
 

 
 
Antwoorden op de meest gestelde vragen  
tijdens webinar ‘Pensioen in zicht’  

Hieronder leest u de meest gestelde vragen met antwoorden die tijdens het webinar ‘Pensioen in zicht’ van  

16 november 2021 zijn gesteld. Als u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, dan kunt u contact opnemen met  

onze afdeling Klanteninformatie. U kunt ook (gratis) contact opnemen met een van de pensioenconsulenten.  

Handige websites 

Waar vind ik meer informatie? 

Het webinar terugkijken  www.pmt.nl/webinars 

 

Mijn PMT en de Pensioenplanner  www.pmt.nl/mijnpmt 

Pensioenchecker app www.pensioenchecker.org 

Andere pensioenuitvoerders  www.mijnpensioenoverzicht.nl 

 

Inzicht in inkomsten en uitgaven www.nibud.nl/consumenten/schijf-van-vijf 

 

Uw AOW-leeftijd  www.svb.nl/aow 

Loonheffing en belasting  www.svb.nl/loonheffingskorting of www.belastingdienst.nl 

 

Generatiepact Metaal en Techniek  www.generatiepactmetaalentechniek.nl 

Generatiepact Motorvoertuigen en  

Tweewielerbedrijven www.oomt.nl/cao/generatiepact 

Generatiepact Tankstations en Wasbedrijven www.sftw.nl/generatiepact 

 

Regeling Vervroeg Uittreden (RVU) www.mvtrvu.nl 

Pensioenleeftijd en hoogte pensioen 

Vanaf welke leeftijd kan ik met pensioen? 
Als u bij PMT pensioen opbouwt, dan kunt u op elke gewenste leeftijd met pensioen. 

• U kunt vóór uw AOW-leeftijd met pensioen. 

• U kunt op uw AOW-leeftijd met pensioen. 

• U kunt ná uw AOW-leeftijd met pensioen. 

Hoe eerder u stopt, hoe lager uw pensioenuitkering. Werkt u langer door? Dan wordt uw pensioenuitkering hoger.  

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 voor de 

gewenste ingangsdatum. 

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. 

Wat zijn de gevolgen van mijn pensioenkeuzes voor mijn belastingaangifte? 
Als u meer informatie wilt over uw belastingaangifte, bijvoorbeeld over heffingskortingen, neemt u contact op met de 

Belastingdienst. 

https://www.pmt.nl/webinars
https://www.pmt.nl/mijnpmt
https://www.pensioenchecker.org/
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://www.nibud.nl/consumenten/schijf-van-vijf
https://www.svb.nl/aow
https://www.svb.nl/loonheffingskorting
https://www.belastingdienst.nl/
https://www.generatiepactmetaalentechniek.nl/
https://www.oomt.nl/cao/generatiepact
https://www.sftw.nl/generatiepact
http://www.mvtrvu.nl/


 

Pensioenkeuzes 

Kan ik 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. 

Hoeveel uur kan ik met deeltijdpensioen? 
U kunt minimaal 10% met pensioen gaan. Het maximum is 100%. Iemand die fulltime werkt, gaat dus minimaal 3,8 uur 

per week met pensioen.  

Is mijn werkgever verplicht om mee te werken aan deeltijdpensioen?  
Het is belangrijk om met uw werkgever in gesprek te gaan over deeltijdpensioen. In gezamenlijk overleg kunt u nadenken 

over een werkbare oplossing. De Wet Flexibel werken, waarin parttime werken is geregeld, is alleen voor bedrijven met 

meer dan 10 medewerkers. Als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, mag een werkgever parttime werken weigeren. 

Daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en samen na te denken over een werkbare oplossing.  

Mag ik bijverdienen naast mijn pensioen? 
Werken na uw pensionering is mogelijk. U bouwt gewoon verder aan uw pensioen, maximaal tot uw AOW-leeftijd. Na uw 

AOW-leeftijd kunt u ook blijven werken, maar bouwt u geen pensioen meer op. Tot uiterlijk 5 jaar ná uw AOW-leeftijd kunt 

u uw pensioen laten ingaan. 

Let op! Gaat u meer dan 5 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. 

Kan ik (een deel van) mijn partnerpensioen inwisselen voor ouderdomspensioen? 
Er is bij PMT een partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt. Iedereen die pensioen opbouwt bij PMT, bouwt 

ook partnerpensioen op. Dus ook deelnemers zónder partner. 

U kunt uw ouderdomspensioen verhogen door uw partnerpensioen in te wisselen. Dit geldt ook voor deelnemers zonder 

partner. Als u geen partner heeft, wisselen we al automatisch het partnerpensioen in voor een hoger 

ouderdomspensioen.  

Let op! Pensioen inwisselen is een éénmalige keuze als u met pensioen gaat. U kunt dit niet meer terugdraaien. Uw 

eventuele partner moet hiermee akkoord gaan. 

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. 

Regelingen buiten de pensioenregeling van PMT 

Wat is het Generatiepact? 
Het Generatiepact biedt werknemers vanaf 60 jaar de kans om vrijwillig minder te werken. Dit gebeurt in 

overeenstemming met uw werkgever. Uw werkgever compenseert de helft van de uren die u inlevert. Het andere deel is 

voor uw eigen rekening en uw pensioen blijft hetzelfde. De regeling maakt geen onderdeel uit van de pensioenregeling 

van PMT. Meer informatie vindt u op de desbetreffende websites: 

Generatiepact Metaal en Techniek  www.generatiepactmetaalentechniek.nl 

Generatiepact Motorvoertuigen en  

Tweewielerbedrijven www.oomt.nl/cao/generatiepact 

Generatiepact Tankstations en Wasbedrijven www.sftw.nl/generatiepact 

 

Let op! Op 30 september 2021 is de CAO Metaal en Techniek afgelopen. Totdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt tussen 

de sociale partners, kunnen nieuwe aanvragen voor deelname aan het Generatiepact niet in behandeling worden genomen. 

Als u al gebruik maakt van het Generatiepact, verandert er niets. 

  

https://www.generatiepactmetaalentechniek.nl/
https://www.oomt.nl/cao/generatiepact
https://www.sftw.nl/generatiepact


 

Wat is de RVU? 
RVU staat voor Regeling Vervroegde Uitkering. Het gaat om een regeling die u recht geeft op een uitkering om de periode 

tot aan uw pensioen en/of AOW te overbruggen. De RVU maakt geen onderdeel uit van de pensioenregeling van PMT. 

Meer informatie vindt u op www.mvtrvu.nl. 

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag! 
 
  Website PMT www.pmt.nl 

Een pensioenconsulent in uw regio vinden www.pmt.nl/contact 

Klanteninformatie e-mailen www.pmt.nl/contact 

Klanteninformatie bellen 070  316 08 60 (werkdagen van 8.00 - 17.30 uur)  

 

De online uitzending kunt u altijd nog een keer terugkijken op www.pmt.nl/webinars. 

https://www.mvtrvu.nl/
http://www.pmt.nl/
https://www.pmt.nl/contact
https://www.pmt.nl/contact
https://www.pmt.nl/webinars

