Pensioen

journaal
Uitgave van Pensioenfonds Metaal en Techniek voor werknemers in de metaal en techniek • december 2019

Geen verlaging van de pensioenen
verwacht in 2020
Op de korte termijn is deze maatregel van de minister goed
nieuws voor u, omdat uw opgebouwde pensioen bij de
huidige stand van zaken niet wordt verlaagd. Het is ook
goed nieuws voor mensen die al met pensioen zijn, want
zij krijgen niet te maken met een lager inkomen.
Op de langere termijn zijn de problemen nog niet opgelost.
Er is niet opeens extra geld beschikbaar. Ook het probleem
van de lage rente bestaat nog steeds. Voor een goed
pensioen nu en in de toekomst, is aanpassing van ons
pensioenstelsel nodig. Hoewel deze maatregel rust geeft,
moeten we in 2020 hard aan de slag met de uitwerking
van het pensioenakkoord. Het uitgangspunt van PMT is en
blijft: een goed en betaalbaar pensioen voor iedereen die
nu nog werkt of met pensioen is.
Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT

“Goed nieuws! PMT is opgelucht”, aldus Jos Brocken.
“Met de voorgestelde maatregelen door minister
Koolmees, hoeven we in 2020 uw pensioen waarschijnlijk
niet te verlagen. Dit is goed nieuws voor onze deelnemers
en gepensioneerden. We weten dit pas echt zeker begin
2020, maar zoals PMT er nu voor staat, gaat de verlaging
niet door. We zijn blij dat de minister gehoor kon geven

Webinar: Met uw
pensioen is meer
mogelijk dan u denkt.

aan de oproep om verlagingen te voorkomen.”

Gaat u binnen enkele jaren met pensioen? Dan is er meer
mogelijk dan u denkt. Hierover vertellen we u kort het een
en ander in dit Pensioenjournaal. In ons laatste webinar
van 25 november gingen wij hier uitvoerig op in.

PMT moest voor elke toekomstig uit te betalen euro aan
pensioen, ook een euro in kas hebben. Dat is nu verlaagd
naar 90 eurocent (dekkingsgraad 90%). Deze maatregel
geldt voor één jaar. De dekkingsgraad op 31 december 2019
is bepalend. PMT had eind oktober een dekkingsgraad
van 95,8%. Bij deze stand hoeft PMT de (opgebouwde)
pensioenen niet te verlagen.

Welke keuze bij uw situatie past, is heel persoonlijk.
Een combinatie van keuzen is ook mogelijk. Ons webinar
hierover van 25 november 2019 kunt u terugkijken via
www.bpmt.nl/webinar. Het duurt ongeveer 45 minuten
en u krijgt veel antwoorden op vragen.

Met uw pensioen is meer mogelijk
dan u denkt.
Deels met pensioen, deels blijven werken
Wilt u de laatste jaren voor uw pensioen wat minder
gaan werken? In overleg met uw werkgever, is het
misschien mogelijk om bijvoorbeeld één of twee dagen
met pensioen te gaan. De overige dagen blijft u dan
werken en blijft u pensioen opbouwen over uw salaris.
Er gelden wel voorwaarden.
De hoogte van uw pensioen
U heeft de mogelijkheid om eerst een hoger pensioen te
ontvangen en daarna een lager pensioen, of andersom.
Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om in de eerste tien
jaar een hoger pensioenbedrag te ontvangen. Dit kan goed
van pas komen als u verwacht in de eerste jaren na uw
pensioen hogere uitgaven te hebben dan daarna.
Eerder of later met pensioen
U wilt eerder met pensioen? Dat kan. Het is wel zo dat
hoe eerder uw pensioen ingaat, hoe lager uw maandelijkse
uitkering is. Uw pensioen wordt dan immers over meer
jaren uitgesmeerd.
Wilt u later met pensioen? In overleg met uw werkgever
kunt u uw pensioen tot maximaal vijf jaar na uw AOW-

leeftijd uitstellen. U ontvangt ongeveer zes maanden voor
uw AOW-leeftijd een aanvraagformulier. Hierop vermeldt
u dat u later met pensioen wilt. Zodra u met pensioen wilt,
geeft u dat zelf aan ons door.
Partnerpensioen uitruilen
Heeft u zelf pensioen opgebouwd en uw partner ook?
Dan is het misschien een goede keuze om (een deel van)
uw partnerpensioen in te ruilen voor een hoger pensioen
voor uzelf. Of juist andersom: minder pensioen voor uzelf
en een hoger partnerpensioen. Dat kan ook. U beslist
samen met uw partner wat de beste keuze is.
Voordat u kiest: berekenen en advies vragen
Voordat u een keuze maakt, kunt u per keuze berekeningen maken op www.bpmt.nl/mijnpmt. Maar u kunt
ook contact opnemen met een pensioenconsulent van
PMT. In de praktijk zien we dat dit in meer dan de helft
van de gevallen leidt tot een andere keuze, dan u waarschijnlijk zelf zou maken. Op www.bpmt.nl/contact
kunt u uw postcode invoeren. U ziet dan meteen welke
pensioenconsulent in uw regio werkt en hoe u hem of
haar kunt bereiken. Een gesprek is natuurlijk gratis.

Alle post van
PMT digitaal?
Log in via www.bpmt.nl/mijnpmt en laat uw e-mailadres achter.
Dan ontvangt u niet alleen onze Pensioenjournaals, maar ook al
uw andere PMT post in uw mailbox. Dat scheelt veel papier én
postzegels. Uw privé e-mailadres is het makkelijkste.
Zo blijft u uw post ontvangen, ook als u niet meer werkt voor uw
huidige werkgever.
Altijd alle pensioeninformatie op één plek:
1. inloggen via DigiD,
2. e-mail invoeren,
3. klaar!

Pensioenjournaal is een uitgave van Pensioenfonds Metaal en Techniek.
Ga naar www.bpmt.nl voor meer informatie.
Ook als u vragen heeft of meer wilt weten over onderwerpen in deze nieuwsbrief. Op www.bpmt.nl/contact staat hoe u ons kunt bereiken per mail of
telefoon. Wij helpen u graag!
Wilt u het Pensioenjournaal voortaan digitaal ontvangen? Geef uw e-mailadres aan ons door. Ga naar www.bpmt.nl/mijnpmt en log in met uw DigiD.
Disclaimer: Dit Pensioenjournaal is met de grootste zorg samengesteld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Ons reglement is altijd leidend.

