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Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel

Uitslag verkiezingen PMA

Afscheidsinterview

Uiterlijk in 2027 krijgt u een nieuwe pensioenregeling.
In het nieuwe stelsel worden de ‘spelregels’ voor de
nieuwe pensioenregelingen vastgelegd.

Meer vrouwen in bestuur en verantwoordingsorgaan.
We stellen de nieuwe bestuurders aan u voor.

Bea van der Linden en Huub Overgaag kijken terug
op een mooie tijd bij PMA.

Een nieuwe keuze bij pensionering:
10% van uw pensioen ineens
Er valt in de PMA-pensioenregeling veel te kiezen. En er komt nog een keuze bij. De wetgeving is
nog in beweging, maar volgens het huidige wetsvoorstel kunt u als u in 2023 met pensioen gaat
ervoor kiezen een deel (maximaal 10%) van uw opgebouwde pensioenpot in één keer uitbetaald te
krijgen. Dat kan een flink bedrag zijn. U mag het gebruiken waarvoor u wilt. U kunt bijvoorbeeld
extra aflossen op uw hypotheek, maar u mag er ook van op reis gaan. Het is aan u.

Het klinkt natuurlijk aantrekkelijk, zo’n bedrag ineens.
Maar er staat wel wat tegenover. Als u een stuk van uw
ouderdomspensioen in één keer laat uitbetalen, betekent
het dat uw maandelijkse pensioenuitkering daarna lager
is. Overweeg dus goed of u straks nog wel genoeg heeft
als u hiervoor kiest.
Een ander nadeel is dat u mogelijk meer belasting
betaalt. Als u (meer dan een maand) voor uw AOWdatum met pensioen gaat, profiteert u nog niet van de
lagere belasting voor AOW-ers. Ook kan door het bedrag
ineens uw inkomen in dat jaar zo stijgen dat u in een
hogere belastingschaal terechtkomt. Dan houdt u netto
minder over dan u misschien verwacht. Daarnaast kunt
u ook bepaalde toeslagen missen door een hoger jaarinkomen, zoals huur- en zorgtoeslag. Allemaal zaken om
te zijner tijd goed te onderzoeken.

De belangrijkste regels
op een rij
Ω U mag op uw pensioendatum maximaal 10% van
de totale waarde van uw ouderdomspensioen in één
keer laten uitbetalen. Een kleiner bedrag mag ook.
Ω Voorwaarde: uw pensioen moet daarna wel hoger
blijven dan D 520,45 (bedrag 2022) bruto per jaar.
Ω Als u van deze keuze gebruik maakt, kunt u niet ook
nog eens kiezen voor eerst meer en later minder
pensioen. Dat is nu al een van de keuzes in de
pensioenregeling.

Pensioenplanner
We kunnen op dit moment nog geen bedragen noemen
of in de pensioenplanner laten zien. Dat zal later in het
jaar wel mogelijk zijn. Volg het nieuws hierover op onze
website.

Nieuwe keuze
mogelijkheid in wet
vastgelegd
De nieuwe keuzemogelijkheid ‘een bedrag ineens’
is een van de uitkomsten van het pensioen
akkoord tussen werknemers, werkgevers en het
kabinet. Zoals het er nu uitziet kunt u in 2023
deze keuze maken.

Hoe staat uw pensioen
ervoor?
Hoeveel pensioen heeft u nu opgebouwd?
Wat is er voor uw gezin geregeld?
En op welk pensioen stevent u af?
U ziet het in een oogwenk in MijnPMA.
Log in met uw DigiD.

Vinger aan de pols Volg onze financiële situatie op www.pma-pensioenen.nl
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Nieuwe pensioenregeling op komst

Uw pensioen gaat meer
meebewegen met de
economie

Financiële situatie PMA
iets verbeterd

Indexatie
pensioenen
nog niet in
zicht
Zoals u weet heeft PMA het (net als veel
pensioenfondsen) de afgelopen jaren
financieel moeilijk. Onze dekkingsgraad was te
laag om de pensioenen mee te laten groeien
met de prijsstijgingen in Nederland. En al een
aantal jaren op rij hebben we u zelfs moeten
vertellen dat er een serieuze kans was dat we
de pensioenen moesten verlagen. De
belangrijkste oorzaak: de lage rente, waardoor
we veel meer geld in kas moeten hebben voor
de pensioenen. Gelukkig hebben we tot nu toe
de pensioenen nog niet daadwerkelijk hoeven
te verlagen.

