
Interview met Rob Bernsen van 
het verantwoordingsorgaan

Doe het zelf! Digitaal 
uw pensioen aanvragen

Verder in dit PMT Journaal: 

Bedrag ineens: 
een nieuwe keuze

PMT genomineerd voor Pensioen Pro Award

Op 4 oktober werden de 
Pensioen Pro Awards uitgereikt. 
Deze prijzen worden ieder jaar 
uitgereikt aan de uitblinkers in 
de pensioensector. PMT was dit 
jaar genomineerd in de categorie 
‘Langetermijnbelegger van het 
jaar’. In deze categorie worden 
beleggingsstrategieën erkend 
die met een langetermijn focus 
zowel fi nancieel als maatschap-
pelijk rendement opleveren. 

Andere genomineerden waren  
pensioenfondsen PME, bpfBOUW 
en PGGM. Uiteindelijk werd 
bpfBOUW door een deskundige 
vakjury uitgeroepen tot winnaar. 
Wij zijn trots dat onze beleggings-
strategie genomineerd werd. 
Volgend jaar hopen we opnieuw 
kans te maken op een Pensioen 
Pro Award. Kijk op www.pmt.nl/
beleggen-pmt voor meer infor-
matie over ons beleggingsbeleid.

Pensioen aanvragen? 
Doe het zelf digitaal!
U kunt uw pensioen helemaal digitaal aanvragen 
in onze vernieuwde pensioenplanner in Mijn PMT. 
Wilt u alleen uw mogelijkheden bekijken? 
Berekeningen maken, maar nog niet aanvragen? 
Natuurlijk kan dat ook! In dit artikel leest u wat de 
3 grootste voordelen zijn van digitaal aanvragen.

Wat zijn de voordelen van digitaal aanvragen?
1.  Inzicht
U doorloopt de pensioenplanner in 7 overzichtelijke 
stappen. Bij elke stap maakt u een keuze. U ziet direct 
wat er gebeurt met uw (netto)inkomen bij elke keuze. 
De nieuwe planner heeft linkjes naar informatieve 
video's, bijvoorbeeld over loonheffi  ngskorting. We leg-
gen het u graag duidelijk uit, zodat u een goede keuze 
kunt maken. 

2.  Gemak
U kunt meerdere pensioenplannen opslaan of printen. 
U hoeft het dus niet in 1 keer af te maken. Rustig 
bespreken met iemand anders is ook mogelijk. 
Bijvoorbeeld met uw partner, 1 van onze pensioen-
consulenten of met uw werkgever.

3.  Snelheid
Het pensioenplan van uw keuze vraagt u daarna hele-
maal digitaal aan. Dat is veel sneller dan formulieren 
heen en weer sturen per post. Log in op Mijn PMT en ontdek zelf hoe het werkt.                 

Zo komt u in 
contact met PMT
� www.pmt.nl 
�  070 316 08 60
� www.pmt.nl/contactformulier
� Uw persoonlijke pensioeninformatie 

vindt u op www.pmt.nl/mijnpmt
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600 miljoen euro extra in hernieuwbare energie

PMT gaat 600 miljoen euro extra investeren in her-
nieuwbare energieprojecten in Europa. Denk daarbij aan 
windenergie, zonne-energie en energieopslag. Het gaat 
onder meer om projecten in Nederland, België en 
Duitsland. De nieuwe investering draagt bij aan de werk-
gelegenheid in de Europese metaal- en technieksector. 

Uit een recent rapport van de Verenigde Naties blijkt dat 
een opwarming van de aarde van boven de 1,5 graden 
desastreuze gevolgen heeft voor zowel milieu als maat-
schappij. PMT ziet dat een ommezwaai van fossiele 
energie naar schone energie cruciaal is voor een duurzame 
economie. Deze energietransitie vraagt om inspanningen 
van alle kanten: het bedrijfsleven, de overheid, consumenten 
en ook van grote beleggers zoals PMT. 

PMT investeert daarom nog eens 600 miljoen euro, boven-
op de eerdere 382 miljoen euro die al was belegd in 
infrastructuurprojecten die direct bijdragen aan de energie-
transitie. In totaal belegt PMT nu dus bijna 1 miljard euro 
direct in schone energie.

PMT heeft als ambitie voor 2030 om 4 miljard euro te 
investeren in projecten die positief bijdragen aan de energie-
transitie, en daarmee impact te maken. Dat is een ambitieus 
streven. Investeringen zoals deze helpen PMT om deze 
impactambitie te behalen.

