
Geachte directie,

U ontvangt deze brief omdat u werkgever bent in de sector Metaal & Techniek of in de Motorvoertuigen en  
Tweewielerbranche. Met deze brief kondigen wij gezamenlijk een verandering binnen de sector Metaal & Techniek  
aan. Wij vinden het belangrijk om u als werkgever op de hoogte te houden over de administratieve uitvoering van  
alle regelingen in de Metaal & Techniek. 

Momenteel communiceert u met PMT over pensioenregelingen en ontvangt u een gecombineerde factuur  
voor premie voor pensioenen en sociale regelingen, zoals onder meer voor de O&O organisaties. Voor de  
WIA-werknemersverzekeringen communiceert u met NV schade. Vanaf 1 januari 2023 gaat dit veranderen.  
In deze brief leest u hier meer over.

Maak kennis met een nieuwe organisatie in de bedrijfstak: CoMetec
Bent u volgend jaar op zoek naar informatie over de premies voor de sociale regelingen in de bedrijfstak of  
over de verzekeringen van NV schade? Dan kunt u vanaf 1 januari 2023 terecht bij CoMetec; een nieuwe  
uitvoeringsorganisatie voor de sector Metaal & Techniek en in de Motorvoertuigen en Tweewielerbranche,  
speciaal daartoe opgericht door de sociale partners. Heeft u volgend jaar vragen over pensioenregelingen?  
Neem dan gewoon contact op met PMT, zoals u gewend bent.

Waarom gaat dit veranderen?
De wereld van pensioenen en sociale verzekeringen is continu in beweging. Denk bijvoorbeeld aan de ingang  
van het nieuwe pensioenakkoord en arrangementen op het gebied van leven lang ontwikkelen. Veranderingen  
als deze brengen administratieve uitdagingen met zich mee. Om hier nù, maar ook in de toekomst, goed mee  
om te gaan is CoMetec opgericht. Met de oprichting is er een duidelijke focus mogelijk op de administratie en  
uitvoering van de verschillende regelingen in de sector Metaal & Techniek en in de Motorvoertuigen en  
Tweewielerbranche. Hierdoor kunnen wij u nog beter van dienst zijn.

Wat gaat er gebeuren?
In de komende maanden informeren alle betrokken partijen u verder over wat dit betekent en wat er voor u gaat  
veranderen. U hoeft op dit moment nog niets te doen. 

Binnenkort ontvangt u voor de eerste keer informatie van en over CoMetec. Houd uw brievenbus dus in de gaten.

Met vriendelijke groet,

Inge van den Doel Eduard Ooms & John Ormel  Betsie Brink 
 Heleen de Heer     
     
PMT NV schade Vakraad Metaal & Techniek Bedrijfsraad
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