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Antwoorden op de meest gestelde vragen  
tijdens de uitzending voor gepensioneerden PMT

Pensioenen omlaag?

Gaat PMT de pensioenen verlagen? 
Dat is nu nog niet te zeggen. Als eind van dit jaar de dekkingsgraad lager is dan 90%, moet PMT de pensioenen 
verlagen. De dekkingsgraad bedroeg eind augustus 91,1%. 
 
Waarom dreigt een verlaging van de pensioenen?
PMT is (bijna) nooit rijker geweest dan nu.
Het vermogen is de afgelopen jaren enorm gestegen, door goede rendementen. Aan de andere kant hebben we te 
maken met de regels die de overheid opstelt. Een van de regels is dat wij ook rekening moeten houden met alle  
pensioenen die we in de toekomst moeten uitbetalen. Dit zijn onze verplichtingen. Deze zijn ook enorm gestegen. 
Dit komt door de rente waarmee we moeten rekenen. Deze is momenteel heel laag, waardoor we veel meer geld in 
kas moeten hebben om de pensioenen in de toekomst uit te betalen. 
 
Wordt alleen bij gepensioneerden verlaagd? 
Nee. Als de pensioenen omlaag moeten, geldt dat voor iedereen. Ook de opgebouwde pensioenen van werkne-
mers. Hun toekomstige pensioen wordt dan dus lager.

Kunt u kleine pensioenen bij een verlaging niet ontzien?
Wij begrijpen de gedachte, maar het mag niet. Bij iedereen moeten we dezelfde verlaging doorvoeren. 

Doet PMT het slechter dan andere pensioenfondsen? 
Van de 5 grote Nederlandse pensioenfondsen, staan er 4 slecht voor. De dekkingsgraad is bij deze 4 allemaal  
onder de 100%. PMT doet het momenteel wel iets beter dan de grootste twee pensioenfondsen, ABP en PFZW. 

Rekenrente

Wie bepaalt de rekenrente?
Dat doet de overheid: na advies van De Nederlandsche Bank stelt de Minister van Sociale Zaken en  
Werkgelegenheid de regels vast waarmee de rekenrente wordt bepaald. De rekenrente is altijd een afgeleide  
van de rente zoals deze op de markt tot stand komt. Zoals bekend is de rente al jarenlang erg laag.  
Daardoor moeten pensioenfondsen veel extra geld opzij zetten voor de pensioenen van nu en straks.
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Kosten

Wat doet PMT om kosten te besparen?
PMT doet al jaren zijn uiterste best om de kosten voor pensioenbeheer te verlagen. In 2015 waren die kosten  
€ 98,36 per deelnemer per jaar. In 2019 bedroegen ze € 74,87 per deelnemer. Dat is een daling van bijna 25% in 
vier jaar tijd. Ieder jaar vergelijken we onze kosten met die van de andere grote pensioenfondsen in Nederland. 
Ook daar zien we de afgelopen jaren steeds dat PMT het qua kostenniveau goed doet. Dat geldt ook voor de  
kosten die we maken voor vermogensbeheer. Ook werken we nauw samen met pensioenfonds PME om nog  
meer kosten te besparen.

Europa 

Kan onze regering een greep in de pensioenkas doen voor Europa?
Nee, de opgebouwde vermogens zijn van de pensioenfondsen. De overheid, zowel de Nederlandse als de  
Europese, kan geen geld uit de fondsen halen om dat voor wat anders te gebruiken. 

In hoeverre heeft wat in Europa gebeurt invloed op onze pensioenen?
Als de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verlaagt om de economie te stimuleren, dan werkt dat door in de 
rekenrente waarmee we moeten rekenen. In de afgelopen jaren heeft het ECB-beleid zeker bijgedragen aan de 
lagere dekkingsgraden van pensioenfondsen. Aan de andere kant brengt Europa ook voordelen: door onze open 
economie profiteert Nederland van de Europese markt en door de lage rente kunnen we goedkoop lenen.

Overgang naar een nieuw pensioenstelsel

We hebben het beste pensioenstelsel van de wereld.
Waarom moeten we dan over naar een nieuw stelsel?
Door de huidige regels kunnen de pensioenen al meer dan 10 jaar niet verhoogd worden en heeft PMT de  
pensioenen in 2013 en 2014 zelfs moeten verlagen. Voor 2021 dreigt er weer een verlaging. PMT vindt dan ook  
dat het huidige pensioenstelsel met de regels die nu gelden niet houdbaar is. 
We zijn daarom blij met het pensioenakkoord. Goede elementen uit het huidige stelsel blijven behouden: we  
blijven ook straks samen de kosten en risico’s delen. Iedereen – jong en oud – krijgt het pensioen waar hij samen 
met zijn werkgever zelf voor betaald heeft. De nieuwe regels zorgen dat pensioenen straks eerder omhooggaan 
als het economisch goed gaat en eerder omlaag als het economisch slechter gaat. We verwachten dat dit voor 
iedereen een beter pensioen oplevert. 

Wat gebeurt er bij de overgang met het geld dat nu in het fonds zit?
Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is wordt het pensioenvermogen van PMT omgezet naar de  
nieuwe regeling. Daarbij gaat geen geld verloren.
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