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AOW-ingangsleeftijd stijgt minder hard

Pensioenpremie omhoog

Werken op een Nederlandse wijngaard

De leeftijd waarop mensen voor het eerst AOW krijgen
gaat minder snel omhoog. Dat is afgesproken in het
nieuwe pensioenakkoord.

Door de lage rente is de huidige pensioenpremie niet
meer voldoende. De cao-partijen in onze sector hebben
daarom nieuwe afspraken gemaakt.

Sinds hij met pensioen is, werkt oud OPG-er
Raymond Rijs als vrijwilliger op een van de mooiste
wijngaarden van Nederland.

Grote kans op verlagen van
uw pensioen in 2020
De kans dat PMA uw pensioen moet verlagen
is groter geworden. Als voor het eind van dit
jaar onze financiële situatie niet verbetert,
zullen we uw pensioen mogelijk al in 2020
moeten verlagen.
Wat is er aan de hand?
In de Apotheek & Pensioen van maart vertelden wij u dat
we uw pensioen in 2021 mogelijk moeten verlagen. De
laatste maanden is onze financiële situatie nog verder
achteruitgegaan. Dat komt vooral doordat de rente nog
lager is geworden. En bij een lagere rente moeten we
veel meer geld in kas hebben voor de pensioenen. Op
dit moment (eind september) zijn onze tekorten zo ver
opgelopen dat de kans groot is dat we uw pensioen al in
2020 moeten verlagen. Dat geldt dan voor iedereen bij
PMA. Dus niet alleen als uw pensioen al is ingegaan,
maar ook als uw pensioen nog niet is ingegaan.

Wanneer hoort u of we uw pensioen echt
moeten verlagen?
Beslissend daarvoor is hoe PMA er eind van dit jaar
financieel voorstaat. Zodra dat bekend is, weten we of
we uw pensioen moeten verlagen en zo ja met welk
percentage. Wij laten u dat dan zo snel mogelijk weten.

Meer weten?
Lees verder op pagina 2.

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

Hoeveel moet uw pensioen dan verlaagd
worden?
Eind september was onze actuele dekkingsgraad circa
94% (voorlopig cijfer). Daarmee zijn we aanbeland bij
een kritische grens. Volgens de wettelijke regels moeten
we uw pensioen namelijk verlagen als onze dekkingsgraad
eind van dit jaar lager is dan 94%. We weten nu dus nog
niet of we uw pensioen moeten verlagen en zo ja, met
welk percentage. Maar we kunnen wel een voorbeeld
geven. Stel, onze dekkingsgraad is eind van het jaar
90%. In dat geval moeten we uw pensioen met 4%
verlagen. Het bestuur kan er dan voor kiezen die
verlaging te spreiden, maximaal over tien jaar. Als het
bestuur hiervoor kiest, betekent dat dat uw pensioen per
jaar ongeveer 0,4% omlaag gaat, en dat tien jaar achter
elkaar. Bij een gemiddeld pensioen bij PMA van 500
euro per maand, gaat het dan om een bedrag van
ongeveer 2 euro bruto per maand. Let wel: de genoemde
4% is slechts een voorbeeld. In werkelijkheid kan de
situatie eind van dit jaar anders zijn.

Kan het nog goed komen?
Ja, dat kan en natuurlijk hopen we daarop. Als onze
dekkingsgraad voor het eind van het jaar voldoende
aantrekt, hoeven we uw pensioen in 2020 niet te
verlagen. Ook kan de overheid de regels voor pensioen
fondsen aanpassen, waardoor PMA minder hoge
reserves hoeft aan te houden. Overigens is er dan nog
steeds een serieuze kans dat we uw pensioen het jaar
daarop, in 2021, moeten verlagen.
Op de volgende pagina leest u meer over de mogelijke
verlaging van uw pensioen. µ
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reactie

Remco Velasquez, bestuursvoorzitter PMA

Vervelend nieuws
‘Er is een flinke kans dat wij volgend jaar uw
pensioen moeten verlagen. Als bestuur van
PMA vinden we dat natuurlijk een vervelend
bericht om te brengen. Wij weten heel goed hoe
belangrijk uw pensioen voor u is. Daar wilt u op
kunnen bouwen. Bij PMA doen we er alles aan
om uw pensioen te beschermen. Maar de
economische omstandigheden (vooral de lage
rente) en de regels van de overheid maken het
ons op dit moment erg moeilijk.’

