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In gesprek met Jos Brocken over een dreigende pensioenverlaging

Door de steeds verder dalende rente zijn pensioenfondsen gedwongen om miljarden euro’s extra in kas te 
houden voor de pensioenen. Door de betaalde pensioenpremie en vooral door goed te beleggen is bij PMT 
de pot met pensioengeld in tien jaar tijd verdrievoudigd. Maar het is volgens de huidige regels nog steeds 
niet genoeg. Daarom dreigt een pensioenverlaging.
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Jos Brocken, werknemersvoorzitter van het bestuur van PMT, krijgt het steeds moeilijker uitgelegd aan de 
gepensioneerden en werknemers in de Metaal & Techniek. Maar hij blijft het gesprek aangaan. Binnenkort 
ook met u, in een rechtstreeks webinar op internet.

Jos Brocken: “De mensen die ik spreek, gepensioneerden en werknemers, voelen zich belazerd. Ze zien 
de beurskoersen al jaren stijgen en de economie groeien. Maar als het om hun pensioen gaat, merken ze 
daar niks van. Sterker nog, de pensioenen zijn al twee keer verlaagd en groeien al jaren niet mee met de 
stijgende prijzen. En nu dreigt opnieuw een verlaging. Ik begrijp heel goed dat mensen daar nijdig over 
zijn.”

Waarom dreigt een verlaging van de pensioenen?

“Er wordt mij vaak gevraagd of we het pensioengeld wel goed beleggen. Maar daar zit het probleem niet. 
We hebben de afgelopen tien jaar tientallen miljarden verdiend met onze beleggingen. Helaas dwingen de 
huidige regels in Nederland ons om die miljarden op de plank te laten liggen. We moeten ons nu echt arm 
rekenen. Daarom is het tijd voor nieuwe afspraken over pensioen en nieuwe regels voor 
pensioenfondsen. Zoals het nu gaat, kan het niet langer.”

Wat doen jullie om een verlaging te voorkomen?

“Dat is één van de zaken waarover ik graag in gesprek ga met onze deelnemers en gepensioneerden. Dat 
doen we elke maand op bijeenkomsten met gepensioneerden in het land. En op 1 oktober doen we dit in 
een rechtstreeks webinar op internet, waarin we uw vragen beantwoorden. Iedereen kan meepraten. Doe 
dat vooral.”

Wilt u de uitzending op 1 oktober 2019 zien en meepraten? Aanmelden of het webinar later kijken, 
kan hier. 

Lees hier ook een interview met Jos Brocken over dit onderwerp in het Algemeen Dagblad. 
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Pensioenakkoord

Veranderingen door het nieuwe pensioenakkoord

We leven langer, de arbeidsmarkt is veranderd, de economie is onzeker en werknemers wisselen vaker 
van baan. Dit zijn de belangrijkste redenen voor de overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden om 
de huidige pensioenregels aan te passen. De plannen zijn vastgelegd in het nieuwe pensioenakkoord. Voor 
u is van belang dat de partijen de grens waarbij de pensioenen moeten worden verlaagd, iets minder 
streng willen maken. En ze willen dat de pensioenen in de toekomst wat makkelijker kunnen meebewegen 
met de economie. Hoe zit dat?

Iets minder streng

Tot nu toe was het zo geregeld: als een pensioenfonds vijf jaar lang voor elke euro pensioen minder in kas 
had dan ongeveer €1,04, moesten de pensioenen worden verlaagd. Die grens wordt nu verlaagd naar 
€1,00. De kans op een verlaging van uw pensioen is daarmee iets kleiner geworden. Maar in de huidige 
omstandigheden helpt deze maatregel niet echt. Dat komt omdat de meeste grote pensioenfondsen 
minder in kas hebben dan € 1,00 per euro uit te keren pensioen. Dat geldt ook voor PMT. Een verlaging 
van de pensioenen dreigt daarom nog steeds.

Tijdens ons webinar op 1 oktober 2019 hoort u hier veel meer over van Jos Brocken, de 
werknemersvoorzitter van het bestuur. U kunt het webinar ook later nog bekijken.
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Webinar: Moet uw pensioen omlaag?

Moet PMT in 2020 het pensioen dat u nu ontvangt verlagen? Als dat zo is, wat betekent dit dan voor u? 
En wat doet PMT om te proberen een verlaging te voorkomen?

Daar gaat het over tijdens het live webinar op 1 oktober 2019. Namens PMT zit Jos Brocken 
(werknemersvoorzitter van het PMT-bestuur) voor u klaar om u uit te leggen wat er speelt rondom uw 
pensioen. Hij gaat daarbij met name in op de kans die er is dat PMT uw pensioen moet verlagen. Ook kunt u 
Jos Brocken vragen stellen vanachter uw computer. Doe dat vooral!

