Antwoorden op de meest gestelde vragen
vooraf en tijdens PMT Pensioen Update 2021
Pensioenen omhoog (indexatie) / omlaag?
In 2008 was de laatste indexatie van de pensioenen. Waarom kan er niet verhoogd worden?
PMT vindt het heel vervelend dat we sinds 2009 de pensioenen niet hebben kunnen verhogen. We moeten
rekenen met de regels die de overheid opstelt. Daar mogen we niet van afwijken. Een van de regels is dat wij
rekening moeten houden met alle pensioenen die we in de toekomst moeten uitbetalen. Dit zijn onze
verplichtingen. Deze zijn 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. Volgens deze regels hebben we daarom op dit moment niet voldoende geld in kas.
Of we mogen verhogen of moeten verlagen wordt berekend met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de
graadmeter van de financiële gezondheid van en geeft de verhouding weer tussen het vermogen van PMT
en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen, nu en in de toekomst. Volgens de huidige
pensioenregels mag PMT de pensioenen pas verhogen bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 110%. Bij een
beleidsdekkingsgraad die lager is dan 90%, moeten we misschien verlagen. De beleidsdekkingsgraad
bedroeg eind augustus 97,5%.

Worden alleen gepensioneerden niet geïndexeerd?
Nee, als we kunnen indexeren doen we dat bij iedereen. Zowel de gepensioneerden als de werkenden. De
gepensioneerden voelen het echter direct in hun portemonnee omdat zij koopkracht verliezen. De mensen
die nog niet met pensioen zijn, zien het in de pensioenaanspraken. Hun toekomstig pensioen is niet
koopkrachtbestendig.

Kunt u kleine pensioenen niet verhogen? Dat gaat ten slotte om niet zoveel geld
Wij begrijpen de gedachte, maar het mag niet. Als we kunnen indexeren doen we dat bij iedereen.

Eerder stoppen met werken
Wat zijn de mogelijkheden om eerder te stoppen?
Er zijn meerdere mogelijkheden. Via PMT kunt u uw pensioen eerder laten ingaan. Kijk hiervoor op de
website of bekijk het webinar Eerder stoppen met werken. Buiten PMT hebben de sociale partners ook
afspraken gemaakt, zoals de RVU-regeling en het generatiepact.

Wat is de RVU-regeling?
RVU staat voor Regeling Vervroegde Uitkering. Het gaat om een regeling die u recht geeft op een uitkering
om de periode tot aan uw pensioen en/of AOW te overbruggen. De regeling maakt geen onderdeel uit van
de pensioenregeling van PMT. Kijk voor meer informatie op www.mvtrvu.nl.
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Wat is het generatiepact?
Het generatiepact biedt werknemers in Metaal & Techniek vanaf 60 jaar de kans om vrijwillig minder te
werken. Uw werkgever compenseert de helft van de uren die u inlevert. Het andere deel is voor uw eigen
rekening en uw pensioen blijft hetzelfde. De regeling maakt geen onderdeel uit van de pensioenregeling van
PMT. Meer informatie vindt u op www.generatiepactmetaalentechniek.nl, www.oomt.nl/cao/generatiepact
of www.sftw.nl/generatiepact.

Europa
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.

Opkomen voor deelnemers en gepensioneerden
Is het bestuur van PMT niet veel te meegaand met de politiek?
Als PMT moeten we en willen we ons aan de wet houden. Als we vinden dat die wet knelt of op punten beter
kan, dan lobbyen we daar voor. PMT komt op voor uw belangen door samen met andere pensioenfondsen
te lobbyen bij de politiek en door sociale partners te adviseren. Dat gebeurt vooral achter de schermen,
omdat we daar de beste resultaten kunnen behalen. PMT is aan de andere kant geen belangenbehartiger:
we roepen niet op tot actie.

Overgang naar nieuw pensioenstelsel
We hebben het beste stelsel van de wereld. Waarom moeten we dan over naar een nieuw
stelsel?
Door de huidige regels kunnen de pensioen al meer dan 10 jaar niet verhoogd worden en heeft PMT de
pensioenen in 2013 en 2014 moeten verlagen. PMT vindt dan ook dat het huidige pensioenstelsel met de
regels die nu gelden niet houdbaar is.

Wat gebeurt er met het geld dat nu in het fonds zit bij de overgang?
Bij de overgang is het uitgangspunt dat het vermogen van PMT omgezet wordt naar de nieuwe regeling.
Daarbij gaat geen geld verloren. De opgebouwde aanspraken en de uitkeringen worden in de nieuwe
regeling toebedeeld aan deelnemers die nu hun pensioen bij PMT hebben.
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