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Uw pensioen in 2019
Geachte mevrouw ,
U ontvangt pensioen van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Bij deze brief ontvangt u uw Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) pensioengerechtigden 2019.
In dit overzicht ziet u de hoogte van uw pensioen in 2019
Op het UPO staat het pensioen dat u in 2019 van PMT ontvangt. Dit geeft u inzicht in de eventuele
verandering van uw pensioen per 1 januari 2019. Op uw jaaropgave, die u begin februari ontvangt, staat het
pensioen dat u vorig jaar ontving en de hierop ingehouden loonheffing.
Heeft u vragen?
Op onze website vindt u veel informatie over het UPO: www.bpmt.nl/upo. U kunt ons ook een mail sturen via
het contactformulier op onze website. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 070 - 316 08 60.
Met vriendelijke groet,

Marièle Poot
manager pensioenadministratie
Bijlage: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2019

KvK Haaglanden: 41149569
RET435/PMT/20190101

Uniform Pensioenoverzicht 2019
Voor pensioengerechtigden
Stand per 1 januari 2019

Persoonlijke gegevens
Uw gegevens
Mevrouw
Geboren op:
Persoonsnummer:
Uw pensioengegevens
Pensioenfonds: Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)
Pensioen: bijzonder partnerpensioen

Welk pensioen ontvangt u?
Wat krijgt u in 2019?
Uw ex-partner heeft partnerpensioen opgebouwd bij PMT. U ontvangt het partnerpensioen dat is opgebouwd tot
de echtscheiding. Dat heet bijzonder partnerpensioen.
Bijzonder partnerpensioen vanaf 1 januari 2019

€

412,12 bruto per jaar

Wat kreeg u in 2018?
Bijzonder partnerpensioen

€

412,12 bruto per jaar

Wat krijgt u netto in januari 2019?
U ontvangt bruto
Loonheffing
Inhouding Zvw
Totaal heffingen

€
€
€

35,26

5,83 -/1,95 -/€

U ontvangt netto

€

7,78 -/27,48

Bij de berekening van de loonheffing is geen loonheffingskorting toegepast.
U ontvangt uw pensioen
rekeningnummer: .

rond

de

25e

van

de

maand

op

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. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om
hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
• De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
Meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad staat op onze website: www.bpmt.nl.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
PMT418/PMT/20190101
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Verhoging pensioenen
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.

Wij verwachten uw pensioen de komende jaren niet te verhogen.
Verlaging pensioenen
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 tot en met 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?
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. En u kunt samen met uw
eventuele partner uw gezamenlijk pensioen bekijken.
Wilt u meer weten over de financiële gezondheid van PMT?
De beleidsdekkingsgraad van PMT is per 30 november 2018 102,5%. 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 nog vragen?
Op onze website vindt u veel informatie: www.bpmt.nl/upo. Bijvoorbeeld hoe u een adreswijziging of ander
rekeningnummer doorgeeft. Wilt u meer weten? Dan kunt u ons ook een mail sturen via het contactformulier:
www.bpmt.nl/contact. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 070 - 316 08 60.
Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de bij ons bekende gegevens
op 1 januari 2019 en het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. Wijzigingen na deze datum zijn
niet verwerkt in het pensioenoverzicht. Het pensioenreglement kunt u downloaden van www.bpmt.nl of opvragen bij PMT. De
Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op pensioenfondsen en -uitvoerders in
Nederland.

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