
Is er nog wel 
pensioen voor mij? 

Op tijd naar opgebouwd 
pensioen kijken.

Verder in dit Pensioenjournaal: 

Het pensioenakkoord 
krijgt steeds meer vorm.

Houdt u het bestuur scherp?
Hebben we uw aandacht met de titel getrokken? 
Mooi! Dan bent u misschien wel één van de nieuwe 
leden van het verantwoordingsorgaan van PMT! 
De komende jaren gaat er veel veranderen met de 
komst van het nieuwe pensioenstelsel. 

Het bestuur van PMT moet daarvoor veel keuzes maken 
én die keuzes goed uitleggen aan het verantwoordings-
orgaan. Het verantwoordingsorgaan kijkt of de belangen 
van deelnemers, werkgevers en gepensioneerden goed 
zijn afgewogen. Aan het einde van elk jaar geeft het 
verantwoordingsorgaan een oordeel over het handelen 
en beleid van het bestuur. En ook wordt het bestuur 
van PMT geadviseerd over enkele onderwerpen. 

Niet zomaar iets
Het verantwoordingsorgaan is een groep van 16 leden 
met een kritische blik die werkgevers, werknemers en 
gepensioneerden vertegenwoordigen. Elk lid zit minimaal 
4 jaar in het verantwoordingsorgaan. Gemiddeld komen 

zij 9 keer per jaar gedurende een dag bij elkaar om de 
vraagstukken te bespreken. 

Stel u kandidaat
Bij de komende verkiezingen zijn we op zoek naar nieuwe 
kandidaten. We nodigen iedereen van harte uit om zich 
kandidaat te stellen. Te jong of te oud? Beslist niet! 
Het verantwoordingsorgaan wil een volledige afspiegeling 
zijn van alle deelnemers en pensioengerechtigden van 
PMT. Daar hoort u ook bij. Nog weinig of geen pensioen-
kennis? Ook dat is geen probleem. U krijgt een scholings-
traject. Het belangrijkste is dat u interesse heeft in de 
pensioensector en in de PMT pensioenregeling. U kunt 
zich kandidaat stellen tot 1 januari 2022.

Wilt u meer weten over het 
verantwoordingsorgaan?  

Scan dan met de camera van 
uw smartphone deze QR-code. 

Wilt u zich kandidaat stellen of heeft 
u eerst nog vragen? Neem dan contact 
op via verkiezingenvo@pmt.nl 
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Kritische vragen, vele antwoorden, heldere uitleg en 
een beetje humor. Dit is in een notendop de Pensioen 
Update 2021. We kijken terug op een geslaagde live 
uitzending gepresenteerd door Jörgen Raymann. 
Hij ging in gesprek met onze werknemersvoorzitter 
Jos Brocken en bestuurslid namens de gepensioneerden 
Joep Schouten. Het was hét moment om u bij te praten 
over de laatste ontwikkelingen en met u in gesprek te gaan.

In een aparte ruimte zat een team van specialisten klaar 
om via de chat antwoord te geven op vragen van u. We zijn 
ontzettend blij met de vele vragen die gesteld zijn. Al uw 
vragen geven ons inzicht in wat er speelt en waar we goed 
over moeten blijven communiceren. In deze samenvatting 
geven we antwoord op een aantal meest gestelde vragen, 
zoals bijvoorbeeld over het verlagen of verhogen van de 
pensioenen.

Het pensioenakkoord krijgt 
steeds meer vorm, maar er 
is ook nog veel onduidelijk

Is er nog wel pensioen voor mij?
Een jonge deelnemer stelde deze vraag tijdens de Pensioen 
Update 2021 van 14 oktober. Deze terechte vraag gaat niet 
zozeer over nu maar ook over de toekomst. En ik vind het 
belangrijk dat we met elkaar niet alleen naar het nu kijken, 
maar juist ook naar de toekomst.

Zorgen voor elkaar
De geschiedenis van het Nederlandse pensioenstelsel gaat 
al ver terug. Het allereerste pensioenfonds werd opgericht 
door de gebroeders Stork in 1881. In die tijd zorgde deze 
vorm van oudedagsvoorziening ervoor dat mensen niet in 
armoede hoefden te leven, na hun werkzame leven. Dat 
uitgangspunt moeten we met elkaar blijven vasthouden. 
Iedereen verdient een goed pensioen en om dat te kunnen 
blijven bieden is verandering nodig. Verandering van het 
pensioenstelsel. Met behoud van het goede, dat dan weer wel. 

