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PMT wil dat politiek stap zet om verlagen te voorkomen
gepensioneerden die we spreken, zijn boos. Ze verwachten
dat wij voor hen opkomen. En terecht, daar zijn we voor.”
Verlagen kan dramatisch uitpakken
“De pensioenen in onze sector zijn geen grote bedragen.
Terwijl de prijzen stijgen, gaan wij misschien de pensioenen
met tientallen euro’s verlagen. Dat is dramatisch voor
mensen,” zegt Jos Brocken. “We verwachten dat de politiek
een stap zet om te voorkomen dat we moeten verlagen.”

PMT moet
misschien verlagen
Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT

De kans is toegenomen dat PMT in 2020 de pensioenen
moet verlagen. De verlaging dreigt, terwijl er op dit moment
gewerkt wordt aan het wijzigen van het pensioenstelsel.
Jos Brocken, voorzitter namens werknemers, is hier duidelijk
over: “Het is onverantwoord om de pensioenen nu te moeten
verlagen.”
Deze lage rente opvangen gaat niet
Jos Brocken: “In het huidige pensioenstelsel wordt van PMT
verwacht dat we aan reserve-eisen blijven voldoen, terwijl
de rente extreem laag is. Wij hebben bewezen dat we schokken in rendementen kunnen opvangen. We behalen goede
rendementen van gemiddeld 7%. Maar rente op dit lage
niveau opvangen, dat gaat niet.”
Verlagen is niet uit te leggen
Op dit moment is de dekkingsgraad van PMT hoger dan
100%. Dat betekent dat er genoeg geld in kas is om de
pensioenen nu en in de toekomst uit te keren. Daarin is ook
verrekend dat we allemaal ouder worden. “Het is niet uit
te leggen dat er nu een verlaging dreigt. De deelnemers en

De kans neemt toe dat PMT in 2020 de pensioenen moet
verlagen. Of de verlaging doorgaat, wordt de eerste
maanden van 2020 pas duidelijk en hangt af van een
combinatie van factoren zoals de rente en beleggingen.
Begin 2020 weten we het
Hoe het pensioenfonds er financieel voor staat, wordt
uitgedrukt met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft
de verhouding weer tussen het geld dat in kas is en het
geld dat het fonds aan pensioenen moet uitbetalen.
Op 31 december wordt de gemiddelde dekkingsgraad over
het hele jaar berekend. Dit noemen we de beleidsdekkingsgraad. Deze moet op 31 december 2019 minimaal 104,3%
zijn. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 104,3%, dan
moet PMT in 2020 de pensioenen verlagen. De hoogte van
de verlaging is nog niet bekend, die is afhankelijk van de
dekkingsgraad van eind 2019.
Hoe informeren we u?
In de loop van dit jaar informeren we u op verschillende
manieren. Iedere maand plaatsen we de dekkingsgraad
op de website. Daar vindt u ook aanvullende informatie
(www.bpmt.nl/verlagen). Ook via dit Pensioenjournaal
houden we op de hoogte. Als we daadwerkelijk moeten
verlagen, ontvangt u daarover een brief van PMT, uiterlijk
drie maanden voordat de verlaging ingaat.
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Speciaal voor u brengen we ook een kort jaarverslag
uit. U leest er meer over in het digitale Pensioenjournaal:
www.bpmt.nl/pensioenjournaal.
Of kijk onder het kopje ‘Jaarverslag’ op onze website.
Daar vindt u ook het volledige jaarverslag en het
verantwoord beleggen jaarverslag.

Zeventig jaar PMT
Het jaarverslag over 2018 is beschikbaar. Het is het zeventigste
jaarverslag. PMT is in 1948 opgericht als pensioenfonds voor de
metaalnijverheid. In de loop der jaren is er veel veranderd, maar
het doel is nog steeds hetzelfde: het zorgen voor een goed pensioen
voor de mensen in de metaal en techniek. Inmiddels gaat het om
de pensioenvoorziening voor meer dan 1,3 miljoen mensen.
Vermogen is gegroeid
PMT heeft in de afgelopen jaren goede rendementen behaald.
Het beleggingsbeleid heeft ervoor gezorgd dat het vermogen steeg
van ruim € 28 miljard in 2008 naar € 72 miljard in 2018. Voor iedere
€ 100 pensioen die PMT de komende 70 jaar moet uitkeren, is
gemiddeld over 2018 méér dan € 100 in kas.
Verantwoord beleggen
In 2018 zette PMT een belangrijke stap in verantwoord beleggen.
PMT heeft inmiddels een nieuwe aandelenportefeuille met alleen
aandelen van solide ondernemingen die goed presteren, verantwoord
ondernemen én aanspreekbaar zijn op hun gedrag. Bij het samenstellen van de nieuwe beleggingsportefeuille is de mening van
deelnemers en gepensioneerden nadrukkelijk meegenomen.
Hierdoor zijn het ondernemingen in sectoren die bij PMT passen.
Pensioenakkoord
2018 stond in het teken van de onderhandelingen over een nieuw
pensioenakkoord. PMT vindt dat in een nieuw pensioenakkoord de
belangrijkste risico’s gedeeld moeten blijven worden. Dit is de beste
garantie voor een goede pensioenvoorziening voor alle deelnemers
in de metaal en techniek. Stabiliteit en solidariteit blijven dan
gewaarborgd.

PMT is er voor u
Wilt u meer weten over uw pensioen? Kijk dan op onze website
www.bpmt.nl. Daar vindt u veel informatie. Uw persoonlijke
pensioeninformatie vindt u in Mijn PMT via www.bpmt.nl/mijnpmt.
Kunt u het antwoord op een vraag niet vinden of wilt u persoonlijk
contact met ons opnemen? De medewerkers van Klanteninformatie
staan voor u klaar. U kunt ons mailen via het contactformulier,
maar u kunt ons ook op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur bellen.
Deze informatie vindt u overzichtelijk bij elkaar op onze contactpagina www.bpmt.nl/contact
U ziet de medewerkers van Klanteninformatie aan het werk in ons
digitale Pensioenjournaal via www.bpmt.nl/pensioenjournaal.

Ga ook voor
digitaal
Veel informatie leest u tegenwoordig
online. PMT gaat mee in die ontwikkeling,
omdat we u zo beter en sneller van dienst
kunnen zijn. Het Pensioenjournaal is er
ook in een meer uitgebreide digitale versie.
U blijft gemakkelijk via mobiel, laptop,
tablet of pc op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom uw pensioen bij PMT.
Geef uw e-mailadres aan ons door via ‘Hoe
ontvang ik mijn post?’ in Mijn PMT. Ga naar
www.bpmt.nl/mijnpmt en log in met DigiD
met sms of via de Digid app.

Pensioenjournaal is een uitgave van Pensioenfonds Metaal en Techniek.
Ga naar www.bpmt.nl voor meer informatie.
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over onderwerpen in deze nieuwsbrief? Kijk dan op www.bpmt.nl. Of neem contact op met Klanteninformatie via het contactformulier op www.bpmt.nl/contact. Wij helpen u graag!
Wilt u het Pensioenjournaal voortaan digitaal ontvangen? Geef uw e-mailadres aan ons door. Ga naar www.bpmt.nl/mijnpmt en log in met
DigiD met sms of via de Digid app.
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