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HOE 
WERKT DIT 
WEBINAR? 

• Stel uw vraag via de ‘Stel uw vraag’-knop

• Persoonlijke vraag?



WAT BESPREKEN WE IN 
DEZE UITZENDING?

• Wat was ook alweer de overgangsregeling?

• Welke mogelijkheden zijn er bij PMT om 
eerder te stoppen met werken?

• Welke mogelijkheden zijn er buiten PMT? 

• Wat kunt u doen?



DOE MEE AAN DE POLL

Waarom kijkt u naar deze uitzending?

a) Ik wil weten wat de overgangsregeling is. 

b) Ik denk erover na om eerder met pensioen
te gaan.

c) Ik denk erover na om minder te gaan werken.

d) Ik wil weten wat er in de CAO geregeld is, 
waardoor ik mijn werkzame leven af kan 
bouwen.



INLEIDING

• In metaal en techniek beginnen werknemers 
vaak al op jonge leeftijd

• Het werk kan fysiek zwaar en onregelmatig zijn

• Gezond oud worden is dan niet vanzelfsprekend

• Zorgen voor een goede oudedagsvoorziening; 
sociale partners hebben er werk van gemaakt



TERUGKIJKJE

• AOW vanaf 65 jaar vanuit de overheid

• Pensioen van PMT

• In 2012: stapsgewijs verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 in 2024



TERUGKIJKJE

• VUT-regeling tot 1999

• Vroegpensioen tot 2006

Deze regelingen zijn zo’n 15 jaar geleden afgeschaft.

• Afspraak Sociale partners in de Metaal en Techniek:
meer pensioenopbouw om eerder te stoppen met werken. 



DE VPL-REGELING

• Extra mogelijkheid voor vervroegd pensioen

• Aan VPL waren wel voorwaarden verbonden:

• t/m 2020 werkzaam in de sector

• werkzaam in de sector voor 1 januari 1999

• onafgebroken deelname aan de pensioenregeling

• Eind 2020 VPL definitief toegekend! 



UITSLAG POLL

Waarom kijkt u naar deze uitzending?

a) Ik wil weten wat de overgangsregeling is. 

b) Ik denk erover na om eerder met pensioen 
te gaan.

c) Ik denk erover na om minder te gaan werken.

d) Ik wil weten wat er in de CAO geregeld is, 
waardoor ik mijn werkzame leven af kan 
bouwen.



DOE MEE AAN DE POLL

Wat gaat u doen als u met pensioen gaat?

a) Lekker genieten! Fietsen, wandelen, 
klaverjassen, …

b) Vrijwilligerswerk

c) Op de kleinkinderen passen

d) Op reis met de camper (als dat weer kan)

e) Iets anders



MOGELIJK
HEDEN

PMT 

• Volledig stoppen met werken

• Deeltijdpensioen



VOLLEDIG STOPPEN MET WERKEN

Er zijn verschillende mogelijkheden:

• keuze van de ingangsdatum;

• uitruil partnerpensioen-ouderdomspensioen en andersom;

• eerst hoger pensioen, dan lager pensioen. Of andersom.



DEELTIJDPENSIOEN

• Minder werken en aanvullen met pensioen

• Minimum deeltijdpercentage: 10%

• Mogelijkheid elk jaar deeltijdpercentage te verhogen

• Ook hier keuzemogelijkheden

• Let op de voorwaarden en mogelijke consequenties arbeidscontract

• Daarom: overleg met uw werkgever!



NEEM CONTACT OP MET ONZE 
PENSIOENCONSULENTEN

• Er komt veel kijken bij je besluit om geheel of gedeeltelijk met pensioen te 
gaan. Onze consulenten helpen je graag om je vragen beantwoord te krijgen.

• De pensioenconsulenten van PMT werken verspreid over het hele land. 
Er is er altijd wel één bij u in de buurt.

• Gesprekken op locatie kunnen helaas niet doorgaan. Uiteraard helpen zij u 
graag verder via e-mail en telefoon.

• Pensioenconsulenten informeren u kosteloos.

• Neem contact met ons op via onze website: pmt.nl/contact of
bel ons op 070 316 08 60.

https://www.pmt.nl/contact


ANDERE
REGELINGEN
BUITEN PMT

• Generatiepact

• 4-daagse werkweek

• Regeling vervroegd uittreden 
(RVU-regeling)



UITSLAG POLL

Wat gaat u doen als u met pensioen gaat?

a) Lekker genieten! Fietsen, wandelen, 
klaverjassen, …

b) Vrijwilligerswerk

c) Op de kleinkinderen passen

d) Op reis met de camper (als dat weer kan)

e) Iets anders



GENERATIEPACT

• Afspraak in de CAO Metaal en Techniek en in de 
CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven

• Uw werkgever betaalt de helft van het loonverschil

• 100% behoud van pensioen

• Mogelijk vanaf 60 jaar

• In overleg met uw werkgever!



GENERATIEPACT

Er zijn 3 varianten:



4-DAAGSE WERKWEEK

• Afspraak in de CAO Metaal en Techniek en in de 
CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven

• Keuze voor een 4-daagse werkweek met behoud van salaris door:

• inzet van verlofuren, adv-uren en extra vrije uren vanwege leeftijd;

• uitruilen van arbeidsvoorwaarden voor extra vrije uren.
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REGELING VERVROEGD UITTREDEN

Geen fiscale boete voor werkgevers bij eerder pensioen:

• maximaal bedrag 

• maximaal 3 jaar

Let op! Niet in de CAO’s van onze sector vastgelegd en loopt niet via PMT



ONTWIKKELINGEN

• Duurzame inzetbaarheid

• AOW-leeftijd minder snel omhoog
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HANDIGE WEBSITES

Generatiepact CAO Metaal en Techniek
generatiepactmetaalentechniek.nl

Generatiepact CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven
oomt.nl

Bereken uw AOW-leeftijd
svb.nl/aow

Loonheffingskorting
svb.nl/loonheffingskorting

https://www.generatiepactmetaalentechniek.nl/
https://www.oomt.nl/
https://www.svb.nl/aow
https://www.svb.nl/loonheffingskorting


• Zijn niet al uw vragen beantwoord?

• Terugkijken van het webinar kan vanaf morgenavond op
pmt.nl/webinars

• Vult u de evaluatie in? 

• Zijn al uw contactgegevens up-to-date? 
Ga naar Mijn PMT via pmt.nl en controleer deze

TOT SLOT

htpps://www.pmt.nl/webinars
https://www.pmt.nl/


BEDANKT
VOOR HET 

KIJKEN


