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Meld u aan voor onze e-nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke informatie over uw pensioen? Meld u dan aan
voor onze e-nieuwsbrief. Belangrijk nieuws ontvangt u dan automatisch in uw mailbox. U schrijft zich in
voor de nieuwsbrief door uw e-mailadres in te vullen op www.bpmt.nl.

Kom in contact met ons via
Facebook en Twitter
Ook via Facebook en Twitter houden wij u graag op de hoogte van actuele en
belangrijke informatie over uw pensioen. Volg ons en praat mee via:
-

www.twitter.com/PMT_pensioen

-

www.facebook.com/pmtpensioen
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Een jaar in beweging
In deze editie van het Pensioenjournaal vindt u de belangrijkste punten
van het jaarverslag 2014.

In het jaar 2014 zijn de nodige veranderingen in gang gezet in de pensioenwereld. Er zijn nieuwe
financiële regels vastgesteld, de opbouw van pensioenen is versoberd en de organisatie van
pensioenfondsen is gewijzigd. PMT heeft het afgelopen jaar actief meegedaan in de maatschappelijke
en politieke discussies over pensioenen. En zal dat ook in 2015 blijven doen, zodat het geluid uit de
metaalsector gehoord blijft worden.
De belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen voor PMT
staan in ons jaarverslag over 2014. U vindt het op onze website.
In deze editie van het Pensioenjournaal vindt u de belangrijkste
punten van het jaarverslag.

Zoeken niet nodig!
Informatie over pensioen hoeft helemaal niet moeilijk en ingewikkeld te zijn.
Onze website is zo vernieuwd dat u de informatie kunt vinden die op uw
persoonlijke situatie van toepassing is. Het enige dat u hoeft te doen is een
aantal vragen te beantwoorden. Kijk op www.bpmt.nl/mijn-pensioen.

Hoe staan we
er nu voor?
Dat leest u in
dit Pensioenjournaal
Lees verder over
uw pensioen

De informatie in deze nieuwsbrief is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunt u er geen rechten aan ontlenen.
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De belangrijkste
punten van
het jaarverslag

Nieuwe financiële regelgeving
De economische ontwikkelingen en het feit dat we steeds ouder
worden hebben de overheid ertoe gebracht om het pensioenstelsel op
een aantal punten te veranderen. Er zijn nieuwe financiële regels
gekomen voor pensioenfondsen. Er hoeft niet meer direct verlaagd
te worden als het financieel niet goed gaat met het fonds. Die verlaging
mag over tien jaar worden uitgesmeerd. De kans op een plotselinge en
forse verlaging wordt daarmee kleiner.
Wel moeten pensioenfondsen maatregelen nemen om de dekkingsgraad weer op peil te krijgen. Tegelijkertijd zijn de vereiste buffers
hoger dan vroeger.
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Uw pensioenfonds in cijfers
Hoe staan we er nu voor? Met het aantal deelnemers, gepensioneerden, aantal werkgevers,
dekkingsgraad en de beleggingsportefeuille? Hieronder ziet u de cijfers van de afgelopen jaren.
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Voor PMT betekent dit dat de kans op indexatie de komende jaren erg
klein is. Ook kan niet uitgesloten worden dat in de komende jaren de
pensioenen en opgebouwde rechten opnieuw verlaagd moeten worden.

Een nieuwe pensioenregeling
Per 1 januari 2015 is er een nieuwe pensioenregeling voor de sector
Techniek. De regeling kent duidelijke afspraken voor de komende vijf
jaar. Bovendien maakt de nieuwe regeling mogelijk dat mensen
makkelijker tussen de sectoren Metalektro en Metaal & Techniek
kunnen overstappen.

Lage rente speelt dekkingsgraad parten
Door de lage rente stegen de verplichtingen in 2014 naar 56,9 miljard
euro. Ten opzichte van 2008 zijn de verplichtingen verdubbeld.
Het goede rendement (20%) dat PMT in 2014 haalde op de
beleggingen kan dit niet goed maken. De uiteindelijke balans sloeg
helaas negatief uit en de dekkingsgraad daalde ten opzichte van 2013.
De lage rente blijft daarmee een groot punt van zorg voor PMT.
De dekkingsgraad per 31 december 2014 was 103%.

Een tweede pensioenverlaging
Eind 2013 moest de dekkingsgraad van PMT ten minste 104,2% zijn.
Het tekort van 0,4% betekende dat het bestuur van PMT toch een
tweede pensioenverlaging moest doorvoeren per 1 mei 2014.

