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Plan uw pensioen

Beter voor de wereld en uw pensioen

PMA zoekt u!

Met de pensioenplanner op MijnPMA maakt u een plan
voor uw pensioen. Laat u verrassen: zo makkelijk is zelf
rekenen met uw pensioen.

PMA zet grote stappen in maatschappelijk verantwoord
beleggen. Dat is beter voor de wereld. En beter voor
uw pensioen.

Meepraten en meebeslissen over uw pensioen?
We zoeken leden voor het verantwoordingsorgaan
en het PMA-bestuur.

Zo staat PMA ervoor
En dit betekent het voor u
Eind september kwam de dekkingsgraad van
PMA uit op een stand van 96,4%. Dat betekent
dat we 96 eurocent ‘in kas’ hebben voor elke
euro die we nu eigenlijk moeten hebben voor
de pensioenen. Daarmee staan we er niet goed
genoeg voor.

Dekkingsgraad in %
Begin januari 2021

92,6

Eind september 2021

96,4

Geen verlaging pensioen
PMA hoeft waarschijnlijk de pensioenen in 2022 niet te
verlagen als onze dekkingsgraad boven de 90% uitkomt.
Er komt binnen enkele jaren een nieuw pensioenstelsel.
Daarom heeft de overheid de financiële regels voor pensioenfondsen tijdelijk versoepeld: zolang onze dekkings
graad hoger is dan 90%, hoeven we de pensioenen niet
te verlagen. Naar verwachting zal de overheid de
financiële regels opnieuw versoepelen.

Maar ook geen verhoging
(indexatie)
PMA probeert uw pensioen jaarlijks mee te laten groeien
met de prijsstijgingen in Nederland. Dat noemen we
indexatie. Die verhoging van uw pensioen mogen we
alleen toekennen als we er financieel goed genoeg
voorstaan. Pas als onze dekkingsgraad ten minste 110%
is, mogen we de prijsstijgingen gedeeltelijk goedmaken.
Voor volledige indexatie moet de dekkingsgraad nog een
stuk hoger zijn. Het bestuur neemt hierover nog een
besluit.

Vragen over uw
pensioen?
Maak een afspraak
voor het telefonisch
spreekuur

Weten hoe uw pen
sioen ervoor staat?
Kijk op MijnPMA!

PMA vindt het belangrijk om u zo goed mogelijk
te helpen bij vragen over uw pensioen. Daarom
trokken wij sinds jaar en dag met spreekuren
door het land. Of u kon een afspraak maken bij
ons in Den Haag. Door corona was dat allemaal
niet mogelijk. Zo snel als het weer mogelijk is
willen we weer spreekuren op locatie houden.
Maar het is nog niet zeker vanaf wanneer dat
weer kan.
Dat wil niet zeggen dat u niet meer bij ons terecht
kunt. U kunt natuurlijk altijd telefonisch of per
e-mail vragen aan ons stellen.

Heeft u een vraag die wat meer tijd kost?

Makkelijker kan niet.
Inloggen gaat veilig via uw DigiD.

Maak dan een afspraak voor ons telefonische
spreekuur. Onze medewerkers bereiden zich dan
op het gesprek voor en nemen ruim de tijd om u
persoonlijk te helpen. Stuur voor een afspraak
een e-mail naar pensioen@pma-pensioenen.nl
of bel 070 311 01 55. U bent van harte welkom.

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

Nog makkelijker en nog handiger

Onze pensioenplanner
wordt vernieuwd

Op 1 januari 2022 gaat de pensioenpremie
omhoog met 2%. Dat is nodig omdat de
opbouw van pensioen duurder is geworden.
Door de lage rente moeten wij er rekening
mee houden dat het pensioengeld minder
aangroeit.
De sociale partners in onze sector vinden het
belangrijk dat u een zo goed mogelijk pen
sioen blijft opbouwen. Daarom hebben ze
afgesproken dat de pensioenpremie drie jaar
lang omhoog gaat, met een maximum van 2%
per jaar. Dat is al gebeurd in 2020 en 2021. En
het gebeurt in 2022 dus weer.
Naar verwachting blijft u dankzij deze premie
verhoging in 2022 evenveel pensioen op
bouwen als in 2021 (1,70%). Goed om te
weten: u betaalt zelf 1/3 van de premie. Het
grootste deel (2/3) betaalt uw werkgever.