U heeft er vast al het een en ander over
gehoord: Nederland krijgt een nieuw pensioen
stelsel. De wetgeving daarvoor wordt waar
schijnlijk dit jaar afgerond. Uiterlijk in 2027
krijgt u naar verwachting een nieuwe pensioen
regeling.
Sterke punten blijven behouden
Veel van de sterke punten van het huidige pensioen
stelsel blijven overeind. U blijft samen met uw werkgever
geld opzij zetten voor een levenslang pensioen. En u
kunt dat blijven doen bij een collectief pensioenfonds.
Samen pensioen regelen gaat beter dan ieder voor zich.
Het betekent bijvoorbeeld dat de kosten en risico’s
samen worden gedeeld.

Dit verandert er
In de nieuwe pensioenregelingen gaat u een pensioen
kapitaal opbouwen in uw persoonlijke pensioenpot.
Daar komt de premie in die u en uw werkgever maan
delijks inleggen. Dat geld beleggen wij om voor u een zo
goed mogelijk pensioen te bereiken. Dat betekent wel
dat uw pensioen meer dan nu gaat meebewegen met de
economie. In goede beleggingsjaren gaat uw pensioen
omhoog, in slechte jaren omlaag.
Dat klinkt misschien spannend, maar natuurlijk blijven
pensioenfondsen er net als nu voor zorgen dat de
beleggingsrisico’s altijd verantwoord zijn. Naarmate
u ouder wordt, wordt er minder beleggingsrisico
genomen. Zo worden de pensioenen van ouderen zo
stabiel mogelijk gehouden. Bent u jonger, dan kunnen
de beleggingsrisico’s wat groter zijn. U heeft dan
immers de tijd om mindere jaren later weer in te lopen.
Uit berekeningen blijkt dat de nieuwe manier van
pensioen opbouwen gemiddeld een hoger pensioen
oplevert.
Er kan voor gekozen worden nog meer zekerheid voor
ouderen in de regeling in te bouwen. Er wordt dan
(naast de individuele pensioenpotten) samen een
reserve opgebouwd. Die kan worden gebruikt om de
ingegane pensioenen van ouderen in slechte tijden aan
te vullen. Doel van deze ‘solidaire regeling’ is om zoveel
mogelijk te voorkomen dat er ‘pechgeneraties’ zijn:
mensen die juist met pensioen gaan op het moment
dat het slecht gaat in de economie.

Hoe nu verder?
Ω Uiterlijk op 1 januari 2023 gaat naar verwachting de
nieuwe pensioenwet in. Daarin worden de ‘spelregels’
voor de nieuwe pensioenregelingen vastgelegd.
Ω Daarna ligt de bal bij de sociale partners (werkgevers
en werknemers) in onze sector. Zij maken concrete
afspraken over hoe onze nieuwe pensioenregeling
eruit ziet. Uiteraard bereiden we ons bij PMA nu al
voor op de eisen die de nieuwe regeling aan ons en
onze systemen gaat stellen.
Ω Uiterlijk op 1 januari 2027 moeten we een nieuwe
pensioenregeling invoeren. We streven ernaar dit al
eerder te doen. Het is echter niet te verwachten dat
dit bij PMA zal gebeuren voor 2025.