Vervolg pag. 1

Grote kans op verlagen pensioen in 2020

Hoe zit het precies?
Hoe staat PMA er financieel
voor?
PMA is er in de loop van dit jaar minder goed voor
komen te staan. Dat kunt u zien aan onze
dekkingsgraad. Die geeft aan in hoeverre er genoeg geld
‘in kas’ is voor de opgebouwde pensioenen. Hoe hoger
de dekkingsgraad, hoe gezonder we zijn.
Onze actuele dekkingsgraad (dat is de stand op één
bepaald moment) was eind september gedaald naar
circa 94% (voorlopig cijfer). We begonnen het jaar op
98,4%.
De beleidsdekkingsgraad bedroeg eind september 98,5%
(voorlopig cijfer). Begin van het jaar was dat nog
102,5%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde
stand van de actuele dekkingsgraad in de laatste 12
maanden.

Waarom moeten we uw
pensioen misschien al in 2020
verlagen? Eerder hadden we
het nog over 2021.
In de Apotheek & Pensioen van maart dit jaar vertelden
we u dat er een serieuze kans is dat we uw pensioen
moeten verlagen in 2021. Dat moet wettelijk als we vijf
jaar op rij aan het eind van het jaar een dekkingsgraad
lager dan 104,6% hebben. PMA heeft nu drie jaar op rij
afgesloten onder die grens. Als we ook 2019 en 2020
met een te lage dekkingsgraad eindigen, moeten we
uw pensioen in 2021 verlagen. Dat gold in maart en
dat geldt nog steeds (al zouden we door het nieuwe
pensioenakkoord uw pensioen wel minder hoeven te
verlagen dan onder de oude regels). Maar er is iets
bijgekomen.
Na ons bericht van maart is onze financiële situatie
verder achteruitgegaan. Onze actuele dekkingsgraad is
nu zo laag dat we een andere wettelijke grens hebben

In het nieuwe pensioenakkoord is afgesproken
dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat
(zie het artikel op de pagina hiernaast). Dat is
iets voor u om rekening mee te houden.
Twee tips!

Eerder AOW
Wat betekent het voor u?
Gaat u de komende jaren met pensioen? En
heeft u al op een rij gezet hoe het dan zit met
uw PMA-pensioen? Dan raden wij u aan alles
nog een keer te bekijken. U krijgt eerder AOW
dan u tot nu toe dacht. Dat heeft gevolgen voor uw
pensioensituatie. In de PMA-pensioenplanner kunt u
gemakkelijk een nieuwe berekening maken. U kunt ons
ook altijd bellen voor hulp: 070 - 311 01 55.

Dit leverden onze beleggingen op (in %)
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PMA belegt voor de lange termijn. In de jaren voor 2018 hebben we positieve rendementen geboekt op de
beleggingen. Maar dat kon het nadelige effect van de lage rente niet goedmaken.

bereikt: de grens waarboven we nog in staat zijn binnen
tien jaar voldoende buffers op te bouwen. Die grens ligt
voor PMA bij een actuele dekkingsgraad van ongeveer
94%*. Met de voorlopige dekkingsgraad van eind
september zitten we dus tegen die grens aan. Als we er
aan het eind van het jaar onder zitten, dan moeten we
volgens de wet uw pensioen in 2020 verlagen.
* Eerder dit jaar lag die grens nog rond de 90%, maar op basis
van nieuwe regels is die opgeschoven naar 94%.

