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Nieuwe werknemersvoorzitter PMT
Jos Brocken is met ingang van dit jaar benoemd als werknemersvoorzitter van pensioenfonds Metaal & Techniek
(PMT). Hij volgt Jan Berghuis op, die per 31 december 2017
met pensioen is gegaan. Brocken was al langer bestuurslid van PMT en ook landelijk bestuurder voor de sectoren
metaal en techniek en metalektro voor FNV. Bij PMT zijn de
werknemers- en werkgeversvoorzitter afwisselend voorzitter
van het bestuur. Dit jaar is Jos Brocken de voorzitter.
Wilt u meer weten over Jos Brocken?
Lees dan ook ons pensioenjournaal online. In het online
magazine vindt u dezelfde informatie als in deze nieuwsbrief én meer. Zo zoekt PUM metaalexperts en geven we
meer informatie over waardeoverdracht. Bekijk het online
pensioenjournaal via www.bpmt.nl/pensioenjournaal

PMT bespaart 1,5 miljoen kilogram CO2
met verduurzamen woningen
PMT heeft sinds 2012 via zijn uitvoeringsorganisatie MN en bouwbedrijf
BAM Wonen 1.249 woningen verduurzaamd. De projecten hebben geleid
tot een besparing van 1,5 miljoen
kilogram CO2. De woningen zijn op
diverse manieren verduurzaamd.
Bijvoorbeeld door het vervangen
van verouderde verwarmingsketels, het plaatsen van HR++ glas
en het aanbrengen van dakisolatie.
Per huishouden leidde dat tot een
energierekening die gemiddeld
€ 37,55 per maand lager uitviel. Veel
woningen zijn van een energielabel
E of F verbeterd naar gemiddeld een
energielabel B.

Verkiezingen verantwoordingsorgaan
Van 3 tot 17 april 2018 worden er verkiezingen gehouden voor de leden van het
verantwoordingsorgaan van PMT. In het verantwoordingsorgaan praten deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers mee over het beleid van PMT.
Pensioengerechtigden kiezen hun vertegenwoordiger
Ontvangt u een uitkering van PMT? Dat kan een ouderdomspensioen zijn,
maar ook bijzonder partnerpensioen of een wezenpensioen. U heeft dan een
uitnodiging ontvangen om uw vertegenwoordiger te kiezen.
Wat doet het verantwoordingsorgaan?
Het bestuur bepaalt het beleid van het pensioenfonds. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over het beleid. Ook beoordeelt het verantwoordingsorgaan ieder jaar of het bestuur goed gehandeld heeft.
Op woensdag 25 april presenteren de nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan zich op onze website www.bpmt.nl/voverkiezing.

Meld u aan voor het PMT webinar Uw mening telt:
‘U denkt aan uw pensioen; wat
PMT Online
zijn de mogelijkheden?’
Panel zoekt
leden
Op 19 april kunt u meedoen en luisteren naar een webinar over de keuzes
die u kunt maken als u met pensioen
gaat.

•	Wat moet u zelf doen en wat doet
PMT voor u als u met pensioen wilt?
•	Welke keuzes zijn er? En wat zijn
de gevolgen daarvan?

Het webinar start om 20.00 uur en
duurt ongeveer een half uur. U krijgt
in dat half uur een korte toelichting
over de mogelijkheden die de regeling biedt en kunt u direct vragen
stellen. Vragen als:
•	Wanneer kunnen deelnemers van
PMT met pensioen?

Het webinar wordt live uitgezonden.
U kunt zich hiervoor aanmelden via
onze website. U kunt er ook voor kiezen het webinar op een later moment
te bekijken.
Aanmelden?
Ga naar www.bpmt.nl/webinar

Neemt u deel aan onze pensioenregeling en bent u nog geen 50 jaar? Dan
nodigen we u van harte uit om deel
te nemen aan het PMT Online Panel.
Via het PMT Online Panel kunnen
deelnemers en gepensioneerden op
een gemakkelijke manier regelmatig
digitaal hun mening geven over
verschillende onderwerpen. Daarmee
kunnen wij onze dienstverlening
verder verbeteren. Iedereen die
pensioen opbouwt of een pensioenuitkering van PMT ontvangt, kan lid
worden. Stuur een mail naar
klanteninformatie@bpmt.nl. Wij
nemen contact met u op.
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