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT: 'We zien bij PMT 
veel economische kansen in de groeiende sector van 
duurzame energie. De bij ons aangesloten werkgevers 
werken al aan of dragen bij aan de energietransitie. 
Zij ontwikkelen producten zoals warmtepompen, isolatie, 
zonne-energie en windmolens. We vinden het belangrijk 
om met dit soort investeringen niet alleen bij te dragen aan 
de weg naar schone energie, maar ook aan de toekomstige 
werkgelegenheid in de techniek.’

Naast het direct investeren in projecten die hernieuwbare 
energie opwekken, proberen we als aandeelhouder ook 
olie- en gasbedrijven in onze portefeuille te overtuigen om 
de overgang naar schone energie te maken.

Lees daarover meer op www.pmt.nl/gesprek    

Altijd het laatste nieuws in uw mailbox? 

Zet in Mijn PMT uw postvoorkeuren op digitaal, controleer uw e-mailadres en kies voor onze digitale nieuwsbrief.
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Heeft u ons blog al gelezen?
Wij krijgen geregeld vragen van u en daar zijn we blij 
mee. Want zo weten we precies wat voor u belangrijk 
is. De vragen die gesteld worden gaan ook over hoe 
PMT denkt over bepaalde onderwerpen. Of u vraagt of 
het klopt wat er in de krant of op internet staat. 

Wij willen deze vragen graag beantwoorden en daarom 
hebben we op onze website een nieuwe rubriek gepubli-
ceerd: ‘Jos en Terry over’. In dit blog geven Terry Troost 
(werkgeversvoorzitter van PMT) en ik antwoord op actuele 
zaken en de vragen die onze deelnemers stellen. 
Elke 2 weken zetten we een nieuw blog online. 

Zo hebben we in een eerdere blog bijvoorbeeld uitleg 
gegeven over onze investeringen in private equity. Dit zijn 
investeringen waar soms best wat om te doen is vanwege 
de vergoedingen die staan tegenover de hoge winsten die 
wij ontvangen. 

PMT belegt al jaren in private equity en we richten ons dan 
op bedrijven die bijvoorbeeld technologieën ontwikkelen die 
bruikbaar zijn in onze eigen sector, de metaal en techniek. 
Dat heeft impact en is goed voor de sector en goed voor 
uw pensioen! 

Want de opbrengst van private equity loog er niet om in 
2021: een hoog rendement (40,5%) met een nettowinst 
van € 2,4 miljard en dat betekent maar mooi een bedrag 
van ruim € 1.700 per deelnemer. 

Jos Brocken • Werknemersvoorzitter PMT

Vraag & Antwoord

Bedrag ineens? Is dat wat 
voor mij?

Naar verwachting kunt u vanaf 2023 een deel van uw 
pensioen in 1 keer laten uitbetalen als u met pensioen gaat. 
Bedrag ineens noemen we dat. Deze nieuwe wet is nog in 
behandeling. Hierin zal waarschijnlijk opgenomen worden 
dat deelnemers op zijn vroegst vanaf 1 juli 2023 gebruik 
kunnen maken van de keuze voor een bedrag ineens.

Hoeveel kan ik maximaal opnemen?
Van uw totale pensioen kunt u maximaal 10% opnemen. 
Als u een bedrag ineens opneemt, gaat wel uw maande-
lijkse pensioenuitkering omlaag.

Is het wat voor mij?
Als de nieuwe wet is aangenomen, kunt u ook bij PMT een 
bedrag in 1 keer opnemen. Op dit moment kunnen we nog 
niet voor u berekenen wat een bedrag ineens betekent voor 
uw pensioen. Zodra dit wel kan, laten we u dat weten.

ColumnColumn

Verhoging van de pensioenen

Afgelopen oktober hebben we de opgebouwde pensioenen 
tussentijds verhoogd met 1,29%. In januari 2023 willen we 
nog een keer de pensioenen verhogen van onze deelnemers 
en gepensioneerden. Op het moment van schrijven weten we 
nog niet of dat kan. En zo ja, met hoeveel procent we kunnen 
verhogen. We houden u op de hoogte via onze website.

Webinar: een goed pensioen 
regelt u nu al! 