Waarom hebben we zoveel
last van de lage rente?
Dat PMA er niet goed voorstaat, komt vooral door de
lage rente. Als de rente laag is, moeten wij meer geld in
kas hebben voor de pensioenen. Een kleine rentedaling

heeft grote invloed op onze financiële positie. Volgens
de wettelijke regels moeten we er namelijk rekening mee
houden dat het pensioengeld bij een lage rente
langzamer aangroeit. De rente is nu zo laag, dat we er
zelfs van moeten uitgaan dat het pensioenvermogen tot
in lengte van jaren nauwelijks aangroeit. Dat betekent
dat als we u over twintig jaar bijvoorbeeld duizend euro
moeten uitbetalen, we die duizend euro nu al bijna
helemaal in kas moeten hebben.
Het rekenen met de lage rentestand is geen keuze van
PMA, maar wettelijk verplicht. Er is veel discussie in
Nederland over het verplicht rekenen met de lage rente.
Die rekenwijze zorgt er immers voor dat de meeste
pensioenfondsen er slecht voorstaan, terwijl de
pensioenkassen nog altijd goed gevuld zijn. µ

Eerder met pensioen?
Extra pensioen tot AOW-leeftijd
Bij PMA kiest u zelf wanneer u uw pensioen
laat ingaan. U kunt uw pensioen laten ingaan
vanaf uw 55ste. De regel is: hoe eerder met
pensioen, hoe lager uw pensioen wordt. Als u
met pensioen gaat voor u AOW krijgt, wilt u de periode
tot u AOW ontvangt misschien overbruggen. Dat kan bij
PMA. U haalt dan een deel van uw pensioen naar voren
om uw inkomen aan te vullen tot u voor het eerst AOW
krijgt. Dat gaat natuurlijk wel ten koste van uw pensioen
daarna: dat wordt wat lager. Op de pensioenplanner
kunt u gemakkelijk uitrekenen hoe dit voor u uitpakt.
Alle keuzemogelijkheden rondom pensionering leest
u in de brochure ‘Kies het pensioen dat bij u past’.
U vindt deze brochure op de website bij ‘Documenten’.
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Jaarverslag 2018
Deze zomer verscheen ons jaarverslag over
2018. Daarin kunt u in detail lezen hoe PMA
het in 2018 heeft gedaan. U vindt het op
www.pma-pensioenen.nl bij het menuonderdeel ‘Documenten’.

nieuws
AOW-ingangsleeftijd stijgt minder hard
De leeftijd waarop mensen hun eerste AOW krijgen, gaat minder snel omhoog. Dat is een van de
afspraken in het nieuwe pensioenakkoord. Tot 2025 zijn de nieuwe AOW-ingangsleeftijden in de wet
vastgelegd.
Jaar

De oude ingangsleeftijd

De nieuwe ingangsleeftijd

2019

66 jaar en 4 maanden

66 jaar en 4 maanden

2020

66 jaar en 8 maanden

66 jaar en 4 maanden

2021

67 jaar

66 jaar en 4 maanden

2022

67 jaar en 3 maanden

66 jaar en 7 maanden

2023

67 jaar en 3 maanden

66 jaar en 10 maanden

2024

67 jaar en 3 maanden

67 jaar

Voor de jaren vanaf 2025 is afgesproken dat de AOW-ingangsleeftijd niet meer één op één meestijgt
met de levensverwachting. Maar dit moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd.
Op de website www.svb.nl kunt u een schatting vinden van de AOW-ingangsleeftijden vanaf 2025.

