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Uw kenmerk

Uw Uniform Pensioenoverzicht 2019
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht 2019 (UPO) van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).
Zolang u pensioen opbouwt bij PMT ontvangt u ieder jaar een UPO.
Wat heeft u aan dit pensioenoverzicht?
In dit overzicht ziet u de stand van uw pensioen bij PMT op 31 december 2018. U ziet hoeveel pensioen u heeft
opgebouwd en hoeveel u kunt opbouwen als uw pensioenopbouw onveranderd door zou gaan. Ook ziet u
hoeveel uw eventuele partner en kinderen ontvangen als u overlijdt. Controleer het overzicht goed. Ga na of de
gegevens die wij van u hebben correct zijn. Geef eventuele wijzigingen aan ons door.
Meer informatie
• Op www.bpmt.nl/mijnpmt logt u in met uw DigiD. U ziet hier de hoogte van uw pensioen
• en berekent het effect van verschillende pensioenkeuzes.
• Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u, na inlog met uw DigiD, een overzicht van uw
• opgebouwde pensioen in Nederland.
• Op www.svb.nl/aow vindt u meer informatie over uw AOW-uitkering van de overheid.
• Algemene informatie over pensioen vindt u op www.nibud.nl of op www.pensioenkijker.nl.
•
Misschien moeten we de pensioenen verlagen in 2020
De rente is al een hele tijd erg laag. Pensioenfondsen zijn verplicht om bij een lage rente meer geld in kas te
hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Eind 2018 was de dekkingsgraad van PMT
lager dan 104,3%. Als de dekkingsgraad eind 2019 nog steeds onder de 104,3% is, moeten we de pensioenen in
2020 verlagen. Via www.bpmt.nl/verlagen houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van de dekkingsgraad
en de kans op verlaging.

KvK Haaglanden: 41149569
PMT418/112933666/PMT/20190101

Heeft u vragen?
Op onze website vindt u veel informatie: www.bpmt.nl. U kunt ons ook een e-mail sturen via het
contactformulier: www.bpmt.nl/contact. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 070 – 316 08 60.
Met vriendelijke groet,

Marièle Poot
manager pensioenadministratie
Bijlage: Uniform Pensioenoverzicht 2019
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Uniform Pensioenoverzicht 2019
Stand per: 31 december 2018

Uw persoonlijke gegevens
Geboren op:
Werkgever:
Persoonsnummer:
Uw partner
Geboren op:
Uw pensioengegevens
Pensioenfonds:
Soort pensioenregeling:
Datum start pensioenopbouw aan deze pensioenregeling:
Pensioenleeftijd:
Totale premiepercentage dat uw werkgever aan ons afdraagt*:
Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling:
U bouwt geen pensioen op over (franchise):
Salaris waarover u pensioen opbouwt:
Percentage jaarlijkse pensioenopbouw:
Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband:

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)
Uitkeringsovereenkomst
68 jaar
€
€
€

14.704,00
1,875%
%

*U ziet hier het totale premiepercentage dat uw werkgever voor uw pensioen afdraagt, inclusief de premie die u zelf
betaalt. Dit percentage wordt berekend over het salaris waarover u pensioen opbouwt. Hoeveel pensioenpremie u
zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Welk pensioen heeft u opgebouwd en kunt u verwachten?
Wat heeft u aan pensioen opgebouwd?
Tot 31 december 2018 heeft u bij ons pensioen opgebouwd:
vanaf 68 jaar

€

bruto per jaar

Wat krijgt u als u met pensioen gaat?
Als u tot uw AOW-leeftijd blijft deelnemen aan deze pensioenregeling,
dan kunt u bij PMT aan pensioen verwachten:
vanaf 68 jaar

€

bruto per jaar

Het pensioen van PMT ontvangt u bovenop uw AOW-uitkering van de overheid. De AOW staat niet op dit
overzicht. Het AOW-bedrag vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Vanaf welke leeftijd u AOW ontvangt,
vindt u op www.svb.nl/aow. Bij PMT bouwt u pensioen op tot uw AOW-datum. Zes maanden voor uw AOWdatum ontvangt u een pensioenvoorstel van PMT. Wilt u eerder of later met pensioen? Bekijk de mogelijkheden
op www.bpmt.nl/mijnpmt. U ziet hier ook een indicatie van uw nettopensioen. U logt eenvoudig in met uw DigiD.
Het pensioen in dit overzicht is gebaseerd op een pensioenleeftijd van 68 jaar.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Let op: Bent u gescheiden? En heeft u een schriftelijke bevestiging van PMT ontvangen over de verdeling van
uw opgebouwde ouderdomspensioen (verevening)? Dan is hier in uw overzicht rekening mee gehouden. Het deel
van uw pensioen dat naar uw ex-partner gaat, is van uw opgebouwde ouderdomspensioen afgehaald.
Bent u gescheiden en heeft u uw ouderdomspensioen (nog) niet verdeeld? Dan is er geen rekening gehouden met
uw scheiding in het bedrag van uw ouderdomspensioen. Op de website van PMT leest u wat verevening voor uw
pensioen betekent.
Let op: In het pensioen dat u kunt verwachten is rekening gehouden met €
aan extra pensioen uit de
voorwaardelijke overgangsregelingen. Kijk voor de voorwaarden op onze website www.bpmt.nl. Op dit moment is
de hoogte van het voorwaardelijk pensioen nog niet definitief. Het bestuur van PMT beslist jaarlijks of het
voorwaardelijk pensioen voor het volgende jaar definitief wordt toegekend en voor welk deel.
Verplichte tekst besluit sociaal akkoord 2004
Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden
hebt gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd
op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling
eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en
opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen
toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van
uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten
deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met
pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van
uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden
ingetrokken of gewijzigd.

