Veelgestelde vragen bij het webinar
Bedankt voor uw deelname aan ons webinar. Hieronder leest u de veelgestelde vragen met antwoorden. Als u nog
vragen heeft over uw persoonlijke situatie, kunt u contact opnemen met onze afdeling Klanteninformatie. U kunt
ook (gratis) contact opnemen met een van de pensioenconsulenten.
Hoe kan ik inloggen op Mijn PMT?
U vindt Mijn PMT op www.pmt.nl/mijnpmt. U logt in met uw DigiD van de overheid mét sms-controle of de DigiD
app. Heeft u vragen over het inloggen met DigiD? Ga voor meer informatie naar www.digid.nl.
Op Mijn PMT ziet u hoe hoog uw pensioen is. U berekent er eenvoudig de hoogte van uw pensioen bij de verschillende keuzes, zoals eerder of later met pensioen gaan. Heeft u ook pensioen bij een ander pensioenfonds? Ga dan naar
mijnpensioenoverzicht.nl.
Wat is het verschil tussen AOW-leeftijd en pensioenrekenleeftijd?
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop de overheid start met het betalen van uw AOW-uitkering. Uw AOW-leeftijd is
afhankelijk van uw geboortedatum. Voor het berekenen van uw pensioen maken wij gebruik van de pensioenrekenleeftijd. Deze is vastgesteld op 68 jaar. Maar u kunt altijd zelf bepalen wanneer u met pensioen gaat, dus ook
eerder dan 68 jaar.
Wanneer kan ik met pensioen?
U bouwt pensioen op tot uw AOW-datum. Een half jaar voordat u uw AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u bericht om
uw pensioen aan te vragen. U kunt uw pensioen ook eerder of later in laten gaan. Dit kiest u zelf, in overleg met
uw werkgever. Hoe eerder u stopt, hoe lager uw pensioenuitkering. Werkt u langer door? Dan wordt uw pensioenuitkering hoger.
Waar kan ik inzien wat ik ga ontvangen als ik met pensioen ga?
U kunt inloggen op Mijn PMT met uw DigiD. Hier heeft u online inzicht in uw persoonlijke situatie en de hoogte van
uw pensioenopbouw. Ook kunt u hier berekenen wat de financiële gevolgen zijn van de verschillende keuzes die u
kunt maken.
Kan ik ook in stapjes met pensioen gaan?
Ja, dat kan. Het is vaak een flinke stap om in een keer volledig met pensioen te gaan. U kunt bij PMT met deeltijdpensioen. U kunt bijvoorbeeld 4 in plaats van 5 dagen werken en voor die ene vrije dag pensioen laten uitkeren.
Dit kunt u dan bijvoorbeeld elk jaar langzaam uitbreiden zodat u naar uw pensioen toewerkt.
Is mijn werkgever verplicht om mee te werken aan deeltijdpensioen?
Deeltijdpensioen is een mogelijkheid. Uw werkgever hoeft hier niet aan mee te werken. Overleg met uw werkgever
de mogelijkheden binnen het bedrijf.
Hoe werkt het Generatiepact?
Het Generatiepact biedt oudere werknemers in de sector de kans om minder te werken. Dit gebeurt in overeenstemming met de werkgever. Er zijn verschillende varianten, bijvoorbeeld 80% werk, 90% salaris en 100%
pensioenopbouw. Gebruik maken van het Generatiepact kan niet als er al gebruik wordt gemaakt van deeltijd-
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pensioen. Daarbij is het een eis om minimaal 22,8 uur per week te blijven werken. Seniorendagen komen te
vervallen bij gebruik van het generatiepact. Het Generatiepact is een afspraak tussen werkgever en werknemer.
Meer weten over het Generatiepact? Ga naar www.generatiepactmetaalentechniek.nl. Het Generatiepact maakt
geen onderdeel uit van de pensioenregeling van PMT.
Na hoeveel dienstjaren kan ik met pensioen?
U kunt met pensioen gaan wanneer u vindt dat uw pensioen voldoende is opgebouwd. Veel mensen gaan vanaf de
AOW-leeftijd met pensioen. Of mensen gaan met deeltijd pensioen. De AOW-leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum.
Ik ben gescheiden, hoe zit het met het partnerpensioen?
Hoe dat precies werkt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Kijk op pmt.nl/ik-ben-werknemer-geweest/scheiden.
Kan ik mijn pensioenkeuze nog veranderen als ik met pensioen ben?
Dat is helaas niet meer mogelijk. Als u met deeltijdpensioen bent, kunt u wel de keuze voor uw resterende pensioen
nog aanpassen.
Mag ik bijverdienen naast mijn pensioen?
Werken na uw pensionering is mogelijk. U bouwt gewoon verder aan uw pensioen, maximaal tot uw AOW-datum.
Na uw AOW-datum kunt u ook blijven werken, maar bouwt u geen pensioen meer op. Tot uiterlijk vijf jaar ná uw
AOW-datum kunt u uw pensioen laten ingaan.
Let op: gaat u meer dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd (gedeeltelijk) met pensioen? Dan mag u niet blijven werken
over de uren die u met pensioen gaat. Het aantal uren dat u werkt moet gelijk afnemen met het aantal uren waarover u pensioen opneemt.
Wel of geen loonheffingskorting op uw pensioen?
Loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting die u moet betalen. U kunt loonheffingskorting toe
laten passen op maximaal één inkomen. Als u twee (of meer) uitkeringen heeft kunt u kiezen op welke uitkering
u de loonheffingskorting laat toepassen. Als u straks voor de eerste keer pensioen ontvangt, geeft u zelf aan of wij
loonheffingskorting moeten toepassen. Als u wilt weten op welke uitkering u het beste loonheffingskorting kunt
toepassen, neem dan contact op met de Belastingdienst. Zij kunnen precies uitleggen hoe dit werkt en u hiermee
helpen.
Wat is er geregeld bij PMT voor uw partner?
In onze pensioenregeling is er ook pensioen voor uw partner geregeld. Dat noemen we partnerpensioen. Uw partner
krijgt dit wanneer u overlijdt. Wie wordt er gezien als partner? Bij PMT is er partnerpensioen voor partners die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Dit geeft uw gemeente automatisch aan ons door. Daar hoeft
u zelf niets voor te doen. Woont u samen op basis van een samenlevingsovereenkomst? Ook dan heeft u bij ons
recht op partnerpensioen. De overeenkomst van de notaris moet u dan wel even naar ons opsturen of mailen naar
onze afdeling Klanteninformatie.
Let op: Gaat u ná uw pensionering samenwonen of (opnieuw) trouwen? Dan heeft uw nieuwe partner geen recht op
partnerpensioen als u overlijdt. U hoeft dan ook geen partnergegevens aan ons door te geven.
Hoeveel jaar kan ik eerder met pensioen gaan?
U heeft bij PMT de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan. Bouwt u pensioen op bij PMT? Dan u mag zelf
bepalen wanneer u het pensioen wilt laten ingaan.
Heeft u in het verleden pensioen opgebouwd bij PMT en werkt u niet meer in de Metaal en Techniek? Dan kunt u
vanaf uw 62e jaar het pensioen laten ingaan. U moet dit zelf bij ons aanvragen. Doe dit tussen drie en zes maanden
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voor de gewenste ingangsdatum. Houd er rekening mee dat uw pensioen lager wordt als u eerder met pensioen
gaat.
Als ik meerdere pensioenpotjes heb bij verschillende fondsen en ik wil met pensioen. Regelt PMT dan
de aanvraag voor alle pensioenen?
Bij ons ontvangt u alleen een aanvraagformulier voor het pensioen dat u bij PMT heeft opgebouwd. De pensioenfondsen waarbij u nog meer pensioen heeft opgebouwd, sturen u ook een apart aanvraagformulier. PMT vraagt dit
niet bij de andere fondsen voor u op.
Is waardeoverdracht zinvol?
Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van uw persoonlijke situatie en de financiële
situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Daarnaast kunnen de verschillen in de pensioenregeling ook van invloed zijn. U kunt de pensioenregelingen vergelijken met de pensioenvergelijker. Deze vindt u
op onze website.
Let op: waardeoverdracht is alleen mogelijk als beide fondsen een dekkingsgraad van 100% of hoger hebben.
Krijg ik ook vakantiegeld en een 13e maand?
Zolang u werkt krijgt u vakantiegeld uitbetaald. Meestal is dat in de maand mei. Zodra u met pensioen gaat,
ontvangt u géén aparte uitkering meer voor uw vakantiegeld. In de uitkering die u maandelijks van PMT ontvangt,
is het vakantiegeld al opgenomen. U krijgt dus eigenlijk maandelijks 1/12e deel van het vakantiegeld in uw gewone
pensioenuitkering. Had u tijdens uw werkzame leven een vaste 13e maand? Ook dan ontvangt u van PMT géén
aparte uitkering hierover. Wij hebben dat verwerkt in de maandelijkse uitkering die u van ons ontvangt.
Hoe zit het met de overgangsregeling (VPL)?
De overgangsregelingen eindigen op 31 december 2020. Het bestuur van PMT neemt dan het besluit hoe het voorwaardelijk extra pensioen uit de overgangsregelingen wordt omgezet naar onvoorwaardelijke pensioenaanspraken.
U kunt uitzicht hebben op extra pensioen uit de overgangsregelingen, als u voldoet aan de voorwaarden. Als u recht
heeft op deze overgangsaanspraken staat dat op uw UPO (Uniform Pensioenoverzicht).
Dit voorwaardelijke extra pensioen is een aanvulling op het door u opgebouwde pensioen. Daardoor wordt het
misschien financieel mogelijk om eerder met pensioen te gaan. In de ‘Let op’ op uw UPO staat een bedrag. In uw eigen UPO ziet u het bedrag dat voor u van toepassing is. De hoogte kan nog wel veranderen. Het voorwaardelijk extra
pensioen is al opgenomen bij ‘Pensioen dat u kunt opbouwen’ op uw UPO. Pas als u met pensioen gaat of
op 31-12-2020 als dat eerder is wordt het voorwaardelijk extra pensioen definitief aan u toegekend.
Om uitzicht te hebben op extra pensioen uit de overgangsregelingen, moet u voldoen aan deze voorwaarden:
• U werkt tot en met 31 december 2020 in de Metaal en Techniek OF;
• Als u vóór 31 december 2020 met pensioen gaat, werkt u tot aan uw pensioendatum in de Metaal en Techniek;
• U bent voor 1 januari 1999 gaan werken bij een werkgever in de Metaal en Techniek;
• U heeft vanaf 31 december 1998 onafgebroken deelgenomen aan de pensioenregeling van de Metaal en Techniek.
Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!
 www.pmt.nl
 via het contactformulier op www.pmt.nl/email
(
070 - 316 08 60
Het webinar kunt u altijd nog een keer terugkijken.
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