Pensioen, dat is toch iets voor later? Nee hoor, u kunt nu al 
keuzes maken die invloed hebben op uw inkomen voor later. 
Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw partner. Op onze 
website staat een webinar waarin we u graag alles vertellen 
over onder andere waardeoverdracht, (extra) partnerpensioen, 
de gevolgen van trouwen, scheiden en arbeidsongeschiktheid 
op uw pensioen. Kijk op www.pmt.nl/goed-pensioen

Op woensdag 9 november vond de Pensioen Update 2022 plaats. 
Tijdens deze online uitzending bespraken bestuurders van PMT 
onder leiding van presentator Jörgen Raymann de stand van zaken 
rondom uw pensioen. Ook gaven zij antwoord op kijkersvragen 
over het nieuwe pensioenstelsel, indexatie en beleggingen. 
Heeft u de Pensioen Update 2022 gemist? 

Pensioen Update 2022 terugkijkenBent u benieuwd naar de hele blog over private equity? 
Ga dan naar www.pmt.nl/josenterry

In deze rubriek laten we de mensen die voor PMT werken aan het woord. Deze 
keer praten we met Rob Bernsen. Rob is niet in dienst bij PMT, maar sinds 
2018 lid van het verantwoordingsorgaan (vo) en tijdens de laatste verkiezingen 
in maart opnieuw herkozen. Hij is ook voorzitter van de Vereniging van 
Gepensioneerden PMT (VG-PMT). Daarnaast zet hij zich in voor de stichting 
World Skills Netherlands. Zij promoten het beroepsonderwijs en vakmanschap 
onder jongeren.  

Tijdens het interview wordt er bij Rob 
een nieuwe CV-ketel geïnstalleerd. 
Een mooi moment om het dan toch 
even over het pensioen te hebben met 
de installateur.  

Ben je altijd al geïnteresseerd 
geweest in geldzaken?
Rob: 'Mijn ouders hebben me geleerd 
dat ik met geld geld kon verdienen. Ik 
begon al vroeg met beleggen met het 
geld dat ik verdiende met mijn kranten-
wijk en weet nog dat ik mijn eerste 
portefeuille in 1973 verkocht toen ik 
samen met mijn vrouw een huis kocht. 

Mijn interesse in fi nanciën was er 
eigenlijk altijd wel en ik heb me tijdens 
mijn opleiding gespecialiseerd in 
belastingrecht, sociale verzekeringen 
en arbeidsvoorwaarden. Waaronder 
ook de pensioenregeling bij werkgevers.' 

Je bent tijdens de laatste 
verkiezingen van het vo 
herkozen en benoemd als 
vice-voorzitter, hoe vind je dat? 
Rob: 'Dat vond ik heel spannend en 
ik ben blij dat ik opnieuw 4 jaar lid 
ben van het verantwoordingsorgaan 
namens gepensioneerden. De groep 
is na de laatste verkiezingen diverser 
geworden met de komst van 3 
vrouwen en jongeren. Dat is een 

mooie ontwikkeling want we vormen 
zo een betere afspiegeling van de 
sector. De afgelopen maanden werk-
ten we intensief samen om elkaar te 
leren kennen en de nieuwe leden in te 
werken. Dat is ook het mooie aan het 
verantwoordingsorgaan van PMT. 
We doen het echt samen. We hebben 
met elkaar hetzelfde belang: het 
pensioenstelsel ook voor toekomstige 
generaties goed te houden. Doel van 
het verantwoordingsorgaan is het 
bestuur kritisch namens de deel-
nemers te bevragen over het beleid.'

Je zet je ook in voor andere 
organisaties zoals VG-PMT en 
World Skills Netherlands, kan 
je daar iets over vertellen?
Rob: 'Ik ben voorzitter van VG-PMT. 
VG-PMT is een organisatie die 
zich richt op de belangen van 
gepensioneerden. Daarnaast zet ik 
me in voor World Skills Netherlands, 
deze stichting promoot het beroeps-
onderwijs en vakmanschap onder 
jongeren. We maken vmbo-scholieren 
en mbo-studenten bewuster van hun 
talenten, kansen en mogelijkheden. 
Wij inspireren deze jongeren om na te 
denken over hun toekomst, dagen hen 
uit om het beste uit zichzelf te halen 
en motiveren hen om zich hier volledig 
voor in te zetten.'

De mensen van PMT

‘We hebben met elkaar hetzelfde belang: 
het pensioenstelsel ook voor toekomstige 
generaties goed te houden’

U kunt de uitzending terugkijken 
door met uw telefoon de QR-code 
te scannen.    �

Bent u benieuwd naar alle leden 
van het verantwoordingsorgaan? 
Kijk dan op www.pmt.nl/vo
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