Wat vindt u belangrijk
in het nieuwe pensioen
contract?
De werkgevers- en werknemersorganisaties
(WZOA, ASKA, FNV en CNV) die verantwoor
delijk zijn voor de pensioenregeling van PMA,
willen graag weten hoe u denkt over uw
pensioen, nu en in de toekomst. Wat vindt
u belangrijk? In het nieuwe pensioenstelsel
kan straks gekozen worden uit twee soorten
pensioencontracten: een solidaire premie
regeling of een flexibele premieregeling.
Uw antwoorden helpen de werkgevers- en
werknemersorganisaties bij hoe ze de nieuwe
pensioenregeling vormgeven. Daarom
hebben zij PMA gevraagd een onderzoek
uit te voeren.
Vanuit PMA ontvangt u te zijner tijd een
e-mail met een uitnodiging voor het onder
zoek. Wilt u graag meedoen, maar heeft u
uw e-mailadres niet aan PMA doorgegeven?
Dat kan alsnog op MijnPMA op onze website.
Meer informatie over het nieuwe pensioen
stelsel en wat we nu weten over de solidaire
en de flexibele premieregeling kunt u ook
vinden op onze website.
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We hebben in 2021
positieve beleggings
opbrengsten
Inmiddels is duidelijk dat we ook in 2022
de pensioenen niet hoeven te verlagen. We
hebben in 2021 positieve beleggings
opbrengsten gehad en ook is de rente iets
gestegen. Eind maart 2022 was onze beleids
dekkingsgraad 97,2%. Een jaar eerder was dat
nog 90,4%.
We hebben dus een stapje vooruitgezet, maar
het is nog zeker niet voldoende. Om de
pensioenen helemaal mee te laten groeien
met de prijzen (volledige indexatie) moet onze
beleidsdekkingsgraad minstens 120% zijn.
Gedeeltelijke indexatie kan vanaf 105%. Maar
dan wel onder zeer strenge voorwaarden. Daar
zitten we dus nog een stuk vanaf. Dat vinden
we heel spijtig. Want zeker nu de prijzen in
Nederland zo sterk stijgen, is indexatie belangrijk voor de koopkracht van uw pensioen.

De vooruitzichten blijven
helaas onzeker
De vooruitzichten blijven helaas onzeker. Dat
heeft ook te maken met de oorlog in Oekraïne.
PMA heeft geen Russische staatsobligaties.
Rusland staat namelijk al langer op de lijst van
landen die wij uitsluiten. We hebben wel via
enkele van onze vermogensbeheerders
belangen in Russische bedrijven. Maar dat
gaat om niet meer dan 0,1% van ons totale
belegde vermogen. Waar mogelijk voeren we
dat verder terug. Maar de oorlog in Oekraïne
heeft natuurlijk wel gevolgen voor de inter
nationale economie, en daarmee ook voor
PMA en uw pensioen.

Vinger aan de pols Volg
onze financiële situatie op
www.pma-pensioenen.nl

Kom eens kijken op onze nieuwe pensioenplanner

Wanneer wilt ú met pensioen?
Denkt u ook dat u pas met pensioen kunt op
uw 67ste of nog later? Misschien klopt dat.
Maar misschien is er ook wel meer mogelijk
dan u denkt.

Doorloop de planner
stap voor stap >

Bekijk de keuzes in
één oogopslag >

Er valt veel te kiezen
Bij PMA valt er veel te kiezen rondom uw pensioen.
Het principe is: een beetje meer van dit, in ruil voor een
beetje minder van dat. En er is maar één iemand die
bepaalt wanneer u met pensioen gaat: dat bent u! Komt
u ook eens kijken wat er allemaal mogelijk is? Dat kan
op onze vernieuwde pensioenplanner. U rekent in een
oogwenk alle keuzes door en ziet wat er voor u allemaal
mogelijk is. Makkelijker kan niet!

U ziet gelijk de bedragen bij uw keuzes
In de pensioenplanner kunt u ‘spelen’ met uw pensioen.
Uiteraard ziet u uw eigen pensioenbedragen. Kijk wat
het voor u scheelt als u een jaartje eerder met pensioen
wilt. Hoe u kunt kiezen voor extra pensioen tot uw
AOW-datum. Of hoe u extra pensioen kunt krijgen door
het partnerpensioen in te ruilen. Onze nieuwe pensioen
planner is overzichtelijker en makkelijker dan ooit!
MijnPMA vindt u op www.pma-pensioenen.nl.

U vindt de pensioenplanner in MijnPMA op
onze website pma-pensioenen.nl. Inloggen
gaat veilig en makkelijk met uw DigiD.