Het nieuwe pensioenstelsel
We staan met elkaar aan de vooravond van de komst van 
een nieuw pensioenstelsel, dat uiterlijk in 2027 ingevoerd 
wordt. Ik ben me er van bewust dat er voor u veel nog niet 
duidelijk is. Dat wat we kunnen vertellen, doen we. Dat doen 
we op verschillende manieren. Ook luisteren we naar u. 
Welke vragen heeft u? Waar maakt u zich zorgen over? 
Uw vragen helpen ons aan inzichten in de communicatie-
behoeften en door die inzichten kunnen wij u voorzien van 
informatie waar u op zit te wachten. We zijn al begonnen 
met extra ruimte te creëren in dit vernieuwde Pensioen-
journaal, speciaal voor antwoorden op uw vragen over de 
toekomst van het pensioen. 

Maar om antwoord te geven op de vraag van een deelnemer 
waar ik mee begon: ja, ook in het nieuwe stelsel bouwt elke 
deelnemer van PMT pensioen op en ontvangt uiteindelijk 
een pensioen. En ik geloof dat we dat het beste samen 
blijven regelen. Nu en in de toekomst. 

Jos Brocken • Werknemersvoorzitter PMT

Vraag & Antwoord

Ik ga verhuizen, moet ik zelf 
mijn nieuwe adres doorgeven 
aan PMT? 
Als u in Nederland gaat verhuizen hoeft u dit niet apart aan 
ons door te geven. Als u uw verhuizing doorgeeft aan de 
gemeente krijgen wij automatisch bericht. Verhuist u naar 
of ín het buitenland. Geef dan uw nieuwe adres door bij een 
loket ‘Registratie Niet Ingezetenen (RNI)’. 

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl 

ColumnColumn

Heeft u een vraag voor mij? Via 
het contactformulier op de website 
kunt u deze stellen. Deze vragen 
zullen wij verzamelen en in het 
volgende Pensioenjournaal kom 
ik daar graag op terug.                    



Veel betere dekkingsgraad dan vorig jaar
Joep Schouten: ‘vorig jaar oktober hadden we een  
dekkingsgraad van 91,2%. De actuele dekkingsgraad  
ligt op 102,5% en daar zijn we blij mee. Dit betekent dat  
de kans op verlagen heel klein is. Helaas betekent deze 
huidige dekkingsgraad niet dat we ook kunnen gaan  
indexeren. Of we mogen verhogen of moeten verlagen 
wordt berekend met de dekkingsgraad. Volgens de  
huidige pensioenregels mag PMT de pensioenen pas  
verhogen bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 110%.’

Is het nieuwe pensioenstelsel beter?
Veel mensen zijn benieuwd of het nieuwe pensioenstelsel 
beter zal zijn. Jos Brocken: ‘daar kunnen we op dit moment 
nog geen ja of nee op antwoorden. Het is een spannende 
tijd waarin er nog veel onduidelijk is. Zo moet bijvoorbeeld 
begin volgend jaar de Tweede Kamer nog akkoord geven 
op de plannen. Het kan natuurlijk dat er dan nog bepaalde 
zaken wijzigen. Dat weten we nu nog niet. Ik ben me er van 
bewust dat er nog veel onduidelijkheden zijn maar u mag 
verwachten dat we goed met u zullen communiceren over 
alle ontwikkelingen.’

Eerder stoppen met werken
Tijdens de uitzending hebben we ook veel vragen gekregen 
over eerder stoppen met werken. Bij PMT hebben deelnemers 
ook de keuze om vervroegd met pensioen te gaan. Er is 
zelfs een mogelijkheid om verschillende keuzes met elkaar 
te combineren. Zo hebben we bijvoorbeeld deeltijdpensioen. 
Dit betekent dat u minder gaat werken en over die uren al 
pensioen laat uitbetalen. Buiten PMT hebben de sociale 
partners ook afspraken gemaakt, zoals de RVU-regeling  
en het generatiepact. 

Bent u benieuwd naar alle andere  
vragen die gesteld zijn tijdens de  
Pensioen Update 2021? Kijk dan nu  
de uitzending terug op onze website.  

De mensen van PMT

‘Op tijd naar het opgebouwde  
pensioen kijken geeft ook vrijheid’
In deze rubriek laten we de mensen van PMT aan het woord. We vragen hen 
wat voor werk ze doen en waar ze blij van worden in hun werk. Deze keer  
praten we met Esther Schut. Ze werkt als Pensioenconsulent in de regio  
Deventer en staat dagelijks voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. 

