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Veelgestelde vragen tijdens het webinar 
‘Met pensioen: uw mogelijkheden’ 

Dinsdag 13 november keken ruim 2.500 mensen naar het webinar over de mogelijkheden die PMT biedt als u met 
pensioen wilt. Het onderwerp raakt veel deelnemers, want er werden veel vragen gesteld. Helaas konden we niet 
alle vragen tijden de uitzending beantwoorden. Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.
 
Wanneer kan ik met pensioen? 
U kiest zelf uw pensioenleeftijd. Hoe eerder u met pensioen gaat, des te lager wordt uw pensioenuitkering. Uw 
pensioen wordt dan over een langere periode uitgekeerd. Gaat u later met pensioen, bijvoorbeeld nadat uw AOW is 
ingegaan, dan is uw pensioen hoger.  

Met de pensioenplanner in Mijn PMT kunt u berekenen hoe hoog uw pensioen is als u eerder of later met pensioen 
gaat. Heeft u ook in andere sectoren gewerkt? Dan heeft u misschien ook elders pensioen opgebouwd. Op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw pensioenen en uw AOW-uitkering van de overheid overzichtelijk bij 
elkaar.
 
Wat is het verschil tussen AOW-leeftijd en pensioenrekenleeftijd?
Omdat we steeds ouder worden, heeft de overheid besloten om de fiscale regels aan te passen. Om aan deze nieuwe 
regels te voldoen, heeft PMT de pensioenrekenleeftijd vanaf 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar. U kunt nog 
steeds met uw AOW-leeftijd of zelfs eerder met pensioen, maar uw pensioen is dan lager. Lees hier meer over het 
verhogen van de pensioenrekenleeftijd.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik overlijd?
Na uw overlijden heeft uw partner recht op partnerpensioen. Uw partner krijgt het partnerpensioen tot hij of zij 
overlijdt. De hoogte van het partnerpensioen hangt af van het moment waarop u overlijdt en of u dan nog pensioen 
opbouwt bij PMT. Iedereen die pensioen opbouwt bij PMT, bouwt ook partnerpensioen op. Heeft u geen partner? 
Dan kunt u het partnerpensioen inwisselen voor een hoger pensioen voor uzelf. 

Zijn de gevolgen van mijn echtscheiding verwerkt?
Als u aan ons heeft doorgegeven welke afspraken u en uw ex-partner hebben gemaakt, dan kunt u dit terug vinden 
in Mijn PMT bij ‘Einde van uw relatie en de invloed op uw pensioen’.

De VUT en vroegpensioen zijn gestopt. Welke overgangsregelingen zijn er nu nog?
In het verleden konden mensen dankzij VUT en vroegpensioen eerder stoppen met werken. Door veranderingen in 
wetgeving zijn de VUT- en vroegpensioenregelingen afgeschaft. Voor de mensen die vroeger VUT-premie betaald 
hebben, heeft PMT sinds 2006 de overgangsregelingen. Uw opbouw van de vroegpensioenregeling is in 2006 omge-
zet in ouderdomspensioen.

U heeft mogelijk uitzicht op pensioen uit de overgangsregelingen als u vanaf 1 januari 1999 actief werkzaam bent 
in de metaal en techniek of in de metalektro. Op pagina 2 van uw jaarlijks pensioenoverzicht (UPO) kunt u zien of u 
uitzicht heeft op dit extra pensioen uit de overgangsregelingen.
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Staat er geen pensioen uit de overgangsregelingen op uw UPO? U komt mogelijk toch in aanmerking als u een periode 
een WW-uitkering heeft gehad, kort buiten de sector of in de metalektro heeft gewerkt en daar pensioen heeft opge-
bouwd. U moet tot 2021 blijven werken in de metaal en techniek of eerder met pensioen gaan om definitief recht te 
krijgen op dit extra pensioen. Als u niet langer in de sector werkt, verliest u het uitzicht op de overgangsregelingen. 
  
Staan de overgangsregelingen niet op uw UPO? Beantwoord hier enkele vragen om te kijken of u misschien in aan-
merking komt. Aan het eind van de stappen leest u wat u moet doen.

Waar vind ik meer informatie over waardeoverdracht?
Via Nieuwe baan krijgt u meer informatie over waardeoverdracht. Wilt u waardeoverdracht aanvragen of weten of 
uw aanvraag verwerkt is? In Mijn PMT vindt u beide.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!
 www.bpmt.nl
	via www.bpmt.nl/contact
(	 070 - 316 08 60
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