

Factuur
Waar vind ik de factuur met specificatie per werknemer?

Ieder kwartaal krijgt u een factuur, ook wel kwartaalnota genoemd. Hierop staat het totaalbedrag
van de te betalen premies. Op deze factuur staan ook de premies die u als werkgever in de Metaal en
Techniek betaalt aan o.a. de opleiding- en ontwikkelingsfondsen, de sociale fondsen en de
werknemersbijdrage aan stichting SWWM (premie WW). Op PMT Online vindt u de specificatie per
werknemer uitgesplitst.
Wanneer ontvangt u uw factuur in 2022?

U ontvangt de kwartaalfacturen in 2022 op:
1ste kwartaal 2022
Woensdag 16 februari 2022
2de kwartaal 2022
Woensdag 11 mei 2022
3de kwartaal 2022
Woensdag 10 augustus 2022
4de kwartaal 2022
Woensdag 16 november 2022
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