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PMT stapt uit hedge funds

Wat kunt u doen?
Verschillende gebeurtenissen in uw leven zijn van invloed op
uw pensioen. U vindt een overzicht van deze momenten op
onze website www.bpmt.nl. Aan de hand van een keuzemenu
krijgt u de informatie die precies past bij uw situatie.

Wilt u weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoe hoog
uw pensioen straks is? Of wilt u weten hoeveel uw partner en
kinderen krijgen als u overlijdt? Uw pensioen in bedragen vindt
u op Mijn PMT via www.mijnbpmt.nl.

Let op: door het invoeren van de nieuwe pensioenregeling is Mijn PMT in december en januari gedurende enige tijd niet bereikbaar.

PMT start online
panel. Doe mee!
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Hoe kijkt u aan tegen uw pensioen? PMT wil haar dienstverlening nog beter op u afstemmen en weten wat u belangrijk
vindt. Daarom heeft PMT nu een online panel: een gemakkelijke
manier om regelmatig digitaal uw mening te geven over
verschillende onderwerpen. En natuurlijk leest u de uitslagen
van elke peiling op www.bpmt.nl. Doet u ook mee?
Uw mening telt
Als lid van het online panel krijgt u elke paar maanden een
uitnodiging per e-mail om een vragenlijst in te vullen over een
onderwerp dat met uw pensioen te maken heeft. Bijvoorbeeld
hoe u denkt over maatschappelijk verantwoord beleggen, een
nieuwe brochure of de communicatie over de nieuwe pensioenregeling. Met deze informatie gaan we aan de slag om u in de
toekomst nog beter van dienst te zijn.
Uw reactie blijft anoniem
Voor het online panel werken we samen met MarketResponse.
De antwoorden die u geeft, worden door het bureau verwerkt.
U blijft anoniem voor PMT.

PMT wil lagere kosten voor beleggingen
PMT had ongeveer € 1 miljard belegd in hedge funds. Dit zijn beperkt toegestane beleggingsfondsen die een brede set van beleggingstechnieken toepassen voor een zo groot
mogelijk rendement. De genoemde € 1 miljard is zo’n 2% van het vermogen van PMT.
PMT koos voor deze belegging om de risico’s meer te kunnen spreiden en zo te zorgen
voor een stabiele dekkingsgraad.
De voordelen van beleggen in hedge funds wegen wat PMT betreft niet langer op tegen de
nadelen van deze beleggingscategorie. Hedge funds moeten actief beheerd worden en er
zijn veel partijen bij betrokken. Dat zorgt voor hoge kosten. PMT kiest er daarom voor om
niet meer in hedge funds te beleggen. Meer weten over de keuzes die PMT maakt in haar
beleggingen? Kijk op www.bpmt.nl.

Meld u aan voor onze e-nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke informatie over uw pensioen? Meld u dan aan
voor onze e-nieuwsbrief. Belangrijk nieuws ontvangt u dan automatisch in uw mailbox. U schrijft zich in
voor de nieuwsbrief door uw e-mailadres in te vullen op www.bpmt.nl.

Wij helpen u graag verder
Op www.bpmt.nl en de website over de nieuwe regeling www.bpmt.nl/mijnnieuwepensioen vindt u
veel informatie. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Klanteninformatie via 070 316 08 60.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Of neem contact op met de pensioenconsulent in uw regio. Werkgeversconsulenten geven graag een presentatie op het bedrijf.
Contactgegevens van onze consulenten vindt u op deze pagina.

Meld u aan
Doe ook mee met ons online panel. U meldt zich eenvoudig aan
via www.bpmt.nl. Hoe meer panelleden, hoe beter. U bent van
harte welkom!

Een website
toegespitst op uw
situatie

Kan ik eerder stoppen met werken? Wat betekent een
scheiding voor mijn pensioen? En hoe regel ik praktische
zaken, zoals het doorgeven van een verhuizing of het
indienen van een schoolverklaring?
Dit kunt u het beste doorgeven via de website www.bpmt.nl.
Soms is het lastig om de informatie te vinden die voor u geldt.
Om u daarbij te helpen heeft PMT de website vernieuwd.
Door eerst een paar vragen te beantwoorden over uw situatie,
krijgt u precies die informatie die u nodig heeft. De ene keer
inhoudelijk, de andere keer puur praktisch. U vraagt, PMT
antwoordt – zo helder en duidelijk mogelijk. Neem vooral een
kijkje op www.bpmt.nl.
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Een nieuwe pensioenregeling
voor de Metaal en Techniek
Wat betekent de nieuwe regeling voor uw pensioen?

PMT

67

Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe PMT-pensioenregeling in. Dat is
nodig om de pensioenen toekomstbestendig te maken, aan te
passen aan nieuwe wetten en zo goed mogelijk te beschermen tegen
schommelingen op de financiële markten. Zo zorgen we voor
een goed pensioen voor de Metaal en Techniek, voor oud én jong.

Partnertoeslag AOW vervalt vanaf april 2015
Op 1 april 2015 vervalt de AOW-partnertoeslag. Deze toeslag is bedoeld voor
AOW’ers met een jongere partner die nog geen AOW hebben. Gaat uw AOW in op
of na 1 april 2015? Dan ontvangt u geen toeslag meer als uw partner jonger is.
Meer informatie vindt u op www.svb.nl, klik op AOW-pensioen.