Wat krijgen uw eventuele partner en kinderen als u overlijdt?
Stel u overlijdt voor uw AOW-datum en op het moment van overlijden neemt u deel aan deze regeling.
Uw eventuele partner krijgt dan:
Partnerpensioen vanaf uw overlijden

€

bruto per jaar

ANW Pensioen vanaf uw overlijden tot de AOW-datum partner

€

bruto per jaar

Elk kind krijgt dan:
vanaf uw overlijden totdat uw kind 18 jaar is of als uw kind studeert,
totdat uw kind uiterlijk 27 jaar is

€

bruto per jaar

Let op: Dit is de hoogte van het partner- en wezenpensioen op 31 december 2018. Op www.bpmt.nl/mijnpmt en
www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u het actuele partner- en wezenpensioen en wat uw nabestaanden krijgen als
u overlijdt nadat u niet meer deelneemt aan deze regeling of met pensioen bent gegaan.
Let op: Volgens onze gegevens bent u niet gescheiden. Bent u wel gescheiden? Geeft u dit dan aan ons door.
Bij scheiding is het mogelijk dat een fors deel van uw partnerpensioen naar uw ex-partner gaat.
Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?
Als u arbeidsongeschikt wordt dan gaat uw pensioenopbouw gedeeltelijk door. Lees de pensioeninfo
'Arbeidsongeschiktheid' voor meer informatie over uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt.
Deze vindt u op www.bpmt.nl/downloads.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat niet vast
De hoogte van uw pensioen staat niet vast en kan in uitzonderlijke situaties worden verlaagd. Wij hebben
namelijk te maken met onder meer de volgende zaken:
• Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
• Een lage rente maakt pensioen duurder.
• De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
Meer informatie over onze financiële situatie staat op onze website: www.bpmt.nl.
Verhoging pensioen
Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan
alleen als de financiële situatie van PMT goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben we de pensioenen niet
geïndexeerd.

Jaar

Indexatie per 1 januari van het jaar

Stijging van de prijzen in het voorafgaande jaar*

2018

0%

1,36%

2017

0%

-0,32%

2016

0%

0,81%

*Prijsstijgingen over de periode 1 juli – 1 juli voorafgaand aan het jaar, gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Verlaging pensioen
Omdat we een tekort hebben, geldt voor PMT een herstelplan met de volgende maatregelen:
• Uw pensioen groeit de komende jaren niet mee met de stijging van de prijzen.
• De premie staat vast tot en met 2019. De pensioenopbouw van 1,875% per jaar kan lager worden.
• Uw pensioen kan omlaag gaan. We doen dit alleen in het uiterste geval. In 2013 verlaagden wij de
pensioenen met 6,3% en in 2014 met 0,4%. In 2015, 2016, 2017 en 2018 verlaagden wij de pensioenen
niet.
In 2019 verlagen wij de pensioenen niet. Na 2019 bestaat de kans dat de pensioenen verlaagd zullen worden.

Meer weten?
Reglementswijzigingen
Jaarlijks passen wij de pensioenregeling aan. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van
dit jaar en de afgelopen twee jaar.
Franchise

Opbouwpercentage Pensioenleeftijd

Premiepercentage

2019

€ 14.554

1,875%

68

27,98%

2018

€ 14.704

1,875%

68

28,48%

2017

€ 14.904

1,875%

67

28,99%

Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht?
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werk heeft
opgebouwd én van de AOW. U ziet ook een inschatting van uw netto inkomen na pensionering. En u kunt uw
pensioen met uw huidige inkomen vergelijken en samen met uw eventuele partner uw gezamenlijk pensioen
bekijken.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Wilt u meer inzicht in de pensioenkeuzes die u heeft?
Vlak voordat u met pensioen gaat kunt u een aantal pensioenkeuzes maken:

•
•
•
•

Partnerpensioen of ouderdomspensioen inwisselen.
Gedeeltelijk met pensioen gaan.
Eerder of later met pensioen gaan.
Eerst een hoger en daarna een lager pensioen ontvangen.

Meer informatie over de verschillende pensioenkeuzes vindt u op www.bpmt.nl/pensioen123.
Op www.bpmt.nl/mijnpmt berekent u zelf het effect van de keuzes op uw pensioen.
Wilt u meer weten over de financiële gezondheid van PMT?
De beleidsdekkingsgraad van PMT is per 31 december 2018 102,3%. Kijk op www.bpmt.nl/dekkingsgraden voor
meer informatie over onze financiële situatie en de actuele beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben
voor uw pensioen. Omdat de financiële situatie niet goed genoeg is, heeft PMT een herstelplan. In dit plan staat
welke maatregelen PMT neemt om de financiële positie van het fonds te verbeteren. Als PMT eind 2019 een
beleidsdekkingsgraad heeft van minder dan 104,3%, dan moet PMT de pensioenen verlagen.
Heeft u vragen?
Op onze website vindt u veel informatie: www.bpmt.nl. U kunt ons ook een mail sturen via het contactformulier:
www.bpmt.nl/contact. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 070 - 316 08 60.
Meer weten over de gebruikte begrippen in dit overzicht? Ga naar www.bpmt.nl.
Pensioenaangroei factor A
Uw factor A in 2018
€
U heeft uw factor A nodig als u wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te vullen met
lijfrentes.
Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en het
pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement bij ons opvragen of
downloaden van onze website. De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op
pensioenfondsen in Nederland.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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