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Pensioen
journaal

Pensioen in zicht

Stoppen met werken is een grote verandering. 
Het is goed om hier tijdig over na te denken. 
Wanneer kunt u met pensioen? Welke keuzes 
kunt u maken? En wat doet PMT voor u? 

Wilt u weten welke opties u heeft? Bekijk dan 
ons webinar terug over met pensioen gaan: 
‘Pensioen in zicht. Wat zijn uw mogelijkheden?’. 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden leggen 
onze pensioenconsulenten uit welke keuzes u 
kunt maken. 

Ga naar pmt.nl/webinar.

Hier vindt u ook antwoorden op de meest 
gestelde vragen tijdens het webinar en een 
handige checklist. 

Heeft u onze nieuwe website al gezien? Deze is gebruiksvriendelijker 
en overzichtelijker geworden. En nu ook goed leesbaar op tablet en 
mobiel. 

U vindt hier heldere informatie over uw pensioen bij PMT. In korte 
video’s leggen onze pensioenconsulenten uit op welke belangrijke 
momenten in uw leven u even stil moet staan bij uw pensioen. 
Bijvoorbeeld samenwonen of trouwen, een nieuwe baan of de keuzes 
die u kunt maken als u met pensioen gaat. 

Heeft u nog niet gekeken? 
Ga naar pmt.nl. 

Vindt u niet wat u zoekt? 
Neem dan contact met ons 
op via pmt.nl/contact. 
Wij helpen u graag.

Vernieuwde website PMT

We hadden een hete zomer, die anders was dan anders. 

Het coronavirus haalde een streep door vele plannen. 

Deze zomer geen Eurovisie Songfestival, geen EK-voetbal 

en geen festivals, en de meesten van ons vierden vakantie 

in eigen land.  

Bij PMT is het ook anders dan anders. We werken nog steeds 
vooral vanuit huis. Dat doet niets af aan onze dienstverlening: 
die houden we op peil. U kunt ons gewoon bereiken; we zitten 
zoals altijd voor u klaar. Ook onze consulenten blijven voor u 
klaarstaan voor een persoonlijk gesprek. Dat doen we in deze 
tijd wel via bijvoorbeeld de telefoon, per e-mail of met video-
bellen. Op onze vernieuwde website vindt u de contact-
gegevens van onze consulenten. Daar kunt u via Mijn PMT 
ook uw e-mailadres achterlaten. Dan kunnen we u voortaan 
digitaal bereiken. Sneller, makkelijker en beter voor het milieu. 

Pas goed op uzelf en blijf gezond! 

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT



Pensioenjournaal is een uitgave van Pensioenfonds Metaal en Techniek. Bij vragen of voor meer informatie ga naar pmt.nl. Of neem contact op met 
Klanteninformatie via pmt.nl/contact. Wij helpen u graag!

Ontvangt u liever ons digitale en uitgebreidere Pensioenmagazine? Geef dan uw e-mailadres aan ons door. Ga naar pmt.nl/mijnpmt, log in met uw 
DigiD en kies voor digitaal.

Disclaimer: Dit Pensioenjournaal is met de grootste zorg samengesteld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Ons reglement is altijd leidend.

Gaat u trouwen of samenwonen?  
Wist u dat PMT ook pensioen regelt voor uw partner?  
Dat noemen wij het partnerpensioen. Uw partner ontvangt 
dit als u overlijdt.

Trouwen of partnerregistratie en pensioen
Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat  
en niet al met (deeltijd)pensioen bent, krijgt uw partner  
automatisch partnerpensioen als u overlijdt. U hoeft dan 
zelf niet uw partner bij ons aan te melden. Wij krijgen daar 
via de gemeente automatisch bericht over en registreren  
uw partner dan in onze administratie. 

Samenwonen en pensioen
Woont u samen of gaat u samenwonen, dan heeft uw  
partner niet altijd recht op partnerpensioen wanneer u  
overlijdt. Hier gelden bepaalde voorwaarden voor. Wilt u  
dat uw partner hier wel recht op krijgt? Zorg dan dat u in 
ieder geval bij de notaris een samenlevingsovereenkomst  
of -verklaring getekend heeft en op hetzelfde adres staat 

ingeschreven. Ook is het belangrijk dat u uw partner zelf  
bij ons aanmeldt. Want als u niet getrouwd bent, gebeurt  
dit niet automatisch via de gemeente.

Wilt u meer weten? Bekijk onze video op:  
pmt.nl/trouwen-samenwonen.
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Wij regelen bijna alles voor uw pensioen. Daar houden we u graag  
van op de hoogte. Uw berichten staan ook in uw digitale brievenbus  
van PMT. Dat heeft voordelen!

 Alles op één veilige plek
 Makkelijk terug te vinden
 Sneller en meer relevant
 Beter voor het milieu

Geef uw e-mailadres door via pmt.nl/mijnpmt en ontvang een e-mail  
als u een nieuw bericht in Mijn PMT heeft.

 Alle post digitaal? 

Toekennen van voorwaardelijk pensioen 
Op 31 december 2020 maakt PMT de overgangsregelingen, 
ook wel bekend als voorwaardelijk pensioen, onvoor- 
waardelijk. Dat betekent dat wij dit extra pensioen definitief 
toekennen aan werknemers die hier uitzicht op hebben.  
U kunt op uw pensioenoverzicht (UPO) zien of u uitzicht 
heeft op de overgangsregelingen. Dit ziet u op pagina 2, 
alinea 2 van uw UPO. U vindt uw UPO ook op Mijn PMT.  
Wij gaan iedereen die hier recht op heeft, begin volgend  
jaar persoonlijk informeren. 

Raakt u uw baan kwijt? 
U moet wel tot en met 31 december 2020 aan bepaalde  
voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat u het hele jaar  
in de Metaal en Techniek blijft werken. Bent u ouder dan  
60 jaar, raakt u uw baan kwijt en heeft u uitzicht op de  
overgangsregelingen? Neem dan zo spoedig mogelijk  
contact met ons op. Alle voorwaarden en meer informatie 
vindt u op: pmt.nl/overgangsregelingen. U vindt hier ook 
een video met uitleg.  


