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Tijdelijk beleid voor werkgevers over betaling
pensioenpremies

Het coronavirus raakt ons allemaal. We weten niet hoe lang deze lastige situatie nog
voortduurt. De regering heeft inmiddels de NOW-maatregelen bekendgemaakt. Toch
kunnen er nog steeds werkgevers zijn in onze sector die door de gevolgen van het
coronavirus moeite hebben aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Natuurlijk wil
PMT voor ondernemers die door de coronacrisis in acute liquiditeitsproblemen komen
coulant zijn.

Tijdelijke maatregelen voor de betaling pensioenpremies
Half mei ontvangt u van ons de combinota voor het 2e kwartaal. Wij verzoeken u deze
nota binnen de daarvoor geldende termijn te betalen. We begrijpen waar werkgevers
op dit moment mee te kampen kunnen krijgen en bieden werkgevers, die problemen
hebben met de betaling van deze combinota daarom de volgende mogelijkheden:

De betaaltermijn van deze nota is 30 dagen, namelijk tot 15 juni. Als betaling
voor 15 juni niet mogelijk is, vraag dan nu een betalingsregeling aan. Kijk op
onze website voor het aanvragen van een betalingsregeling.
We berekenen geen rente en geen boete bij een te late betaling van de 2e
combinota.

http://www.bpmt.nl/
http://bpmtonline.m7.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now
https://www.bpmt.nl/ik-ben-werkgever/administratieve-en-financiele-vragen#!step:f32e7bb9cb


Vanaf 1 juli 2020 kunt u op de
werkgeversportalen bpmtonline.nl en
Inzendportaal.nl alleen nog maar inloggen met
eHerkenning. Op Inzendportaal geeft u alle
wijzigingen door zoals het aan- en afmelden
van medewerkers en op bpmtonline.nl kunt u
alle facturen inzien met de bijbehorende
specificaties.

Zorg dat u tijdig eHerkenning aanvraagt zodat u toegang blijft houden tot deze portalen.
Houdt u wel rekening met een wachttijd bij de erkende leveranciers van eHerkenning. 

Regel uw eHerkenning

Wilt u uw externe accountant of loonadministrateur ook toegang geven tot de
werkgeversportalen? Dan is er een ketenmachtiging nodig. De oude machtigingen die
eerder zijn afgegeven komen namelijk te vervallen.

Regel een ketenmachtiging

Het Generatiepact zorgt ervoor dat
oudere werknemers de gelegenheid
krijgen om minder te werken en gezond
hun pensioen te halen. Tegelijkertijd
krijgen jongeren de kans in te stromen.
Hoe werkt het ook alweer? Er zijn drie
varianten voor het Generatiepact:

Ook berekenen we geen rente en boete bij een betalingsregeling.

Heeft u nog vragen?
Uiteraard zijn wij bereikbaar voor al uw vragen. Heeft u een vraag? Neemt u dan
contact op met de afdeling Accountbeheer PMT via 088 0079811 (op werkdagen van
08:00 tot 17:30 uur).

Inloggen met eHerkenning

Aanmelden Generatiepact

https://secure.inzendportaal.nl/eherkenning/
https://www.eherkenning.nl/ketenmachtiging


De eerste variant is mogelijk vanaf 60 jaar en de werknemer heeft hier recht op:
80/90/100 = 80% werken tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw.
De 2e en 3e variant zijn mogelijk vanaf 62 jaar en worden gemaakt in gezamenlijk
overleg tussen werkgever en werknemer:
70/85/100 = 70% werken tegen 85% salaris en 100% pensioenopbouw.
60/80/100 = 60% werken tegen 80% salaris en 100% pensioenopbouw.

Bij alle varianten is de pensioenopbouw 100%. De pensioenpremie moet ook over 100%
salaris betaald worden.

Hoe werkt het in de praktijk? U kunt dit binnenkort eenvoudig regelen met
eHerkenning
Via Inzendportaal.nl is het dan mogelijk om aanmeldingen voor het Generatiepact digitaal
te doen. U hoeft dan geen formulier meer op te sturen of een wijziging door te geven. Wij
laten u hieronder zien wat u moet doen.

Stap 1: Log in met eHerkenning op Inzendportaal.nl.
Stap 2: Klik in menu op ‘Werknemers’ en zoek de werknemer op die u wilt aanmelden
voor het Generatiepact.
Stap 3: Selecteer de werknemer en klik op de button ‘aanmelden voor Generatiepact’.
Stap 4: Kies de variant van het Generatiepact waaraan uw werknemer gaat meedoen en
vul de ingangsdatum en gegevens in.
Stap 5: Heeft u alle gegevens gevuld? Klik op verzenden.

Wilt u eerst meer weten? Kijk voor meer informatie op Generatiepactmetaalentechniek.nl

 

Blijf op de hoogte
Als u regelmatig even op onze website www.bpmt.nl kijkt, bent u altijd op de hoogte
van zaken die er spelen, zo ook het aangepaste betalingsbeleid door de coronacrisis.

Onze werkgeversconsulenten helpen u graag
Ook tijdens de coronacrisis staan onze werkgeversconsulenten voor u klaar via de
telefoon en e-mail. Ook is een afspraak via beeldbellen bespreekbaar. Op dit moment
zijn persoonlijke gesprekken op locatie niet mogelijk. Heeft u vragen over het pensioen
van uw werknemers? Of stellen werknemers vragen over hun pensioen? Dan is het
goed om te weten dat u terecht kan bij de werkgeversconsulenten van PMT. Neem
gerust contact met hen op!

http://www.generatiepactmetaalentechniek.nl/
http://www.bpmt.nl/
https://www.bpmt.nl/contact/ik-ben-werkgever
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