Eigen plek voor
gepensioneerden
in bestuur
De eisen die aan bestuurders van pensioenfondsen worden
gesteld zijn steeds hoger. Met de Wet Versterking bestuur
pensioenfondsen zijn per 1 juli 2014 de regels voor de organisatie
en verantwoording (governance) van pensioenfondsen aangescherpt. Voor PMT betekende dit dat vanaf 1 juli 2014 pensioengerechtigden een eigen plek hebben gekregen in het bestuur,
naast de werkgevers en de werknemers. Voor de benoeming van
de bestuursleden namens de pensioengerechtigden heeft PMT
in het eerste kwartaal van 2014 een verkiezing uitgeschreven.
Bij die verkiezingen brachten ruim 14.000 gepensioneerden hun
stem uit en zijn er twee nieuwe bestuursleden gekozen.
Daarnaast heeft PMT een Raad van Toezicht gekregen, die
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Risico en beleggen
Een ‘goed’ beleggingsrendement is belangrijk om nu en in de toekomst
pensioenuitkeringen te kunnen doen. Dat lukt alleen als PMT de
ontvangen premies belegt. Als we het geld op de bank zouden zetten,
zouden de uitkeringen een stuk lager zijn. Maar beleggen betekent ook
risico’s nemen. PMT kiest voor beheerste risico’s. Dat wil zeggen dat
we zoveel risico nemen als er nodig is voor de pensioenuitkeringen.
Of anders gezegd: we kijken heel goed waarin we beleggen en nemen
geen onverstandige risico’s. Dat is allemaal vastgelegd.

2014

2013

2012

Aantal deelnemers dat
pensioen opbouwt
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Aantal personen dat
pensioen ontvangt van PMT

€ 2.192
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Aantal aangesloten
werkgevers

Aandelen
Vastgoed € 16.262
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Vastgoed
€ 4.890
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104,2%*

Variabel
€ 3.561

98,5%

Communicatie
PMT hecht veel waarde aan goede communicatie, die ook steeds
meer digitaal zal worden. In 2014 werd daarom de website vernieuwd.
Voor elke belangrijke gebeurtenis in uw leven waarbij u mogelijk
pensioenvragen heeft, vindt u via het beantwoorden van een paar
vragen de juiste informatie. Ook werd het PMT Online Panel
opgericht, waarin werknemers en pensioengerechtigden via
onderzoeken hun mening kunnen geven over diverse onderwerpen.
Wilt u ook meedoen aan het panel? U kunt zich via onze website
www.bpmt.nl onder ‘Mijn Pensioen’ aanmelden voor het panel.

structureel toezicht houdt op het beleid en functioneren van het
fonds. Eerder deed de visitatiecommissie dat overigens al.
Tot slot is de deelnemersraad van PMT vervallen, maar is de rol
van het verantwoordingsorgaan belangrijker geworden. In het
verantwoordingsorgaan hebben gepensioneerden, actieve
deelnemers en werkgeversvertegenwoordigers een plek.
Sinds 1 juli 2014 is ook de Code Pensioenfondsen van kracht:
een set van normen waaraan pensioenfondsen moeten voldoen.
Voor PMT was het merendeel van de normen niet nieuw:
ze sloten naadloos aan bij het beleid dat PMT de afgelopen
jaren al voerde. De manier waarop PMT invulling geeft aan
de Code Pensioenfondsen is terug te lezen op onze website:
www.bpmt.nl/over-pmt/bestuur.
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Beleidsdekkingsgraad, wat is dat?
Vanaf 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Die
moeten zorgen voor stabielere pensioenen en meer transparantie.
De nieuwe regels schrijven ook een nieuwe methode voor om de
financiële positie te bepalen.

pensioenverplichting precies één euro vermogen is. De dekkingsgraad moet iedere maand door PMT aan de Nederlandsche Bank
(DNB) doorgegeven worden. Aanvullend hierop wordt er vanaf
januari 2015 ook gebruik gemaakt van een beleidsdekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad geeft een stabieler inzicht
Een dekkingsgraad is de verhouding tussen het
vermogen en de verplichtingen
De beleidsdekkingsgraad gaat uit van een gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden. Door het rekenen met een gemiddelde
De pensioenen die nu en in de toekomst door PMT worden betaald,
Op onze website www.bpmt.nl kunt u met uw DigID inloggen bij ‘Mijn PMT’ om uw persoonlijke pensioensituatie te bekijken. U vindt
over 12 maanden in de beleidsdekkingsgraad zullen de
worden ook wel de pensioenverplichtingen van PMT genoemd.
daar uw persoonlijke gegevens en uw pensioenopbouw. Ook kunt u zien wat bijvoorbeeld eerder stoppen met werken of langer doorOm de pensioenen te kunnen betalen is vermogen nodig. Een
schommelingen minder zijn. Dit geeft een stabieler inzicht in
werken voor effect heeft op uw uiteindelijke pensioen.
de financiële situatie van PMT.
dekkingsgraad van 100% betekent dat er voor iedere euro aan

Hoe staat het met
de kosten?

PMT is kostenbewust. Volgens vergelijkend onderzoek behoren
we tot de drie pensioenfondsen met de laagste kosten in
Nederland. De kosten per deelnemer (actieve en gepensioneerde
deelnemers) zijn gedaald van € 102,- in 2013 naar € 101,- in 2014.
Ook de kosten van het vermogensbeheer zijn fors gedaald.
De afgelopen drie jaar zijn die kosten bijna gehalveerd.
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