Veelgestelde vragen en antwoorden
webinar ‘Met deeltijdpensioen’
Waar vind ik meer informatie?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het webinar terugkijken		
Pensioenplanner in Mijn PMT		
Generatiepact Metaal en Techniek
Generatiepact Motorvoertuigen		
Uw AOW-leeftijd		
Loonheffing en Belasting		
Andere pensioenuitvoerders		
Inzicht in inkomsten en uitgaven		
Overgangsregelingen 		

www.bpmt.nl/webinar
www.bpmt.nl/mijnpmt
www.generatiepactmetaalentechniek.nl
www.oomt.nl/generatiepact
www.svb.nl/aow
www.belastingdienst.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl
www.nibud.nl/consumenten/schijf-van-vijf/
www.bpmt.nl/overgangsregelingen

Hoe kan ik contact opnemen met een pensioenconsulent of Klanteninformatie?
U vindt een pensioenconsulent in uw regio via www.bpmt.nl/contact
U kunt Klanteninformatie e-mailen via www.bpmt.nl/contact
U kunt Klanteninformatie bellen via 070 - 316 08 60 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.30 uur)

Pensioenleeftijd
Vanaf welke leeftijd kan ik met (deeltijd)pensioen?
U kunt op elke gewenste leeftijd met (deeltijd)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.
Kijk op Mijn PMT wat uw gewenste pensioenleeftijd voor u betekent.
	Let op: De ‘voorwaardelijke overgangsregelingen’ worden toegekend als u 62 jaar wordt (of op 31 december 2020
als u daarna pas 62 wordt) en aan alle voorwaarden voldoet. Als u vóór uw 62e helemaal stopt met werken, raakt
u de overgangsregelingen kwijt. Meer informatie vindt u hier: www.bpmt.nl/overgangsregelingen
Mag ik pas met pensioen als ik 68 jaar ben?
Nee, u kiest zélf uw pensioenleeftijd. Dat kan uw AOW-leeftijd zijn, maar ook daarvoor of daarna.
De leeftijd 68 is alleen een rekenleeftijd in Mijn PMT en op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO).

Deeltijdpensioen
Hoeveel (deeltijd)pensioen krijg ik?
U kunt in de pensioenplanner in Mijn PMT zien hoeveel pensioen u kunt verwachten. In Mijn PMT ziet u ook
hoeveel deeltijdpensioen u kunt verwachten bij uw wensen en keuzes. U kunt zelf aangeven of u bruto of
netto bedragen wilt zien in Mijn PMT.
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Wat zijn de gevolgen van deeltijdpensioen voor mijn belastingaangifte?
Als u meer informatie wilt over uw belastingaangifte bij deeltijdpensioen, bijvoorbeeld over heffingskortingen,
neemt u contact op met de Belastingdienst.
Ik ben met deeltijdpensioen. Waar kan ik zien hoeveel pensioen ik krijg vanaf mijn pensioenleeftijd?
Als u al met deeltijdpensioen bent, krijgt u elk jaar het Uniform Pensioenoverzicht voor gepensioneerden (UPO).
Hierop staat de hoogte van uw huidige (dat u ontvangt) deeltijdpensioen en het toekomstig oudersdomspensioen. Als u naast uw deeltijdpensioen werkt, krijgt u ook een Uniform Pensioenoverzicht voor deelnemers.
Hierin staat de hoogte van het pensioen dat nog niet is ingegaan én het pensioen dat u heeft opgebouwd sinds
u met deeltijdpensioen bent.
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.
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.
Hoe vaak kan ik het deeltijdpercentage wijzigen?
Elke 12 maanden kunt u het percentage dat u met deeltijdpensioen bent verhogen. Wilt u van een deeltijdpensioen naar volledig ouderdomspensioen, dan kan dat binnen 12 maanden. Houdt u wel rekening met de
aanvraagtermijn van 3 tot 6 maanden. Let op, u kunt uw percentage deeltijdpensioen niet verlagen. Als het
pensioen is ingegaan, kunt u dus niet minder met pensioen gaan.
Ik ben al parttime gaan werken. Kan ik alsnog pensioen aanvragen voor mijn vrije dagen?
Ja, dat kan. Houd rekening met de aanvraagtermijn van 3 tot 6 maanden. Deeltijdpensioen kan niet met
terugwerkende kracht ingaan.
Is parttime werken zónder deeltijdpensioen geen beter idee voor mij?
Als u kunt rondkomen van uw lagere parttime salaris houdt u meer pensioen over vanaf uw AOW-leeftijd.
U kiest zelf of u uw parttime salaris wel of niet wilt aanvullen met deeltijdpensioen. U kunt de verschillen
laten uitrekenen. Neem daarvoor contact op met Klanteninformatie.
Kan ik terug naar fulltime werken?
Ja, u kunt terug naar fulltime werken. Maar u kunt niet voor minder uren pensioen ontvangen of het deeltijdpensioen stopzetten. U kunt alleen méér met pensioen gaan, niet minder.
	Let op: ging u méér dan 5 jaar voor uw AOW-leeftijd (gedeeltelijk) met pensioen? Dan heeft u een intentieverklaring
ondertekend en daarin aangegeven dat uw dienstverband stopte voor het aantal uren dat u met pensioen ging.
U heeft óók aangegeven dat u niet van plan bent om weer te werken.
Mag ik blijven werken? (eventueel bij een andere werkgever of als zzp-er)
In principe wel, maar er is een uitzondering! Ging u méér dan 5 jaar voor uw AOW-leeftijd (gedeeltelijk) met pensioen?
U heeft dan een intentieverklaring ondertekend en daarin aangegeven dat uw dienstverband stopte voor het
aantal uren dat u met pensioen ging. U heeft óók aangegeven dat u niet van plan bent om weer te werken.
Het maakt niet uit bij welke werkgever of als zzp-er.