Uitslag verkiezingen PMA Meer vrouwen in
bestuur en verantwoordingsorgaan
Begin dit jaar heeft PMA verkiezingen gehouden voor een nieuw bestuurslid
en een nieuw lid van het verantwoordingsorgaan. U koos voor twee vrouwen.
Daar zijn wij blij mee. Wij vinden het belangrijk dat ons bestuur een goede
afspiegeling is van ons deelnemersbestand. We stellen de nieuwe bestuurders
graag aan u voor.

Shantinella Mariano
Bestuur
Naast de gekozen kandidaten is als
kandidaat-bestuurslid Shantinella
Mariano voorgedragen door FNV.

Janneke Karman-Oude Kotte

Bestuur
Janneke Karman-Oude Kotte zal na het doorlopen van de
goedkeuringsprocedure van de Nederlandsche Bank lid van
het bestuur worden namens de gepensioneerden.

Diny Nauta-Heuveling

Verantwoordingsorgaan
Diny Nauta-Heuveling wordt in juli 2022
lid van het verantwoordingsorgaan.

Afscheidsinterview vertrekkende leden
Op de achterpagina van dit blad vindt u een
interview met de vertrekkende leden van ons
bestuur en verantwoordingsorgaan.
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interview
Uiteraard blijf ik ook maatschappelijk betrokken. Ik doe
al een tijd vrijwilligerswerk bij een Amsterdams hospice
als buddy van mensen die niet meer lang te leven hebben.
Dat is intens en soms confronterend werk, maar ook vaak
prachtig en zingevend. Luisteren naar mensen in die
laatste fase van hun leven, die je dingen vertellen die ze
misschien bij hun naasten moeilijker kwijt kunnen. En
ik ga interviewer worden bij het stadsdorp. Ach, je moet
constant nieuwe dingen doen in je leven. Dat houdt je fris
en gaat de lethargie tegen. Niks doen, dat is geen optie
voor mij.’

Bea van der Linden
Bea werkte als apothekersassistente in onder
meer de Jordaan Apotheek in Amsterdam.
Ze is 78 jaar en neemt afscheid als lid van
het verantwoordingsorgaan van PMA.

‘Ik heb best wel een flinke geschiedenis bij PMA. In de
jaren negentig zat ik namens het FNV in het bestuur. Later
heb ik acht jaar in de deelnemersraad gezeten. En toen die
werd opgevolgd door het verantwoordingsorgaan ben ik
daar namens de pensioengerechtigden lid van geworden.
Nu is het voorbij. Ik heb acht jaar in het VO gezeten, maar
bij de laatste verkiezingen kreeg mijn opvolger veel meer
stemmen dan ik. Helemaal niet erg, en ergens vind ik het
ook wel fijn: ik krijg nu ineens een stuk meer tijd. En die
kan ik goed gebruiken.’

Nog nooit zo druk gehad

Afscheid van twee
betrokken mensen
Huub Overgaag en Bea van der Linden hebben zich jaren
ingezet in respectievelijk het bestuur en verantwoordingsorgaan
van PMA. Nu vertrekken ze. Een afscheidsinterview.

Huub Overgaag
Huub zat vier jaar in het bestuur van PMA
namens de pensioengerechtigden. Werkte
daarvoor bij de beroepsorganisatie voor
apotheken KNMP.

‘Wat een mooie tijd heb ik gehad in het bestuur van PMA.
Ik ben in 2018 gekozen als vertegenwoordiger van de
pensioengerechtigden. Ik heb het vier jaar met plezier
gedaan. Maar nu zit het erop. Mijn zittingsperiode loopt
af in april en ik heb besloten niet te gaan voor nog een
periode. Nu ik wat ouder word, merk ik dat het bestuurs
werk me toch in tijd te veel vastlegt. Het zijn veel
vergaderingen en bijeenkomsten in een jaar, waar je niet
van kunt en wilt wegblijven. Ik ben nu 67, mijn man is ook
gepensioneerd en gestopt met werken. En met de winters
in Nederland is het lekker om spontaan voor meerdere
weken naar de zon te gaan zonder geconfronteerd te
worden met je werk.’

Een beetje trots
‘Hoe ik terugkijk? Dan denk ik toch allereerst aan de
mensen met wie ik heb samengewerkt. Hoewel belangen
wel eens botsen, was er toch vooral een hele goede sfeer.

