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LEES HET VOLLEDIGE KWARTAALBERICHT

Pensioenakkoord belangrijke stap verder, vernieuwde website live en
informatiebijeenkomsten weer op locatie

online lezen  |  afmelden

Licht herstel maar zorgen nog niet voorbij
Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus daalden de rente en de koersen op
de financiële markten. De dekkingsgraad van PMT daalde in het eerste kwartaal van
2020 van 96,4% in januari naar 85,9% eind maart, als gevolg van een lagere rente
(daling van gemiddeld 0,4%) en negatieve rendementen (totaal -5,33%).

Vernieuwde website live!

Wij introduceren met veel plezier onze nieuwe website. Met duidelijke navigatie en
heldere informatie. En ook goed leesbaar op tablet en mobiel. In korte video’s leggen
onze pensioenconsulenten onderwerpen uit waar uw werknemers mee te maken
kunnen krijgen op belangrijke momenten in hun leven. Naast deze digitale
vernieuwing, blijft onze persoonlijke dienstverlening aan u belangrijk. U leest hier meer
over bij Informatiebijeenkomst op locatie, persoonlijk en digitaal.

Nieuwsgierig geworden? Ga naar www.pmt.nl 

http://www.bpmt.nl/
https://www.pmt.nl/over-pmt/nieuws/berichten/licht-herstel-maar-zorgen-nog-niet-voorbij
http://bpmtonline.m7.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://www.pmt.nl/
https://www.pmt.nl/


Vanaf 1 juli zijn we over op het vernieuwde
Inzendportaal.nl en PMT Online. Vanaf deze
datum kunt u alleen nog inloggen met
eHerkenning. Heeft u dit nog niet
aangevraagd? Doe dit dan snel! Werkt u bij
een administratiekantoor en regelt u de
administratie voor een werkgever? Vraag dan
een ketenmachtiging aan bij uw leverancier.

REGEL UW EHERKENNING

Via het vernieuwde Inzendportaal.nl,
waar u inlogt met eHerkenning, kunt u uw
werknemer(s) digitaal aanmelden voor
het Generatiepact. 

U kunt de wijziging niet meer doorgeven
via het formulier en u hoeft ook geen
wijziging door te geven in het
deeltijdpercentage. Het systeem berekent
de uren en het salaris. U kunt het nieuwe berekende salaris nog wel aanpassen voordat u

Alleen nog inloggen op Inzendportaal.nl en PMT
Online met eHerkenning

Geen gevolgen pensioenopbouw bij geboorteverlof
voor partners

Per 1 juli is het voor werknemers mogelijk om 5 weken aanvullend geboorteverlof voor
partners op te nemen. U hoeft geen wijzigingen aan ons door te geven. Want tijdens dit
verlof bouwt de werknemer volledig pensioen op, over het normale salaris. Ook als de
werknemer geen aanvulling krijgt op de uitkering van het UWV. Het bestuur heeft er
voor gekozen om het geboorteverlof voor partners hetzelfde te behandelen als
zwangerschaps- en bevallingsverlof. Meer informatie over geboorteverlof voor partners
vindt u op Uwv.nl. 

Aanmelden voor Generatiepact alleen digitaal

https://secure.inzendportaal.nl/eherkenning/
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/aanvullend-geboorteverlof-voor-partners/aanvullend-geboorteverlof-aanvragen-voor-uw-werknemer/index.aspx


het inzendt.

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

 

Pensioenakkoord belangrijke stap verder
PMT is verheugd dat het kabinet en sociale partners zijn gekomen tot een uitgewerkt
pensioenakkoord. Een pensioenakkoord waarin de elementen en waarden die
belangrijk zijn voor onze deelnemers zijn behouden. Verplichtstelling van deelname
aan pensioen, risicodeling binnen en tussen generaties, solidariteit, het dempen van
schokken en collectief beleggen. Het begint met ‘samen doen’, want dat levert
uiteindelijk voor deelnemers het beste resultaat op.

Lees het hele bericht en het interview met Jos Brocken

Onderzoek registratiesystemen levert op dat
pensioenfondsen weinig fouten maken
In februari van dit jaar maakte 50Plus kenbaar een onderzoek te gaan starten naar de
betrouwbaarheid van registratiesystemen van pensioenfondsen. Aanleiding voor het
onderzoek was berichtgeving van onder meer de televisieprogramma’s Nieuwsuur,
Zwarte Zwanen en Radar over verkeerde pensioenberekeningen.

Inmiddels is het onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat niet gesteld kan worden dat er
veel en grote fouten gemaakt worden bij de berekeningen van de individuele
pensioenuitkeringen. Wel komt naar voren dat de communicatie beter kan.

Lees het hele bericht en het rapport van 50Plus

Informatiebijeenkomst op locatie, persoonlijk en
digitaal
Onze werkgeversconsulenten zijn er om uw werknemers te helpen bij hun keuzes voor
pensioen. De informatiebijeenkomsten kunnen we - in lijn met de richtlijnen van het
RIVM - ook weer op locatie organiseren. Heeft u vragen over het pensioen van uw
werknemers? Of stellen werknemers vragen over hun pensioen? Neem dan gerust
contact met onze consulenten op!

https://www.generatiepactmetaalentechniek.nl/
https://www.pmt.nl/over-pmt/nieuws/berichten/pensioenakkoord-belangrijke-stap-verder/
https://www.pmt.nl/over-pmt/nieuws/berichten/onderzoek-registratiesystemen-levert-op-dat-pensioenfondsen-weinig-fouten-maken/
https://www.pmt.nl/werkgever/contact/consulenten/


Meer dan 50% van alle werkenden die
pensioen bij PMT opbouwen, ontvangt
nog steeds post op papier. Dat kan beter,
toch? Deel onze flyer vandaag nog intern.
Zo besparen we samen veel papier, dus
bomen, én postzegels. Alvast bedankt!

JA, IK HELP MEE!

Alle post digitaal?

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