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Aan de leden van VG-PMT 
 
Beste leden, 
  
Op 21 april heeft PMT een nieuw kwartaalbericht gepubliceerd. 
  
In dat overzicht wordt aangegeven dat PMT een actuele dekkingsgraad van 108,2% heeft. 
Dat wil zeggen dat voor elke € die in de toekomst moet worden uitgekeerd aan pensioen er 
nu 1,082 euro in kas is.  
 
Om te mogen indexeren moet PMT over de laatste 12 maanden een gemiddelde 
dekkingsgraad hebben van minimaal 105%, dat gemiddelde heeft PMT nog niet bereikt want 
dat staat nu op 103%.  
De dekkingsgraad beweegt sterk omdat die afhankelijk is van de rente en die stijgt op dit 
moment. Bij een stijgende rente hoeft een pensioenfonds minder geld in kas te hebben 
omdat bij de berekening rekening van het benodigde vermogen rekening mag worden 
gehouden met rentewinst in de toekomst. Is er meer rentewinst in de toekomst dan heb je nu 
minder geld in kas nodig omdat je meer rente gaat ontvangen voordat er wordt uitgekeerd. 
Laten we dus hopen dat de rente blijft stijgen.  
 
Veel grote fondsen zien de dekkingsgraad harder stijgen dan PMT. Hoe komt dat? Het 
bestuur van PMT heeft besloten zich te verzekeren tegen rentewijzigingen dat helpt bij het 
voorkomen van kortingen als de rente daalt, maar dat hindert als de rente stijgt omdat je er 
dan minder baat bij hebt. In het Verantwoordingsorgaan hebben we kritiek gehad op de 
renteafdekking en het bestuur gaat zich opnieuw beraden. 
  
Wanneer de gemiddelde dekkingsgraad blijft stijgen en boven de 105% komt dan mag er 
GEDEELTELIJK geïndexeerd worden. Of het bestuur daartoe besluit is nog maar de vraag 
omdat dat weer effect heeft op het vermogen en op de overgang naar het nieuwe stelsel. De 
vertegenwoordigers van VG-PMT zullen zich in het Verantwoordingsorgaan er sterk voor 
maken dat gepensioneerden na zoveel jaren weer een indexatie krijgen, maar het besluit is 
aan het bestuur van PMT. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Bernsen, 
voorzitter 
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