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Automatische waardeoverdracht van uw kleine pensioen
Bent u vaker van baan veranderd?
Dan heeft u meerdere pensioenpotjes opgebouwd bij verschillende
pensioenuitvoerders. De overheid
heeft besloten dat kleine pensioenen
(van € 2 tot € 474,11 bruto per jaar)
vanaf 2019 niet meer door u afgekocht mogen worden. Zo blijft uw
pensioengeld ook echt staan voor uw
pensioen en wordt het niet eenmalig
uitgekeerd.

Als u een nieuwe baan heeft, wordt
uw kleine pensioen automatisch
overgedragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u (nog) geen
nieuwe pensioenuitvoerder? Dan
blijft uw kleine pensioen bij PMT.
Heel klein pensioen
Pensioenen kleiner dan € 2 bruto per
jaar vervallen vanaf 1 januari 2019.
De administratiekosten voor deze
heel kleine pensioenen zijn namelijk

hoger. U kunt een heel klein pensioen
hebben als u heel kort bij een werkgever werkte en dus weinig pensioen
opbouwde. Tot 1 januari 2019 kunt
u nog iets doen om uw heel kleine
pensioen te behouden.
Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl
of u ergens zo’n heel klein pensioen
heeft opgebouwd. Vraag dan vóór
1 januari 2019 aan de pensioenuitvoerder of de waarde van dit pensioen
aan u kan worden uitgekeerd.

Met pensioen:
er is meer mogelijk dan u denkt

Ga ook voor
digitaal

Denkt u erover na om met pensioen te gaan? Er is meer mogelijk dan u misschien denkt! Uit onderzoek blijkt dat een kwart van onze deelnemers andere
keuzes maken als ze de mogelijkheden kennen. Op dinsdag 13 november
organiseerde PMT het webinar ‘Met pensioen: uw mogelijkheden’. In dit webinar schonken we aandacht aan de verschillende mogelijkheden, zoals deeltijd
pensioen en de eerste jaren een hoger pensioen ontvangen.
Wilt u het webinar terugkijken? Ga dan naar www.bpmt.nl/webinar. Wilt u
weten wat er in uw situatie mogelijk is? Ga dan naar de pensioenplanner in
Mijn PMT via www.bpmt.nl/mijnpmt. Heeft u hulp nodig bij het plannen van
uw pensioen? Neem dan contact op met de pensioenconsulent in uw regio via
www.bpmt.nl/pensioenconsulenten.

Veel informatie leest u tegenwoordig
online. PMT gaat mee in die ontwikkeling, omdat we u zo beter en sneller
van dienst kunnen zijn. Het Pensioenjournaal is er ook in een digitale versie. U blijft gemakkelijk via mobiel,
laptop, tablet of pc op de hoogte van
alle ontwikkelingen rondom uw pensioen bij PMT. Meld u aan in Mijn PMT
via www.bpmt.nl/mijnpmt. Houd uw
DigiD bij de hand.
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Werkt u vanaf 1999 in de metaal Mijn PMT
PMT wordt vernieuwd. Mijn
en techniek of in de metalektro? Mijn
PMT is een beveiligde online omWerkt u vanaf 1999 in de metaal
en techniek of in de metalektro?
Misschien heeft u dan uitzicht op
pensioen uit de overgangsregelingen.
Deze maken het mogelijk om eerder
met pensioen te gaan.
Wij zijn op zoek naar u als vanaf
1999 een WW-uitkering heeft gehad
of in de metalektro heeft gewerkt.
In dat geval kunt u mogelijk toch in
aanmerking komen voor de overgangsregelingen. Hieronder leest u
wat u moet doen.

Ga naar Mijn PMT
In Mijn PMT (www.bpmt.nl/mijnpmt)
kunt u zien of u uitzicht heeft op dit
extra pensioen uit de overgangsregelingen. Of kijk op pagina 2 van uw
jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO).

