Veelgestelde vragen bij het webinar
Bedankt voor uw deelname aan ons gezamenlijke 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) een afspraak maken met een van de pensioenconsulenten.
 PME: www.metalektropensioen.nl/contact
 PMT: www.bpmt.nl/contact

Over de actuele ontwikkelingen rondom de pensioenverlaging
Worden de pensioenen verlaagd in 2020?
De kans is door de recente brief van minister Koolmees een stuk kleiner geworden dat PME en PMT de pensioenen
moeten verlagen in 2020. De situatie aan het eind van dit jaar is bepalend. In januari 2020 kunnen we u met zekerheid vertellen of de pensioenen verlaagd moeten worden.

Weten jullie hoe lang de rente laag blijft?
Niemand kan dit voorspellen. Het is mogelijk dat de rente heel lang laag blijft. Wij pleiten voor nieuwe spelregels,
waarbij pensioenfondsen minder afhankelijk worden van de dagkoersen van de rente.

Wat hebben we gedaan om een mogelijke verlaging te voorkomen?
Wij doen alles om een verlaging te voorkomen. We zorgen voor goede opbrengsten uit onze beleggingen: de laatste
10 jaar gemiddeld 8% per jaar. Daarnaast letten we scherp op de kosten. En bij de politiek en via de media komen
we op voor uw belangen.

Waarom gebruiken jullie de rekenrente en niet het behaalde rendement?
Wij zijn verplicht om te rekenen met de rekenrente die wettelijk is voorgeschreven.

Gaan PME en PMT fuseren?
PME en PMT werken nu veel samen, omdat we dan sterker staan. Daarnaast kunnen we zo de kosten laag houden.
Van samengaan is op dit moment geen sprake.

Wanneer gaan de pensioenen weer omhoog?
Het ziet ernaar uit dat we de pensioenen de komende tijd niet kunnen verhogen. In het nieuwe pensioenakkoord
is wel afgesproken dat pensioenen mogen stijgen als het weer beter gaat. De pensioenen kunnen in de toekomst
eerder omhoog dan nu het geval is. Daar staat tegenover dat ook verlagingen vaker voor kunnen komen.

Wat gebeurt er in 2020?
In 2020 wordt het Pensioenakkoord verder uitgewerkt. De wet die het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd regelt,
is inmiddels aangenomen en gaat gelden vanaf 1 januari 2020.
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Hoe kan ik inloggen op Mijn PME of Mijn PMT?
U vindt Mijn PME op www.metalektropensioen.nl/mijnpme. U logt in met uw DigiD van de overheid mét smscontrole of de DigiD app. Heeft u vragen over het inloggen met DigiD? Ga voor meer informatie naar www.digid.nl.
U vindt Mijn PMT op www.bpmt.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.

Hoe informeren PME en PMT mij de komende tijd?
Op onze websites vindt u meer informatie over verlagen. Ook publiceren we iedere maand de dekkingsgraad. Dat is
de graadmeter van hoe we ervoor staan. Daarnaast informeren we u via nieuwsbrieven. We blijven u op de hoogte
houden van de stand van zaken. Als er een verlaging komt, ontvangt u in de eerste helft van 2020 een brief. Hierin
staat wat de verlaging voor u betekent.

Welke keuzes heeft u voor uw pensioen?
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 geboortejaar. 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?
De pensioenrekenleeftijd is 68 jaar. U bouwt pensioen op tot uw AOW-datum. Een half jaar voordat u uw AOWleeftijd 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 PME of 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 je 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 PME en 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. 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 deeltijdpensioen. Het Generatiepact is een afspraak tussen werkgever
en werknemer. Meer weten over het Generatiepact?
 PMT: www.generatiepactmetaalentechniek.nl
 PME: www.generatiepactmetalektro.nl
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Na hoeveel dienstjaren kan ik met pensioen?
U bepaalt zelf wanneer u met pensioen wilt. 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. Kijkt voor PMT op bpmt.nl/ik-ben-werknemer-ofgeweest/scheiden of voor PME op metalektropensioen.nl/ik-ben-werknemer-geweest/scheiden voor informatie op
maat.

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 ouderdomspensioen
nog aanpassen.

Mag ik bijverdienen naast mijn pensioen?
Werken na uw pensionering kan. U bouwt verder pensioen op, 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.
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