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Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds: Samen uw
werknemers helpen om langer gezond te werken
Werknemers moeten langer werken. In het
pensioenakkoord is afgesproken dat de
AOW-leeftijd tot en met 2024 stijgt naar 67
jaar. Daarna is de AOW-leeftijd gekoppeld
aan de levensverwachting, waardoor deze
verder kan oplopen. Het is belangrijk dat
uw werknemers, jong en oud, zich kunnen
blijven ontwikkelen. Het pensioenakkoord
gaat daarom ook over gezond langer doorwerken, of eerder stoppen als dat niet meer
lukt. En als uw werknemers zich ontwikkelen, ontwikkelt uw bedrijf ook. Hierbij heeft u
een partner, uw O&O-fonds (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds). In dit artikel leest u
hier meer over.
LEES VERDER

Webinar: Moeten we de
pensioenen verlagen?

Inloggen Inzendportaal
vanaf 1 januari 2020 via
eHerkenning. Bent u er
klaar voor?

Moeten we de pensioenopbouw van uw
werknemers verlagen? Dat is nog niet
zeker, maar we kunnen ons voorstellen

Vanaf 1 januari 2020 kunt u op het

dat u er vragen over krijgt. In het

Inzendportaal alleen nog inloggen met

webinar ‘Verlagen’ gingen we hier

eHerkenning. Dit is een veilige manier

dieper op in. Waarom is dit misschien

van inloggen voor ondernemers,

nodig? Wat doen wij om dit te

vergelijkbaar met DigiD voor burgers.

voorkomen? Welke vragen hebben

Met 1 persoonlijke digitale sleutel krijgt

werknemers en wat zijn daarop de

u toegang tot meer dan 400

antwoorden? Alles kwam aan bod. U

(semi)overheidsinstellingen. Deze

kunt dit webinar op uw gemak en in uw

instellingen weten dan zeker dat u bent

eigen tijd bekijken. Uw werknemers

wie u zegt dat u bent.

natuurlijk ook. Op onze website
informeren wij regelmatig over de

Vraag eHerkenning nu al aan!

actuele situatie.

Afhankelijk van hoe uw bedrijf is

WEBINAR BEKIJKEN

georganiseerd, kan de aanvraag een

paar dagen tot enkele weken duren. Om
het u makkelijk te maken, is er een
stappenplan gemaakt.
STAPPENPLAN

Zorg dat uw werknemers niet tussen wal en schip
vallen
Elke nieuwe werknemer die bij PMT pensioen gaat opbouwen, ontvangt van ons de
welkomstbrief. Werknemers die uit dienst gaan ontvangen een eindbrief. In beide
brieven staat veel belangrijke informatie voor uw werknemer. Het is belangrijk dat we
deze brieven op tijd kunnen versturen naar uw (ex-)werknemer. In de welkomstbrief
staat bijvoorbeeld welke opties een werknemer heeft. Denk aan de opbouw van extra
partnerpensioen (anw-pensioen). Geeft uw werknemer zijn keuze niet op tijd aan ons
door, dan is hij of zij niet ‘verzekerd’ en kunnen er vervelende situaties ontstaan.
Voor u is het óók belangrijk om werknemers tijdig aan en af te melden. Zo weet u zeker
dat u niet teveel betaalt, maar ook niet te weinig. En het scheelt u onnodige
administratiekosten. Werknemers meldt u binnen 1 maand na indienst- of
uitdiensttreding aan via Inzendportaal.nl. Welke werknemers meldt u aan?

Pensioenjournaal voor
uw werknemers,
september 2019

Pensioen meenemen of
overdragen is nu niet
mogelijk

Werknemers hebben eind september

Krijgt u een nieuwe werknemer in dienst

weer een digitaal Pensioenjournaal

en heeft deze werknemer pensioen

ontvangen. Deze editie staat in het

opgebouwd bij een ander

teken van de mogelijke verlaging van de

pensioenfonds? Of gaat een werknemer

pensioenopbouw. Waarom is dit

bij u weg en werken in een andere

misschien nodig en wat doen wij om dit

sector? Dan is het overdragen van

te voorkomen? In het Pensioenjournaal

pensioen (waardeoverdracht) van of

staat ook uitgelegd wat het verschil is

naar PMT op dit moment niet mogelijk.

tussen de AOW-leeftijd, pensioenleeftijd

De financiële situatie van PMT is nu niet

en pensioenrekenleeftijd. Belangrijk als

voldoende om waardeoverdrachten uit

uw werknemer bijvoorbeeld eerder of

te mogen voeren. Uw werknemer kan

later met pensioen wil. Niet alle

bij ons wel een verzoek voor

werknemers ontvangen de digitale

waardeoverdracht doen. Zodra het weer

versie van het Pensioenjournaal. Soms

mag, krijgt uw (ex-)werknemer bericht

missen ze daardoor informatie.

van ons en voeren we het verzoek uit.

Misschien kunt u uw werknemers hier
eens op attenderen? Zij melden zichzelf
aan voor het Pensioenjournaal via
MijnPMT.

Wat staat er op uw factuur?
Elk kwartaal ontvangt u een factuur. Hierop staat de totaalpremie. In de digitale
specificatie (deze kunt u downloaden via www.bpmtonline.nl) staat welke premies u
betaalt voor ouderdomspensioen, het opleidings- en ontwikkelingsfonds en de sociale
fondsen. Het gedeelte daarvan dat uw werknemer betaalt, houdt u in op het salaris. Ook
ziet u op de factuur de VPL-premie, die u volledig betaalt. U kunt daarvan dus geen deel
inhouden op het salaris. De VPL-premie is een overgangsregeling bedoeld voor een
bepaalde groep oudere werknemers. Zij kunnen extra ouderdomspensioen krijgen, om
eerder te stoppen met werken. Dit wordt ook wel ‘voorwaardelijk pensioen’ genoemd. Op
de specificatie staan ook de door u opgegeven uren en salarissen.
Sinds 1 juli 2019 kan het zijn dat u via de factuur premie betaalt voor het 3e WW-jaar. De
bedrijfstak Scheepsbenodigdheden, Zeilmakers en Scheepstuigers is hiervan
uitgezonderd.
Heeft u vragen over de factuur of de digitale specificatie?
Neem dan contact op met onze afdeling Accountbeheer. Op werkdagen zijn wij bereikbaar
van 8.00 tot 17.30 uur via 088 – 007 9811. U kunt ons ook e-mailen: info@bpmtonline.nl.

Veelgestelde vragen
Heeft u vragen? Bijvoorbeeld over welke werknemers u moet aanmelden, hoe u
wijzigingen doorgeeft, of wat u moet doen als u heeft betaald maar toch een

aanmaning krijgt? U vindt een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op onze
website. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met onze afdeling
Accountbeheer. U kunt ons e-mailen: info@bpmtonline.nl, of bellen: 088 – 007 9811
(op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur).
VEELGESTELDE VRAGEN

Andere geïnteresseerden voor de nieuwsbrief?
Kent u andere werkgevers of administratiekantoren voor wie deze nieuwsbrief
interessant is? Stuur deze nieuwsbrief dan door en vraag of de ander zichzelf
aanmeldt. Dit kan eenvoudig op onze website. Dan zijn zij ook altijd op de hoogte van
belangrijk pensioennieuws, bestemd voor zowel de werkgever, de werknemers die bij
hen werken en het administratiekantoor.
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