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Geachte directie,

Vanaf 1 januari 2023 gaat er voor u wat veranderen: u krijgt als werkgever voor uw WIA-werknemersverzekeringen 
en sociale regelingen nog maar met één partij te maken, de nieuwe uitvoeringsorganisatie CoMetec. U ontving hier 
een aantal weken geleden van de betrokken partijen in de sector al een eerste aankondiging over. CoMetec voert 
vanaf 2023 de administratie van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, sociale fondsen, opleidings- en 
ontwikkelingsfondsen en werkloosheid voor het derde jaar WW, voor alle 40.000 werkgevers en meer dan 420.000 
werknemers in de sector Metaal & Techniek en de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche uit. In deze brief 
vertellen wij u hier meer over. 

Waarom een nieuwe uitvoeringsorganisatie?
De wereld van pensioenen en sociale verzekeringen is continu in beweging door veranderingen in regelingen en 
nieuwe wetgeving. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, maar biedt ook kansen om eff iciënter te werken. 
Als CoMetec kunnen wij ons volledig focussen op de inkomensverzekeringen en sociale regelingen. Hierdoor zijn 
we in staat om sneller te werken en u beter van dienst te zijn. CoMetec staat dan ook voor gemak, kwaliteit en 
persoonlijke service.

Het wordt simpeler en overzichtelijker voor u
CoMetec regelt vanaf januari 2023 alles rondom de uitvoering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en 
sociale fondsen, opleidings- en ontwikkelingsfondsen en werkloosheid voor het derde jaar WW. 
U ontvangt vanaf januari 2023 elk kwartaal een gecombineerde factuur van CoMetec met de premies voor de 
WIA-werknemersverzekeringen én de premies voor de sociale regelingen. Op de factuur van PMT vindt u vanaf 
januari 2023 alleen nog de pensioenpremie. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en sociale regelingen 
hoeft  u zelf geen gegevens meer in te voeren. De Belastingdienst levert namelijk vanaf januari 2023 de loon-
gegevens van uw onderneming, en alle wijzigingen die hierin plaatsvinden, direct aan bij CoMetec. Dat scheelt u tijd. 

Waar kunt u met uw vragen terecht?
Vanaf 1 januari 2023 neemt u contact op met CoMetec als u vragen heeft  over de premies voor de sociale regelingen 
en/of verzekeringen. Voor vragen over de pensioenregeling neemt u, zoals u gewend bent, contact op met PMT.

U hoeft  op dit moment niets te doen
In de komende maanden informeren wij u verder over wat CoMetec vanaf januari 2023 voor u doet. 

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking met u vanaf januari 2023. 

Met vriendelijke groet,

Heleen de Heer    John Ormel
directeur CoMetec   directeur CoMetec
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