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Ontslag(en)

Bent u ontslagen of heeft zelf ontslag genomen en heeft nu (tijdelijk) geen nieuwe werkgever? 
Uw pensioenopbouw bij PMT stopt. Kijk hier naar de mogelijkheden in uw situatie. 

Heeft u uitzicht op de overgangs- 
regelingen? Bekijk dit op pagina 
2 van uw Uniform Pensioenover-
zicht!

• Ontvangt u een  
WW-uitkering?

U kunt pensioen op blijven
bouwen. Dit is de regeling
‘Pensioenopbouw tijdens  
werkloosheid’. Dat betekent:
•  U bouwt maximaal drie jaar 

pensioen op, als u kunt aan-
tonen dat u een WW-uitkering 
of ZW-uitkering ontvangt. 

• U bouwt 70% op van wat u 
opbouwde voor uw ontslag.

• U betaalt 50% van de totale 
premie. PMT betaalt de andere 
50%.

Let op: U heeft dekking voor
ANW Pensioen zolang u een
WW-uitkering ontvangt.  
Let op: alleen als u al deelneemt 
aan ANW Pensioen. 

U kunt vrijwillig pensioen op 
blijven bouwen.
• U bouwt nog maximaal 3 jaar 

pensioen op. Als u kunt  
aantonen dat u zelfstandige 
bent, kunt u nog tien jaar 
opbouwen.

• U bouwt pensioen op over het 
salaris dat u verdiende voor 
uw ontslag.

• U betaalt de gehele premie 
zelf. Het werkgevers- en werk-
nemersdeel.

 
Bereken online of vrijwillig  
pensioen opbouwen voor u aan-
trekkelijk is. Vraag binnen 1 jaar 
na ontslag een vrijblijvende offerte 
op. Ga naar de calculator VVP.  
 
Let op: U kunt ook blijven deel- 
nemen aan ANW Pensioen. Geef 
dat bij uw aanvraag door.

Ja

Nee Nee

Ja

Nee
Bent u op het moment van  
ontslag 60 jaar of ouder?

Neem zo spoedig mogelijk contact
op met de pensioenconsulent in
uw regio.

U komt in aanmerking voor de  
regeling ‘verlengde onder- 
breking’. Hiermee houdt u uit-
zicht op de overgangsregelingen. 
Neem contact met ons op, zodra 
u in dienst treedt.

Let op! Gaat u voor 31 december 
2020 weer werken in de Metaal 
en Techniek en gaat u opnieuw 
pensioen opbouwen bij PMT?

Ja

Ja

Nee

https://www.bpmt.nl/definities#definition-380
https://www.bpmt.nl/definities#definition-380


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

Waar moet u verder aan denken?
✔ Wilt u meer pensioen voor uw partner? Als uw pensioenopbouw bij PMT stopt, dan kunt u ervoor kiezen een 

deel van uw ouderdomspensioen in te wisselen voor een hoger partnerpensioen. Op het moment dat u met 
pensioen gaat, kunt u opnieuw kiezen. U leest er hier meer over.

http://www.bpmt.nl
https://www.pmt.nl/email
https://www.bpmt.nl/ik-ben-werknemer-of-geweest/is-mijn-pensioen-goed-geregeld

