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Wat houdt de ouderenregeling in?
Bent u ontslagen en bent u tussen 60 en 62 jaar oud? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Ouderenregeling.
Met deze regeling blijft u uitzicht houden op de voorwaardelijke overgangsregelingen.
De voorwaardelijke overgangsregelingen geven extra pensioen waardoor u mogelijk eerder met pensioen kunt.  
U moet er wel rekening mee houden dat de overgangsregelingen lager worden als u een beroep doet op de
ouderenregeling

Let op: Op 31 december 2020 stopt de ouderenregeling. Bent u 62 jaar of ouder? Vraag de regeling voor die datum
aan! Neem snel contact op met uw pensioenconsulent via pmt.nl/contact.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
1. U bent voor 1 januari 1999 pensioen op gaan bouwen bij PMT.
2. Op de datum van uw ontslag was u 60 of 61 jaar.
3. Voor deelnemers van wie de ontslagdatum op of na 1 mei 2017 ligt, geldt dat het ontslag niet verwijtbaar is.
4.  Voor deelnemers van wie de ontslagdatum voor 1 mei 2017 ligt, geldt dat er sprake moet zijn van: ontslag
 om economische redenen, een sociaal plan of faillissement.
5.  U komt op het moment van ontslag in aanmerking voor extra pensioen uit de voorwaardelijke overgangs- 

regelingen. Kijk op pagina 2 van uw Uniform Pensioen Overzicht om te zien of u hiervoor in aanmerking komt!
6. U had een vast dienstverband. Wordt uw tijdelijke contract niet verlengd? Dan kunt u geen gebruik maken
 van de ouderenregeling.
7. U komt in aanmerking voor een ongekorte WW-uitkering en u heeft naast uw WW-uitkering geen inkomen  
 uit arbeid;
8. U bent tussen 1 januari 2009 en 31 december 2020 ontslagen.

Hoe vraagt u de ouderenregeling aan?
Voldoet u aan alle voorwaarden en wilt u van de ouderenregeling gebruik maken, stuur ons dan: 
•   Bij ontslag op of na 1 mei 2017 waarvoor geldt dat het ontslag niet verwijtbaar is: een kopie van de brief waarin 

staat dat u recht heeft op een WW-uitkering;
•   Bij ontslag voor 1 mei 2017: een kopie van uw ontslagvergunning, sociaal plan of beëindigingsovereenkomst.  

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging. Bewaar de toekenningsbrief van uw WW-uitkering tot u met pensioen 
bent.

  
U krijgt een nieuwe vaste baan in de Metaal en Techniek
Gaat u weer aan het werk in de Metaal en Techniek? Dan stopt de ouderenregeling. U bouwt dan weer pensioen 
op. Hierdoor houdt u uitzicht op de voorwaardelijke overgangsregelingen. Uiteraard moet u wel blijven voldoen 
aan de voorwaarden. Op 31 december 2020 worden de voorwaardelijke overgangsrechten definitief toegevoegd 
aan uw opgebouwde pensioen.

De ouderenregeling van PMT

https://www.pmt.nl/contact


U vindt een tijdelijke baan in de Metaal en Techniek
Vindt u een tijdelijke (uitzend)baan in de Metaal en Techniek en kwam u voor dit tijdelijke dienstverband in
aanmerking voor de ouderenregeling? Dan komt u op 31 december 2020 weer in aanmerking. Zorg dat u schriftelijk 
bewijs heeft dat u tijdelijk in de Metaal en Techniek werkt. Voor 31 december 2020 moet u zich weer bij PMT melden 
voor de ouderenregeling.

U vindt een vast of tijdelijk dienstverband buiten de Metaal en Techniek
Vindt u een baan buiten de sector, dan geldt de ouderenregeling niet meer voor u. U gaat dan pensioen opbouwen
bij uw nieuwe werkgever. Komt u voor 31 december 2020 weer terug in de Metaal en Techniek, dan komt u misschien 
toch weer in aanmerking voor de overgangsregelingen. Meer leest u op pmt.nl/werkloos. 

Hoe lang duurt de ouderenregeling?
Het bestuur van PMT besluit jaarlijks of deze ouderenregeling verlengd wordt. Elk kwartaal wordt over de deelname 
aan deze regeling aan het bestuur gerapporteerd. In bijzondere omstandigheden behoudt het bestuur zich het 
recht voor om per kwartaal de regeling stop te zetten.

Pensioenopbouw tijdens werkloosheid
Werkte u voor uw ontslag in de Metaal en Techniek? Dan bouwde u via uw werkgever pensioen op bij PMT.
Uw werkgever en u betaalden daarvoor allebei pensioenpremie. Door uw ontslag is ook uw pensioenopbouw
gestopt. PMT biedt u met de Regeling pensioenopbouw tijdens werkloosheid de mogelijkheid om tegen een lagere 
premie pensioen op te blijven bouwen tijdens werkloosheid.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!
 pmt.nl
	via het contactformulier op pmt.nl/email
(	 070 - 316 08 60
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