PMT000

pagina 2 van 4

Moet ik mijn werkgever vertellen dat ik met deeltijd pensioen ga?
Ja, u moet eerst overleggen met uw werkgever wat de mogelijkheden zijn. Afhankelijk van het percentage dat
u met deeltijdpensioen gaat, moet uw arbeidsovereenkomst aangepast worden.
Moet mijn arbeidscontract aangepast worden, als ik met deeltijdpensioen ga?
Gaat u minder dan 50% met pensioen, dan is het voldoende om uw arbeidscontract aan te passen.
Gaat u voor 50% of meer met pensioen, dan moet uw huidige arbeidscontract beëindigd worden en een
nieuwe gemaakt worden.
Bouw ik nog wel pensioen op als ik met deeltijdpensioen ga?
Ja, u blijft pensioen opbouwen over de uren die u werkt tot u de AOW leeftijd bereikt.

Overgangsregelingen
Behoud ik uitzicht op mijn overgangsrechten als ik met deeltijdpensioen ga?
Als u op of na uw 62e met deeltijdpensioen gaat, dan worden uw overgangsrechten op dat moment onvoorwaardelijk en ook meegenomen in de hoogte van de pensioenuitkering. Ook al gaat u gedeeltelijk met pensioen.
Als u vóór uw 62e met deeltijdpensioen gaat, dan wordt de hoogte van de pensioenuitkering berekend zonder
overgangsrechten. U moet tot uw 62e (of tot 31 december 2020 als u daarna pas 62 wordt) aan de voorwaarden
blijven voldoen, zodat ze dan toegekend kunnen worden.
Kijk ook op www.bpmt.nl/overgangsregelingen of neem contact op met Klanteninformatie.

Generatiepact
Kan ik naast deeltijdpensioen ook gebruik maken van het Generatiepact?
Nee, dat is niet mogelijk. Als u al met deeltijdpensioen bent, kunt u niet meer starten met het Generatiepact.
Als u gebruik maakt van het Generatiepact, kunt u alleen (gedeeltelijk) met pensioen gaan als u de deelname
aan het Generatiepact stopzet.
Wat is de actuele stand van zaken rond het Generatiepact?
U vindt alle informatie en nieuws over het Generatiepact Metaal en Techniek:
www.generatiepactmetaalentechniek.nl
U vindt alle informatie en nieuws over het Generatiepact Motorvoertuigen en Tweewielerbranche:
www.oomt.nl/generatiepact

Partnerpensioen
Wat is partnerpensioen?
Er is bij PMT een partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt. Iedereen die pensioen opbouwt bij PMT,
bouwt ook partnerpensioen op. Dus ook deelnemers zónder partner.
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Kan ik partnerpensioen gebruiken om met deeltijdpensioen te gaan?
U kunt uw ouderdomspensioen verhogen door uw partnerpensioen in te wisselen. Dit geldt ook voor deelnemers
zonder partner. 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.
Hoeveel partnerpensioen is er voor mijn partner?
U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en in Mijn PMT hoeveel partnerpensioen er is opgebouwd.

Mijn PMT
Kan ik in Mijn PMT als ik geen DigiD heb, bijvoorbeeld omdat ik in het buitenland woon?
U heeft altijd DigiD met tweestap-verificatie nodig om in Mijn PMT te kunnen. U vindt hier informatie
over DigiD.

AOW
Wat is mijn AOW-leeftijd?
De leeftijd waarop uw AOW ingaat, vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.
Hoeveel AOW kan ik verwachten?
De hoogte van uw AOW vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank. U vindt daar verschillende
varianten van AOW-uitkering.
Heeft u in het buitenland gewoond, log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Er wordt dan rekening
gehouden met gemiste AOW-jaren en dat geeft een nauwkeuriger beeld.

Op óf na uw AOW-leeftijd met pensioen
Wanneer krijg ik de aanvraagformulieren voor pensioen?
U krijgt 6 maanden voor uw AOW-leeftijd automatisch de aanvraagformulieren voor pensioen opgestuurd.
U ontvangt standaard ouderdomspensioen vanaf de 1e dag van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt.
Uw AOW-uitkering start op de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt. Dit kan dus midden in een maand zijn.
Kan ik blijven werken na mijn AOW-leeftijd?
Ja, dat kan. U kunt na uw AOW-leeftijd fulltime of parttime doorwerken. U leest er meer over op onze website.

Andere pensioenuitvoerders
Kan ik mijn pensioen bij andere pensioenuitvoerders ook zien?
U kunt via www.mijnpensioenoverzicht.nl zien bij welke andere pensioenuitvoerders u pensioen opgebouwd
heeft. Neem met hen contact op als u vragen heeft over hun mogelijkheden.
Kan ik pensioen van een andere pensioenuitvoerder naar PMT overdragen?
Meer informatie over waardeoverdracht vindt up onze website.

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