Heeft u geen tijd? Bekijk het webinar dan alsnog. Dat kan direct na de live uitzending via: 
www.bpmt.nl/webinar 6/11
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Zonne-energie: Investeren in mens, milieu en maatschappij

PMT kijkt goed naar de projecten en bedrijven waarin we investeren. De investering moet natuurlijk 
allereerst winst opleveren voor uw pensioenopbouw, maar dat is niet het enige. Een positief effect op 
mensen, milieu en op de maatschappij vinden wij ook erg belangrijk. Nederlandse zonne-energie valt 
daar dus zeker onder.

PMT investeert in het grootste zonne-energiepark in Nederland

‘Scaldia’ is het grootste zonne-energiepark van Nederland. PMT investeert daar in omdat we verwachten 
dat Scaldia een goed rendement oplevert én een belangrijke bijdrage levert aan het verminderen van de 
CO2 uitstoot. Het zonne-energiepark voorkomt in 30 jaar zo’n 738.000 ton CO2-uitstoot. Dat kunt u 
vergelijken met het energieverbruik van 14.000 gezinnen per jaar. Het zonnepark ligt dichtbij de 
Noordzeehaven, in de gemeenten Vlissingen en Borsele. De zonnepanelen vormen een rand om het 
industrieterrein Sloehaven.

PMT zoekt wereldwijd naar projecten die het verschil maken

Scaldia draagt niet alleen bij aan een beter klimaat, maar zorgt ook voor meer werkgelegenheid in 
Zeeland. Wereldwijd zoekt PMT naar projecten die een goed rendement opleveren en tegelijkertijd het 
verschil maken in de overgang naar schone energie. De sector Metaal en Techniek levert een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe energietechnieken. Bij de keuze of we wel of niet investeren, 
richten we ons op de volgende thema's.
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https://www.bpmt.nl/beleggen/verantwoord-beleggen/beleggen-in-oplossingen-impact-investeringen
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Korte berichten

Bijeenkomsten gepensioneerden: Apeldoorn, Hilversum, Maastricht, Rotterdam

Voor gepensioneerden organiseert PMT regelmatig bijeenkomsten in het land. U bent daar van harte 
welkom, met of zonder partner. Heeft u geen uitnodiging per post ontvangen? Dan kunt u hier het 
programma bekijken en u aanmelden voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

De bijeenkomsten (van 13.00 tot 16.00 uur) in 2019 zijn:
Maandag 23 september in Orpheus - Apeldoorn 
Maandag 14 oktober in Gooiland - Hilversum 
Maandag 4 november in L’empereur - Maastricht 
Donderdag 12 december in De Doelen - Rotterdam

We vertellen u hoe PMT ervoor staat en horen graag uw mening. Er is ook tijd voor ontspanning met een 
bekende artiest en een hapje en drankje.
Wilt u uw eigen pensioensituatie bespreken? Maak daarvoor bij uw inschrijving een afspraak. Dit gesprek 
met een pensioenconsulent vindt plaats vóór de bijeenkomst, tussen 12.00 en 13.00 uur.

Meer informatie

Datum waarop uw pensioen wordt uitgekeerd

In 2019 maken wij uw pensioen over op: woensdag 25 september 
donderdag 24 oktober 
maandag 25 november 
donderdag 19 december

Meer informatie, routebeschrijvingen en inschrijven
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https://www.pmt-aanmelden.nl/pmt-gepensioneerden/home
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Korte berichten

PMT ondertekent initiatief financiële sector voor uitvoering Klimaatakkoord

PMT gaat een bijdrage leveren aan het klimaatakkoord. Samen met ruim vijftig andere financiële partijen. 
Alle partijen hebben daar afspraken over ondertekend.

Waarom deze afspraken?

Op vrijdag 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Hierin staat dat elektriciteit, 
de gebouwde omgeving, de industrie, de landbouw, landgebruik en mobiliteit in de komende decennia 
veel schoner en duurzamer moeten worden. Banken, pensioenfondsen, verzekeraars en 
vermogensbeheerders bundelen nu hun krachten om daaraan bij te dragen via hun beleggingen. De 
sector draagt daarmee bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De toezeggingen zijn 
niet vrijblijvend. De inzet van de financiële sector wordt continu gemonitord en de afspraken worden elke 
vijf jaar opnieuw beoordeeld.

Verder lezen? 
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Meer informatie

Heeft u nog vragen? Of wilt u 
meer weten over een 
onderwerp in deze 
nieuwsbrief? Kijk dan 
op www.bpmt.nl.

U kunt ook een mail sturen 
via www.bpmt.nl/contact.

Of bel ons op 070 316 08 60 
op werkdagen van 8:00 tot 
17:30 uur. Wij helpen u graag!

Wilt u een persoonlijk gesprek 
over uw pensioen? Neem dan 
contact op met de 
pensioenconsulent in uw regio. 
Dit gesprek is kosteloos.
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