Aanvulling op de vragen en antwoorden
webinar ‘Met deeltijdpensioen’
Is mijn werkgever verplicht om mee te werken met deeltijdpensioen?
Het is belangrijk om met uw werkgever in gesprek te gaan over deeltijdpensioen. De Wet flexibel werken waarin
parttime werken is geregeld, geldt alleen voor bedrijven met meer dan 10 medewerkers. Als er zwaarwegende
bedrijfsbelangen zijn, mag een werkgever parttime werken weigeren. Daarom is het belangrijk om op tijd met
uw werkgever in gesprek te gaan en samen na te denken over een werkbare oplossing.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het Generatiepact en deeltijdpensioen?
Het Generatiepact is een andere regeling. Het Generatiepact is een afspraak tussen werkgevers en
vakbonden waarbij u minder uren gaat werken, maar een groot deel van uw salaris behoudt.
De pensioenopbouw loopt tijdens deze periode gewoon door alsof u niet minder bent gaan werken.
Deeltijdpensioen is een keuzemogelijkheid in de pensioenregeling van PMT. U kiest, in overleg met uw
werkgever, om een deel van uw pensioen eerder in te laten gaan zodat u minder kunt gaan werken.
Generatiepact Metaal & Techniek loopt tot 1 juni 2019. Aanvragen na die datum worden bewaard tot er
een nieuwe cao is. U vindt meer informatie op www.generatiepactmetaalentechniek.nl
Generatiepact Motorvoertuigen en Tweewielerbranche is nog niet gestart. U leest het laatste nieuws op
www.oomt.nl/generatiepact/

Wat zijn de financiële verschillen tussen Generatiepact en deeltijdpensioen?
De financiële verschillen tussen gebruik maken van Generatiepact Metaal & Techniek en met deeltijdpensioen
gaan, zijn voor iedereen anders.
•	
In de pensioenplanner in Mijn PMT berekent u wat deeltijdpensioen voor u betekent.
•	
U vindt een rekentool op www.generatiepactmetaalentechniek.nl. Hier berekent u wat de gevolgen zijn voor
uw inkomen van het Generatiepact Metaal & Techniek.

Kan ik deeltijdpensioen berekenen in Mijn PMT?
Ja, u kunt in de pensioenplanner in Mijn PMT berekeningen maken. Heeft u hulp nodig, neem dan contact
op met onze afdeling Klanteninformatie of met uw pensioenconsulent.

Hoe vraag ik deeltijdpensioen aan?
U kunt deeltijdpensioen 3 tot 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen via Mijn PMT.
Via Mijn PMT vraagt u de offerte aan. Daarna krijgt u de benodigde papieren per post. Om uw pensioen aan
te vragen, stuur u het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier terug.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!
 www.bpmt.nl
 via www.bpmt.nl/contact
( 070 - 316 08 60
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