Wat dit voor
u betekent?
Dat leest u in
dit Pensioenjournaal
Lees verder over
uw pensioen
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Eén pensioen voor de Techniek
PMT

De Metaal en Techniek en de Metalektro hebben elk een eigen pensioenfonds: PMT en PME.
Vakbonden en werkgeversorganisaties werkten de afgelopen maanden aan een nieuwe
pensioenregeling, die vrijwel identiek is voor beide sectoren.
Dat betekent een goed en betaalbaar pensioen met een stabiele premie voor de meer dan
540.000 huidige werknemers bij de ruim 34.000 ondernemingen die in de sectoren actief zijn.

PME

Eén pensioenregeling voor beide technieksectoren scheelt voor veel mensen een hoop gedoe.
Wie in de techniek van baan wisselt, gaat regelmatig over van de ene naar de andere sector.
Als je pensioen dan hetzelfde blijft, is dat wel zo prettig. Daardoor wordt veranderen van baan
makkelijker. Dat biedt voordelen voor werknemers én werkgevers.

2

Doorwerken tot uw AOW-leeftijd kan,
maar hoeft niet

67

In de nieuwe regeling is de standaard pensioenleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar.
U bouwt uiterlijk tot uw AOW-leeftijd pensioen op.
Wilt u eerder met pensioen? In 2015 kunt u op z’n vroegst met pensioen als u 61 jaar en 10 maanden bent.
Door het vervroegen wordt uw pensioen lager. U bouwt dan minder lang op en uw pensioen moet over
een langere periode worden uitbetaald.
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Stopt uw dienstverband in de Metaal en Techniek?
Let dan op uw partnerpensioen!
U bouwt automatisch partnerpensioen op bij PMT. Dit pensioen ontvangt uw partner nadat u
overlijdt. Vanaf 2015 verandert het partnerpensioen. Dit heeft met name gevolgen op het
moment dat uw dienstverband in de Metaal en Techniek stopt.
Het partnerpensioen dat u voor 2015 heeft opgebouwd, blijft gereserveerd voor uw partner.
Let op: hoeveel uw partner precies ontvangt is afhankelijk van uw situatie op het moment van
overlijden. Op www.bpmt.nl/mijnnieuwepensioen staan verschillende situaties toegelicht.
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Verandering van pensioenopbouw. Hoe zit het?
U bouwt pensioen op over een deel van uw salaris. Van uw
pensioengevend salaris wordt een vast bedrag afgetrokken omdat u
later ook nog AOW ontvangt. Dit is de franchise. In 2015 is de
franchise € 15.304. Over het bedrag dat overblijft bouwt u pensioen
op, namelijk 1,875%. Dit percentage is lager dan vóór 2015. U bouwt
dus straks minder pensioen op.

Geen pensioenopbouw meer boven € 100.000 per jaar
Verdient u meer dan € 100.000 per jaar? Dan bouwt u vanaf 2015
geen pensioen meer op over uw salaris boven dit bedrag. Hiervoor
kunt u zelf aanvullende maatregelen treffen.
Let op. Werkt u parttime en verdient u omgerekend naar een fulltime
dienstverband meer dan € 100.000? Dan geldt deze beperking in de
pensioenopbouw ook voor u.

Daar staat tegenover dat ook de franchise lager is, waardoor u over
een groter deel van uw salaris pensioen opbouwt. Daarnaast kunt u
vanaf 2015 langer pensioen opbouwen, namelijk tot uw AOW-leeftijd.
De gevolgen voor de hoogte van uw pensioen verschillen per persoon.
Zo hangt het af van het aantal jaren dat u nog werkt tot uw pensioen,
maar ook van uw salaris. Op Mijn PMT kunt u uw eigen situatie inzien.
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Bruto jaarsalaris € 30.000

Bruto jaarsalaris € 45.000

2014 Franchise € 15.554
Opbouwpercentage 1,90%

€ 30.000 -/- € 15.554 = € 14.446
1,90% x € 14.446 = € 274,47
Jaarlijkse opbouw: € 274,47

€ 45.000 -/- € 15.554 = € 29.446
1,90% x € 29.446 = € 559,47
Jaarlijkse opbouw: € 559,47

2015 Franchise € 15.304
Opbouwpercentage 1,875%

€ 30.000 -/- € 15.304 = € 14.696
1,875% x € 14.696 = € 275,55
Jaarlijkse opbouw: € 275,55

€ 45.000 -/- € 15.304 = € 29.696
1,875% x € 29.696 = € 556,80
Jaarlijkse opbouw: € 556,80

De nieuwe financiële regels beschermen
uw pensioen
In 2015 gelden voor pensioenfondsen nieuwe financiële regels.
Dit is het zogenaamde FTK, het Financieel Toetsingskader.
Daarover moet u drie dingen weten:
1. De kans op een forse verlaging wordt kleiner. Als een verlaging
nodig is, wordt die verspreid over een langere periode.
Het pensioen wordt dus stabieler.
2. De kans dat uw pensioen meestijgt met de stijging van prijzen
wordt kleiner. De voorwaarden waaronder pensioenfondsen de
pensioenen kunnen verhogen, ofwel toeslagen kunnen verlenen,
worden strenger.
3. Punt 1 en 2 betekenen dat pensioenfondsen minder hoeven te
reageren op de dagkoersen op de beurzen. Bovendien kunnen
pensioenfondsen grote financiële tegenvallers, zoals een noodzakelijke verlaging van de pensioenen, uitsmeren over meer jaren.

Samengevat: voor de langere termijn betekenen de
nieuwe regels dat de pensioenfondsen beter in staat
zijn om financiële tegenvallers op te vangen.
Voor de korte termijn betekent het dat pensioenen
minder snel omhoog gaan.
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