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Pensioen
journaal

In het derde kwartaal van 2017 steeg 
de dekkingsgraad van PMT geleide-
lijk verder naar 102,2%. Het herstel is 
vooral te danken aan de lichte rente-
stijging en de oplopende aandelen-
koersen. Door de rentestijging daalde 
het bedrag dat PMT moet reserveren 
voor de pensioenverplichtingen. PMT 
mag niet vijf jaar een dekkingsgraad 
onder 104,3% hebben. In dat geval 
moet worden gekort. Eind 2019 moet 
PMT de dekkingsgraad van 104,3% 
hebben bereikt. 

Vernieuwing pensioenstelsel
In de pensioenparagraaf van het 
regeerakkoord staan duidelijke 
uitgangspunten voor vernieuwing 
van het pensioenstelsel. 
Benne van Popta: ”Het is goed dat de 
nieuwe regering de ruimte geeft aan 
de sociale partners om met oplos-
singen te komen. Pensioen is een ar-
beidsvoorwaarde, politiek zorgt voor 

randvoorwaardelijke wetgeving; dat 
is de verhouding der dingen, waarbij 
het regeerakkoord terecht benadrukt 
dat de verplichtstelling gehandhaafd 
moet blijven.“ 

PMT ziet een aantal cruciale onder-
werpen die bepalend zijn voor de 
verdere uitwerking; de afschaffing 
van de doorsneesystematiek, de dis-
contovoet bij het herverdelen naar 

persoonlijke potjes en de risicode-
ling. “Wat we missen in het regeerak-
koord is aandacht voor mensen met 
een zwaar beroep. Een groot deel 
van onze deelnemers, de vakmen-
sen, loodgieters, metaalarbeiders 
en automonteurs van Nederland 
hebben zo’n zwaar beroep en hebben 
moeite de eindstreep te halen”, aldus 
Jan Berghuis, werknemersvoorzitter 
PMT.

Van herstel naar verandering, 
sociale partners blijven aan zet
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Tegelijkertijd met deze nieuwsbrief, verspreiden we ook een 
online Pensioenjournaal. In dit magazine vindt u dezelfde actuele 
informatie én meer. De eerste editie staat in het teken van maat-
schappelijk verantwoord beleggen. Zo kunt u meer lezen over ons 
verantwoord beleggingsbeleid. Ook kunt u kijken naar een inter-
view met Koninklijke Kemper & Van Twist, een bijzonder duurzaam 
bedrijf. Bekijk het online Pensioenjournaal via www.bpmt.nl.

Meld u aan voor onze e-nieuwsbrief
Wilt  u voortaan ook het online Pensioenjournaal ontvangen in 
plaats van de papieren editie? Meld u dan aan in Mijn PMT. Log in 
met uw DigiD, registreer uw e-mailadres en geef aan bij ‘E-nieuws-
brief’ dat u deze digitaal wenst te ontvangen.

Pensioenrekenleeftijd naar 68

Lees verder op achterzijdeLees ook ons 
Pensioenjournaal digitaal



Verantwoord beleggen 
jaarverslag 2016
Pensioenfondsen als PMT beleggen voor de lange termijn. Een goed ren-
dement is uiteraard van belang. Ook willen we onze verantwoordelijkheid 
nemen voor de wereld waarin mensen hun pensioen ontvangen. Daarom 
kiest PMT voor een verantwoord beleggingsbeleid. Met aandacht voor milieu, 
duurzaamheid en het klimaat. We willen in gesprek blijven met de bedrijven 
waarin we investeren. Zodat onze lange termijn beleggingsfocus logisch aan-
sluit bij het streven naar een duurzame samenleving. 
Lees meer over het verantwoord beleggen van PMT in ons jaarverslag 2016 op 
http://pmt-vb-jaarverslag.nl/2016.

Pensioenjournaal is een uitgave van Pensioenfonds Metaal en Techniek 
Realisatie MN. 

Disclaimer: Dit Pensioenjournaal is met de grootste zorg samengesteld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. 
Ons reglement is altijd leidend. 

Nieuwe directeur PMT

Inge van den Doel is met ingang van 
1 oktober 2017 de nieuwe directeur 
van PMT. Zij volgt Guus Wouters op, 
die per 31 december 2017 vertrekt. 
Inge van den Doel is sinds april 2012 
CIO van PMT. Samen met MN, de 
uitvoerder van het fonds, heeft zij het 
nieuwe strategische beleggingsbeleid 
ontwikkeld en daarmee een nieu-
we koers ingezet. Ook heeft zij een 
ontwikkeling in de richting van lange 
termijn beleggen en ESG integratie 
ingezet.

Van 2009 tot 2012 was Inge direc-
teur van beroepsvereniging VBA 
Beleggingsprofessionals. Daarvoor 
bekleedde zij verschillende functies 
bij De Nederlandsche Bank (DNB), 
waaronder Portfoliomanager en ach-
tereenvolgens afdelingshoofd Asset 
Management, Treasury, Financiële 
Stabiliteit en Toezicht Financiële 
Conglomeraten. Inge is gepromoveerd 
aan het Tinbergen Instituut. In 2015 
ontving zij de European Award ‘CIO 
of the Year 2015’ van het Institutional 

Investor Institute. In 2016 werd zij 
door hetzelfde instituut uitgeroepen 
tot ‘European Pension Personality of 
the Year 2016’.

Pensioenrekenleeftijd omhoog naar 68. 
Eerder met pensioen kan nog steeds 
Omdat we steeds ouder worden, 
heeft de overheid besloten om de 
fiscale pensioenopbouw te verlagen. 
Om aan de nieuwe regels te voldoen
heeft PMT de pensioenrekenleeftijd 
vanaf 1 januari 2018 verhoogd van 67 

naar 68 jaar. De gevolgen zijn hieron-
der weergegeven.

Bent u al (gedeeltelijk) met pensioen?
Dan verandert er door deze maat-
regel niets aan de hoogte van uw 
pensioen.

Pensioen dat u al heeft opgebouwd 
tot 1 januari 2018 
Voor dit pensioen heeft deze wijziging 
geen financiële gevolgen. Dit pen-
sioen wordt omgezet naar 68 jaar. De 
waarde van dit opgebouwde pensioen 
blijft gelijk.

Pensioen dat nog wordt opgebouwd 
vanaf 1 januari 2018 
De pensioenopbouw vanaf 1 januari 
2018 wordt berekend alsof u met 68 
jaar met pensioen gaat. Het pensioen 
dat u kunt bereiken wordt daarom 
anders dan op de overzichten die u 
tot nu toe van ons ontving. U kunt 
nog steeds op of voor de AOW-leeftijd 
met pensioen, het pensioen wordt 
door deze maatregel echter wel lager. 

Wat deze wijziging voor u persoon-
lijk betekent vindt u in 2018 terug op 
‘mijnPMT’. 

Heeft u nog 
vragen?
Of wilt u meer weten over een onder-
werp in deze nieuwsbrief? Kijk dan 
op www.pbmt.nl. 

U kunt ook een mail sturen naar, 
info@bpmt.nl, of bel ons via 
070 316 08 60. Wij helpen u graag!