Belangrijke veranderingen in uw pensioenregeling

Pensioenpremie
omhoog, indexatie
versoberd
De pensioenpremie die u en uw werkgever maandelijks
betalen voor uw pensioen is niet meer voldoende. Dat
komt door de lage rente. Bij een lage rente moeten we er
namelijk van uitgaan dat we minder rendement maken
op onze beleggingen, waardoor uw ingelegde premie
langzamer aangroeit. En dus hebben we nu meer nodig
om straks op het afgesproken pensioen uit te komen.
Omdat wij niet minder premie mogen vragen dan uw
pensioen daadwerkelijk kost, zijn er twee mogelijkheden:
of we verhogen de premie, of we versoberen de
pensioenopbouw. Die keus is echter niet aan PMA, maar
aan de sociale partners (de werkgevers en werknemers
in onze sector). Zij hebben voor een evenwichtige
aanpak gekozen, oftewel een beetje van allebei.
• De komende jaren (tot 2022) gaat de pensioenpremie
omhoog. U en uw werkgever gaan per jaar samen
(max.) 2%-punt meer voor uw pensioen opzij zetten.
• De pensioenregeling wordt iets versoberd (lees:
goedkoper gemaakt). Vanaf 2020 proberen we niet
langer uw pensioen jaarlijks mee laten groeien met
de loonstijgingen in de Cao-Apotheken, maar met de
prijsstijgingen in Nederland. Omdat de lonen gemiddeld gesproken sneller stijgen dan de prijzen, is dat
een versobering. Wat blijft: uw pensioen wordt alleen
verhoogd (geïndexeerd) als onze financiële situatie
dat toelaat. Voor de komende jaren verwachten we dat
de pensioenen niet verhoogd kunnen worden.

Een hogere premie. Wat betekent dat voor u?
De pensioenpremie gaat tot en met 2022 met
(maximaal) 2%-punt per jaar omhoog. In 2020
betekent dat een stijging van 24,45% naar 26,45%
van de pensioengrondslag. Twee derde van uw
premie betaalt uw werkgever, een derde betaalt u
zelf. Hoeveel kost u die verhoging dan in euro’s?
Bij een salaris van 2.800 euro (een gemiddeld
fulltime salaris in onze sector), gaat het om een
bedrag van ongeveer 12 euro bruto per maand.
Netto is dat nog een stuk minder.
Heel belangrijk: is de hogere premie ondanks deze
maatregelen de komende jaren toch niet genoeg?
Dan verhogen we niet nog een keer de premie, maar
versoberen we de regeling. Dat betekent dat u dan
minder pensioen per jaar gaat opbouwen. µ

Goed voor de wereld en beter voor uw pensioen

Duurzaam beleggen
Hoe denkt u erover?

Toekomst pensioenen

Nieuw pensioenakkoord
Na jaren van onderhandelen is de kogel door de kerk: de
regering, werkgevers en werknemers hebben
overeenstemming bereikt over een nieuw
pensioenakkoord. Daarin zijn basisafspraken gemaakt
over veranderingen in het pensioenstelsel.
Enkele hoofdpunten:
• De AOW-leeftijd stijgt nog wel, maar minder hard (zie
hierboven).
• Er komen nieuwe regels voor het verhogen
(indexeren) en verlagen van de pensioenen. De
pensioenen zullen meer gaan meebewegen met de
financiële situatie van het pensioenfonds: ze gaan
eerder omhoog in goede tijden en eerder omlaag in
minder goede tijden.
• De pensioenopbouw gaat veranderen. Nu betalen
jongeren mee aan de duurdere pensioenen van de
ouderen. Dat heeft lang goed gewerkt: de jongeren
kregen die ‘subsidie’ later terug van de volgende
generatie. Maar door de veranderde arbeidsmarkt
werkt dat nu minder goed. Het pensioenakkoord
bevat afspraken om dit te veranderen. Jongeren gaan
voor hun premie meer pensioen opbouwen. Voor
ouderen komt er een overgangsregeling.
• Het wordt mogelijk om bij pensionering 10% van het
pensioen in één keer uit te laten betalen, bijvoorbeeld
voor het aflossen van een hypotheek.
Wat de afspraken precies voor u betekenen, kunnen we
nog niet zeggen. Ze moeten nog worden uitgewerkt en
door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd. Daarna
is het aan de cao-partijen in onze sector om de
pensioenregeling van PMA op de nieuwe regels af te
stemmen. We verwachten dat dit hele proces nog
geruime tijd duurt. We houden u op de hoogte. µ
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PMA heeft een belegd vermogen van ongeveer 3,5
miljard euro. Met die beleggingen willen we een zo goed
mogelijk rendement halen. Maar we kijken verder dan
alleen naar de resultaten van vandaag. We willen ook dat
de bedrijven waarin we beleggen verantwoord omgaan
met mens en milieu en integer worden geleid. Dat doen
we niet alleen omdat het onze verantwoordelijkheid is,
maar ook omdat het beter is voor uw pensioen. We zijn
er namelijk van overtuigd dat duurzaam beleggen
bijdraagt aan een betere risicobeheersing en een beter
rendement.
We wilden ook graag weten hoe u over dit onderwerp
denkt. Dat hebben we dit jaar met een online enquête
onderzocht. Zo’n 1.600 deelnemers, jong en oud, deden
mee. Over het algemeen staan zij positief tegenover wat
we al doen en nog van plan zijn op het gebied van
duurzaam beleggen.