Wat is het mooiste aan je werk?
Esther: 'Ik geniet ontzettend van het 
contact met mensen in mijn functie.  
De mensen die ik telefonisch of  
op kantoor ontmoet zijn altijd zo  
dankbaar omdat ik eenvoudig kan  
uitleggen welke keuzes ze hebben.  
En voor iedereen is die keuze natuur-
lijk anders. Ik mag geen advies geven 
maar ik kan altijd wel de verschillen- 
de mogelijkheden laten zien zodat  
mensen de juiste keuze kunnen  
maken.

Ontmoet je ook veel jongeren 
tijdens je werk?
De meeste mensen die contact met 
me opnemen gaan al richting hun  
pensioenleeftijd. Maar het komt ook 
voor dat ik een jonger iemand mag 
helpen. Vaak is dat pas als er wat 
in hun leven gebeurt, bijvoorbeeld 
werkloosheid of een scheiding. Ik zou 
jongeren willen aanmoedigen om te 

kijken hoeveel pensioen zij hebben 
opgebouwd en wat zij straks aan  
pensioen verwachten te krijgen.  
Kun je hier later van leven? En wat als 
je komt te overlijden, heeft je partner 
dan genoeg inkomen? Ik geloof echt 
dat op tijd naar je pensioen kijken je 
ook vrijheid geeft. Dan heb je namelijk 
nog de mogelijkheid om extra te sparen 
of misschien wel ANW Pensioen af  
te sluiten.  

Ben jij bewust bezig met je  
pensioen?
Ik ben niet dagelijks met mijn eigen 
pensioen bezig. Maar ik controleer  
zeker jaarlijks mijn eigen situatie.  
Dit kan heel mooi in de planner die  
we hebben in Mijn PMT. Mijn familie  
en vrienden adviseer ik altijd om 
minimaal één keer per jaar het UPO 
(Uniform Pensioenoverzicht) goed 
door te nemen. Zo kun je bepalen  
of dit voldoende is.'
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Hoeveel pensioen  
heeft u al opgebouwd?

 
Ieder jaar bouwt u een stukje van 
uw pensioen op. De hoogte van 
uw pensioen staat nu nog niet 
vast. Veranderingen in uw  
persoonlijke situatie kunnen 
van invloed zijn op de hoogte  

van uw pensioen. Denk aan  
bijvoorbeeld een andere functie  
op uw werk, het opnemen van  
ouderschapsverlof of uit elkaar 
gaan. 

Wilt u weten hoeveel pensioen u tot nu toe al heeft opgebouwd?  
Dat kan! Ga dan naar www.pmt.nl/mijnpmt en log in met uw DigiD. 

‘Over een jaar hoop ik 
weer aan het werk te zijn’
Johan* (43 jaar): 'Een jaar geleden voelde ik me 
niet fit. Ik was moe, had geen eetlust en lag eigen-
lijk heel veel op de bank te slapen. Niets voor mij, 
altijd was ik aan het sporten of stond ik langs de 
lijn mijn jongens aan te moedigen. Mijn huisarts 
vertrouwde het niet en na vele onderzoeken bleek 
ik een tumor in mijn darmen te hebben. Gelukkig 
kon deze worden verwijderd. Maar nu krijg ik voor 
de zekerheid nog chemo en bestraling. Dit betekent 
dat ik voorlopig niet kan werken.'

Hoe zit het met de opbouw van pensioen  
bij ziekte?
'Eerst was ik helemaal niet bezig met salaris en 
pensioen, maar nu ik me weer wat beter voel zijn 
dat toch ook zaken waar je aan gaat denken. Hoe 
lang krijg ik nog volledig salaris en wat betekent 
dat voor mijn pensioen? Mijn werkgever vertelde 
me dat de eerste 2 jaar dat je ziek bent dit geen 
gevolgen heeft voor je pensioen. 

Ik bouw dan nog voor 100% pensioen op. Over een 
jaar hoop ik wel weer te kunnen werken. Maar mocht 
dat niet zo zijn, dan word ik gekeurd door het UWV. 
Zij bepalen de mate van arbeidsongeschiktheid. 
PMT bepaalt vervolgens of ik recht heb op premie-
vrije pensioenopbouw.'

*  Om privacyredenen is de naam gefingeerd. 
Lees meer over pensioenopbouw  
bij ziekte op www.pmt.nl            

Altijd het laatste nieuws in uw mailbox? 

Zet in Mijn PMT uw postvoorkeuren op digitaal en u ontvangt onze digitale nieuwsbrief. 

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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