Staat er extra pensioen uit de overgangsregelingen op uw UPO of in
Mijn PMT? Dan hoeft u nu geen actie
te ondernemen. Wel moet u tot 2021
in de sector blijven werken of eerder
met pensioen gaan om uitzicht te
houden op dit extra pensioen.
Staat er geen pensioen uit de overgangsregelingen in Mijn PMT of
UPO? Dan is PMT op zoek naar u.
Ga naar www.bpmt.nl/overgangs
regelingen en beantwoord enkele
vragen. U ziet snel of u toch in aanmerking komt en wat u moet doen.
Uiterlijk 31 december 2020 moet PMT
weten hoeveel deelnemers in aanmerking komen voor de overgangsregelingen. U leest meer op
www.bpmt.nl/overgangsregelingen.

Hoe staat PMT er voor?
“De dekkingsgraad stijgt langzaam maar we moeten niet te
veel waarde hechten aan de stand van vandaag. De kans op
een verlaging is nog steeds aanwezig. Een verlaging is pas
uit beeld als de beleidsdekkingsgraad eind 2019 hoger is dan
104,3%” aldus Jos Brocken, voorzitter PMT.

Eind september was de dekkingsgraad van PMT 104,6%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het
vermogen en de verplichtingen. De
stijging van de dekkingsgraad was te
danken aan een lichte stijging van de
rente. Het vermogen bleef nagenoeg
gelijk aan dat van de maand ervoor.
Kans op een verlaging in 2020
Ondanks dat de dekkingsgraad al
ruim een jaar boven de 100% is,
hangt PMT nog steeds een mogelijke
verlaging van de pensioenen boven
het hoofd. Dat komt omdat pensioenfondsen op grond van de wet een
buﬀer moeten aanhouden. Voor PMT

geving waarin u uw persoonlijke
pensioensituatie ziet en berekeningen kunt maken. De vernieuwde
pensioenplanner biedt u inzicht in
de mogelijkheden van uw pensioen.
Iedere maand loggen er honderden
mensen in. Bent u ook nieuwsgierig
naar Mijn PMT? Ga naar
www.bpmt.nl/mijnpmt en log in met
uw DigiD.

betekent dit dat de gemiddelde dekkingsgraad over de 12 voorafgaande
maanden (de zogenoemde beleidsdekkingsgraad) ten minste 104,3%
moet zijn. Dat is nu niet het geval.
Als PMT eind 2019 opnieuw niet een
beleidsdekkingsgraad van 104,3%
heeft behaald, dan is PMT verplicht
een verlaging door te voeren in 2020.
Wij doen er alles aan om een verlaging te voorkomen. In de loop van
2019 wordt steeds duidelijker hoe
groot de kans op verlagen is.
Via onze website www.bpmt.nl en
Pensioenjournaal houden we u op
de hoogte.

Beleggen in
oplossingen
PMT belegt het geld dat u en uw
werkgever inleggen op een verantwoorde manier. Natuurlijk staat
daarbij een goed financieel rendement voorop. We beleggen graag in
bedrijven die ook een positieve bijdrage leveren aan oplossingen voor
maatschappelijke problemen. Dat
noemen we ‘impact investeringen’.
Met impact investeringen streeft
PMT naar financieel rendement én
positieve eﬀecten op mens, milieu
en maatschappij. PMT heeft bijvoorbeeld geïnvesteerd in windmolenparken op land en zonne-energieparken
in West-Europa. Ook zijn woningen
waarin PMT investeert duurzamer
gemaakt door het plaatsen van energiezuinige HR-ketels en dubbel glas
en door het aanbrengen van isolatie.
Meer weten? Lees ‘Beleggen in
oplossingen’ in het digitale
Pensioenjournaal:
www.bpmt.nl/pensioenjournaal.

Pensioenjournaal is een uitgave van Pensioenfonds Metaal en Techniek. Realisatie MN.
Ga naar www.bpmt.nl voor meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over onderwerpen in deze nieuwsbrief? Kijk dan op www.bpmt.nl. U kunt ook een mail sturen naar
klanteninformatie@bpmt.nl of bel ons via 070 316 08 60. Wij helpen u graag!
Disclaimer: Dit Pensioenjournaal is met de grootste zorg samengesteld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Ons reglement is altijd leidend.
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