Ik heb veel mooie herinneringen. Een beetje trots ben ik
erop dat ik voorzitter van de commissie was die PMA en
de toen nog zelfstandige uitvoeringsorganisatie Appolaris
heeft samengevoegd. Ik denk dat PMA daardoor sterker
is geworden en qua organisatie klaar is voor de toekomst.
Financieel zijn het natuurlijk lastige jaren voor PMA,
zoals voor de meeste pensioenfondsen. We hebben de
pensioenen niet kunnen laten meegroeien met de prijzen.
En er is zelfs gesproken over het mogelijk korten van de
pensioenen. Dat laatste is bij PMA gelukkig nog niet
gebeurd. Maar ik vind het toch lastig dat we in zo’n
welvarend land als Nederland, met zo’n goed pensioen
stelsel en zoveel geld in de pensioenkas, niet in staat zijn
gebleken om de koopkracht van de pensioenen te
beschermen.’

‘Ik heb genoeg om handen. Ik zit bijvoorbeeld in het
bestuur van een van de zesentwintig stadsdorpen in
Amsterdam, gracht en straatjes. Dat is hartje Amsterdam.
Ik woon in die heerlijke buurt, vol kleurrijke mensen. We
organiseren van alles. Zo gaan we geregeld naar musea,
ook heel kleine waar je als particulier maar moeilijk in
komt. We hebben bijvoorbeeld de Rembrandt van de
familie Six gezien, in hun herenhuis aan de Amstel. We
doen in de buurt ook veel voor elkaar. Als je naar het
ziekenhuis moet, hoef je geen taxi te nemen, zal ik maar
zeggen. Elke maandagavond komen we bij elkaar in het
roemruchte café De Pels. Ontzettend gezellig.’
‘Zo blijf ik ook op mijn bijna 79ste nog altijd bezig. Sterker
nog, ik heb het volgens mij nog nooit zo druk gehad. Ik
ben voorzitter van onze VVE, ga veel met mijn vriendinnen
aan de wandel, ik heb een paar zussen met wie ik veel doe.
En ik lees veel en houd het nieuws bij. Ach ja, soms als het
regent, denk ik: ik blijf vanavond toch maar thuis. Maar
dat sta ik mezelf uiteindelijk toch niet toe. Dan wandel ik
toch even naar De Pels, en eigenlijk heb ik daar nog nooit
spijt van gehad.’

Kritische vragen
‘Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd bij PMA. Toen
we net met het VO begonnen, was het best moeizaam.
We hebben onze positie echt moeten bevechten. En zonder
te zeggen dat het bestuur altijd naar ons luistert, denk ik
wel dat onze stem telt. We zijn er om kritische vragen te
stellen namens onze achterban en mee te kijken over de
schouders van het bestuur.’
‘Of ik het zal missen? Ja, best. Ik heb pensioen altijd
reuze interessant gevonden. Ik was graag nog betrokken
gebleven bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
Dat is een enorme operatie die gevolgen voor ieders
pensioen gaat krijgen. Nou, dat volg ik dan maar op een
afstandje.’

Meer tijd voor hobby’s
‘Ik ga nu meer tijd krijgen voor mijn hobby’s. Het golfen
heb ik er de laatste jaren aan gegeven. Te weinig tijd voor
– en golfen moet je regelmatig doen, anders ga je zo slecht
spelen dat het niet leuk meer is. Dat ga ik dus weer
oppikken. Daarnaast tennis ik veel en ik bridge ook elke
week. Ik ben ook een tuinier in hart en nieren. We hebben
een volkstuin, met een huisje erop waarin we zomers
kunnen wonen. En met een mooie kas waarin ik groente
en fruit teel. Niks is beter voor de rust in je kop dan lekker
in de tuin bezig te zijn.’

De redactie van dit blad is benieuwd naar de vragen
die u heeft over uw pensioen. Als u uw vraag bij ons
indient, beantwoorden wij deze in dit blad. Dat kan
ook zonder uw naam erbij te vermelden. Neem
contact op met Roland Asberg van de redactie van
dit blad, telefoon 06 2503 3389 of stuur een mailtje
naar roland@a-vier.nl.
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