Uw vader of moeder is overleden
U bent jonger dan 27 jaar

Gecondoleerd met het verlies van uw ouder. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Bijvoorbeeld over het
wezenpensioen dat bij uw vader of moeder door PMT is meeverzekerd. Hieronder hebben we informatie voor u op
een rij gezet.

Recht

Wanneer heb ik recht op een wezenpensioen van PMT?
Uw vader, moeder, pleegouder of stiefouder heeft pensioen opgebouwd in de Metaal en
Techniek. Daarnaast:
Wel recht:
• U bent jonger dan 18 jaar, of;
•	U bent jonger dan 27 jaar en volgt een opleiding waaraan u meer dan 20 uur per week
moet besteden
Geen recht:
• U bent ouder dan 27 jaar;
•	Het ouderdomspensioen van uw vader of moeder is ‘afgekocht’. Dit betekent dat uw
vader of moeder een eenmalig bedrag kreeg uitgekeerd, in plaats van een levenslang
pensioen. Met dit eenmalige bedrag is ook uw wezenpensioen afgekocht.
Voor het ontvangen van een wezenpensioen maakt het niet uit of u een biologisch kind,
pleegkind, adoptiekind of stiefkind bent. Een aanvullende voorwaarde voor stief- en pleegkinderen is wel dat u werd opgevoed en onderhouden door de overleden (ex-)deelnemer van
onze pensioenregeling.

Hoe lang heb ik recht op een wezenpensioen?
U ontvangt het wezenpensioen:
• Tot 18 jaar, of;
•	Tot 27 jaar, zolang u een opleiding volgt waaraan u meer dan 20 uur per week moet besteden.
Let op! Bij kleine bedragen mogen we het wezenpensioen afkopen. U krijgt dan eenmalig
een bedrag uitgekeerd, in plaats van een maandelijks wezenpensioen. Dit doen wij alleen
als uw jaarlijkse pensioenuitkering lager is dan de wettelijke afkoopgrens. In 2019 ligt deze
grens op € 484,09 bruto per jaar.

Heeft u recht op een uitkering van de overheid?
Mogelijk heeft u recht op een Anw-uitkering van de overheid. Kijk op www.svb.nl.

Vragen? Bel gerust onze Nabestaandendesk
U kunt deze desk bellen tussen 8.00 en 17.30 uur op nummer: 070 - 316 08 58. Of maak een belafspraak via
www.bpmt.nl/bel-mij-terug. Mailen kan ook: nabestaandendesk@bpmtonline.nl. Wilt u liever een persoonlijk
gesprek? Maak dan een afspraak met een de pensioenconsulent in uw regio via onze website.
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Nu doen

Moet ik het wezenpensioen aanvragen?
Bent u jonger dan 18 jaar of ouder dan 18 jaar en volgt u een opleiding? U ontvangt binnen
twee weken na het overlijden het ‘Aanvraagformulier Wezenpensioen’.
• We sturen dit formulier naar het adres waar u staat ingeschreven.
•	Op het Aanvraagformulier Wezenpensioen is de handtekening van uw andere ouder of
voogd nodig en ook een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs.
Let op! Woonde uw overleden vader of moeder in het buitenland? Of bent u geboren in
het buitenland? Neem dan contact op met onze Nabestaandendesk. Wij hebben dan extra
informatie van u nodig.

Later doen

Is uw opleiding afgerond of stopt u tijdelijk?
Geef dit dan door aan onze Nabestaandendesk. Wij zetten dan uw wezenpensioen (tijdelijk)
stop.

Belastingaangifte
Veranderingen in uw inkomen hebben altijd gevolgen voor uw belastingen:
•	
Uw eigen belastingaangifte. U krijgt elk jaar in januari een jaaropgave van het wezenpensioen. Deze opgave kunt u gebruiken voor de belastingaangifte.
•	
Uw loonheffingskorting aanpassen. Ontvangt u naast uw wezenpensioen nog een
andere uitkering of salaris? Dan kunt u in veel gevallen meer geld overhouden door op
een van deze inkomens de algemene loonheffingskorting toe te passen. Kijk voor meer
informatie op www.belastingdienst.nl.

Weten

Hoeveel wezenpensioen krijg ik?
Op het aanvraagformulier dat u van PMT ontvangt staat de hoogte van het wezenpensioen
vermeld.

Wanneer staat het wezenpensioen op mijn rekening?
U ontvangt de eerste uitkering van het wezenpensioen nadat wij al uw gegevens hebben
gecontroleerd.
•	
Belangrijk: stuur het ‘Aanvraagformulier wezenpensioen’ snel terug. Als PMT dit
formulier vóór de 12e in de maand volgend op het overlijden van uw vader of moeder
ontvangt dan staat het partnerpensioen rond de 25ste van die maand op uw rekening.
•	
Stuurt u het aanvraagformulier later op? Dan krijgt u de uitkeringen van het wezenpensioen waar u tot dan toe recht op hebt met terugwerkende kracht in één keer uitbetaald.
•	
Na de eerste uitbetaling ontvangt u voortaan elke maand wezenpensioen. Dit gebeurt
dan rond de 25ste.
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