Enkele uitkomsten
Ruim 90% van u vindt aandacht voor duurzaamheid
belangrijk of heel belangrijk. U vindt dat PMA rekening
moet houden met goed ondernemingsbestuur en bent
het eens met het voornemen van het bestuur om niet te
beleggen in bedrijven die mensen- en arbeidsrechten in
ernstige mate schenden of weinig of geen aandacht
hebben voor het milieu. Daarnaast is een zeer ruime
meerderheid van u van mening dat we niet moeten
beleggen in bedrijven die te maken hebben met
controversiële wapens of met tabak.
Circa 80% van u gelooft dat werken aan een duurzame
wereld op termijn leidt tot een beter rendement op de
beleggingen. µ

Steun voor beleid
Natuurlijk weten wij dat we als middelgroot
Nederlands pensioenfonds de wereld niet kunnen
veranderen, maar we willen en kunnen wel onze
bijdrage leveren. Daarom blijven we ons beleid
verder ontwikkelen. Fijn dat u ons daarin steunt,
zoals uit de enquête blijkt. Meer informatie over
ons beleid voor maatschappelijk verantwoord
beleggen vindt u ook in ons jaarverslag 2018.
U kunt het vinden op onze website.

interview

‘Je waant je
hier in Frankrijk,
toch?’
Het pensioen van

Raymond Rijs
Raymond Rijs heeft een leven lang in de textiel
gewerkt. In de jaren tachtig was hij product
manager verbandmiddelen bij het toenmalige
OPG (nu Mediq). ‘Ik was 63 toen ik met
pensioen ging. Ik had er een beetje een dubbel
gevoel bij. Aan de ene kant keek ik erg uit naar
de vrijheid, aan de andere kant vond ik mijn werk
ook nog wel erg leuk. Ik had eigenlijk niet zo’n
plan over hoe ik al die vrije tijd zou gaan
invullen. Ik begon met het wegwerken van
achterstallig onderhoud aan huis en tuin. Maar
ik wist al snel: dat is niet mijn toekomst. Toen
vertelde een vriend me over deze wijngaard.
Ik ben met hem meegegaan en was meteen
verkocht. Een nieuwe passie was geboren.’

Verborgen op het landgoed Slichtenhorst,
net buiten Nijkerk, ligt de prachtige wijngaard
Aan de Breede Beek. Oud OPG-medewerker
Raymond Rijs werkt er als vrijwilliger. We
spreken hem op een zonovergoten dag in
september.

‘Dit had je niet verwacht hè, zo midden in ons koude
kikkerlandje? Je waant je hier in Frankrijk toch? Moet je
kijken hoe mooi de druiven erbij hangen. Nog een week of
vier, dan kunnen we gaan oogsten.’ Vol energie leidt
Raymond Rijs ons langs de lange rijen wijnranken. Bij elke
nieuwe druivensoort die we passeren heeft hij een verhaal.
Over de groei, de gevoeligheid voor ziektes, de wijn… ‘Dit
hier is de regent. Daar maken we ons paradepaardje van.
Die is vorig jaar door een bekende sommelier uitgeroepen
tot de beste rode wijn van Nederland. En kijk, dit is de
solarisdruif. Ook dat is een speciaal voor koele klimaten
ontwikkelde druif. We maken er een hele mooie, complexe
witte van. Ja, de tijd dat Nederlandse wijn synoniem was
voor zuur bocht, die ligt ver achter ons. We hebben enorm
veel bijgeleerd.’

Limoncello
‘Ik werk hier twee dagen per week als vrijwilliger, in
drukke tijden soms zelfs vier. Ik kan er vanaf huis op mijn
fietsje naartoe. Heerlijk vind ik het. Het buiten zijn, de
rust... En dan maken we hier ook nog eens een prachtig
natuurproduct. Wat ik hier precies doe? Van alles
eigenlijk. Ik verzorg rondleidingen en proeverijen. Maar
evengoed ga ik vanmiddag gras maaien. Want we willen
dat het er hier perfect uitziet. Een van mijn hoofdtaken is

PMA ZOEKT

Bent u onze bestuurder van de toekomst?
Bent u op zoek naar een interessante nevenfunctie
met verantwoordelijkheid? En heeft u belangstelling
voor alles wat er speelt rondom de pensioenen van
u en uw collega’s? Dan zijn wij op zoek naar u.
Wij zoeken kandidaten die opgeleid willen worden
om bestuurder van PMA te kunnen worden.
Daarvoor hebben we een interessant programma
opgezet. U volgt een pensioenopleiding en loopt
vervolgens mee met ons bestuur. Zo zorgen we

ervoor dat u straks klaar bent voor een bestuurs
functie (het is uiteindelijk wel aan de sociale
partners om kandidaten voor het bestuur voor te
dragen). Hoeveel tijd het u kost? Ga uit van twee
dagen in de maand. Voor bijgewoonde bestuurs
vergaderingen krijgt u een vacatievergoeding.
Heeft u interesse of vragen? Stuur dan even een
mail naar info@pma-pensioenen.nl. Dan nemen wij
graag contact met u op.

het etiketteren van de flessen. We produceren hier per
jaar zo’n tienduizend flessen wijn en tweeduizend flessen
likeur. Dus dat is een forse klus. Een van de likeuren, de
limoncello, die maak ik zelf. We maken de likeuren van de
most, de druivendrab die overblijft na de eerste persing
voor de wijn. Voor de limoncello kopen we in Italië elk jaar
honderd kilo citroenen, waar ik de schillen van gebruik.
Ik ben erg trots op mijn limoncello. Het is puur natuur.’

Vrijwilligers
‘Deze wijngaard draait op vrijwilligers, bijna allemaal
gepensioneerden. Er zijn er zo’n dertig, en tijdens de pluk
nog veel meer. Ieder heeft zo zijn eigen specialiteiten. Hij
daar [wijst op een langslopende man] is hoofd van het
laboratorium van het UMC geweest. Hij werkt bij ons in de
kelder en volgt nauwgezet of de wijn zich goed ontwikkelt,
of de verschillende zuren goed zijn bijvoorbeeld, of er nog
sulfiet bij moet. De eigenaar van de wijngaard heeft drie
dagen in de week een baan ernaast. Dat heeft hij nodig om
van te leven. We zijn al blij dat de wijngaard zichzelf
bedruipt.’

Gek van wijn
‘Ik ben helemaal gek van wijn. Niet dat ik veel drink of zo.
Ik kan een hele avond met een glas doen. Lekker rustig
genieten van de kleur, de geur en de smaak. Ik ga in mijn
vakanties vaak naar wijnlanden en bezoek dan wijn
boeren. Daar leer ik altijd weer van. En natuurlijk heb ik
dan altijd een flesje van ons bij me. Ze kunnen vaak niet
geloven dat we in Nederland zulke goede wijn kunnen
maken. Dat is mooi om te zien.’ µ

oproep
De redactie van dit blad zoekt contact met deelnemers en gepensioneerden van PMA met een
vrijetijdsbesteding waarover ze in dit blad willen
vertellen. 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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