Per maand gemiddeld
1 12 euro bruto meer
Iemand die bruto 1 2.800 per maand
verdient (een gemiddeld fulltime salaris
in onze sector) betaalt in 2022 ongeveer
1 12 bruto meer pensioenpremie dan in
2021. Netto scheelt het minder.

Doorloop de planner
stap voor stap >

Onze pensioenplanner wordt in een nieuw
jasje gestoken. Hij gaat er beter uitzien. En
nog belangrijker: hij wordt ook nog eens
gemakkelijker in gebruik. Zo kunt u straks uw
eigen pensioenplan opslaan. Maar ook nu kunt
u al eenvoudig zelf berekeningen maken met
uw pensioen! Vaak blijkt er meer mogelijk dan
men denkt. U vindt de pensioenplanner in
MijnPMA. Inloggen gaat veilig en gemakkelijk
met uw DigiD.
Wat kunt u met de pensioenplanner?
Als u met pensioen gaat, kunt u bij PMA allerlei keuzes
maken om uw pensioen aan te passen aan uw wensen.

Bekijk de keuzes in
één oogopslag >

In de pensioenplanner ziet u wat al die keuzes voor uw
pensioen betekenen. U kiest, om te beginnen, bijvoor
beeld zelf uw pensioendatum. U ziet in de pensioen
planner meteen hoe hoog uw pensioen dan wordt.
Wilt u uw pensioen de eerste tijd nog wat ophogen,
bijvoorbeeld tot u AOW krijgt? Dat kan. Dan haalt u
een stukje pensioen ‘naar voren’. Zo zijn er tal van
mogelijkheden. U brengt ze met de pensioenplanner
allemaal in beeld.

U kunt op de pensioenplanner
zoveel uitproberen als u wilt.
Niemand kijkt met u mee, wij
niet en uw werkgever niet.

Pensioen in zicht? Maak een plan!
Bent u klaar voor
uw pensioen?
Met pensioen gaan is een belangrijke stap. Er
gaat waarschijnlijk veel voor u veranderen. Wat
gaat u doen om uw leven een nieuwe invulling
te geven? Het is goed om u daarop voor te
bereiden. Dat kunt u doen door er zelf over na
te denken en te bespreken met uw partner of
vrienden. Er zijn ook zogeheten pensioen-inzicht cursussen, waar u zich samen met
anderen voorbereidt op uw nieuwe levensfase.
Soms kunt u zelfs via uw werkgever aan zo’n
cursus meedoen.

De een kan niet wachten, de ander stelt het liever zo
lang mogelijk uit. Maar toch komt eens het moment
om de grote stap te wagen: u gaat met pensioen.
Hoe bereid je het voor? En hoe vraag je je pensioen
bij ons aan? Dit kleine stappenplan helpt erbij!
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Geef de gewenste pensioendatum ongeveer drie
maanden van tevoren bij ons aan. U ontvangt dan
een formulier om uw pensioen aan te vragen. Het
is nu tijd knopen door te hakken en uw pensioen
af te stemmen op uw wensen. Heeft u met de
pensioenplanner alle mogelijkheden goed
doorgerekend en heeft u uw keuzes gemaakt?
Vul ze in op het aanvraagformulier en stuur het
uiterlijk 1 maand voor uw pensioendatum naar
PMA. Heeft u hulp nodig? Wij staan altijd voor u
klaar!

Begin op tijd: breng uw pensioen in kaart
Een welgemeend advies: kijk zo rond uw zestigste
eens goed naar uw pensioen. Maak met de pensioenplanner een globaal plan: wanneer wilt u met
pensioen? Wilt u zo lang mogelijk doorwerken, of
zou het voor u fijner (en financieel haalbaar) zijn
juist wat eerder te stoppen? Onze ervaring is dat
er vaak meer mogelijk is dan men denkt!

Uw pensioen aanvragen
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Bevestiging van uw aanvraag
U ontvangt van ons een bevestiging waarin u nog
eens rustig kunt nalezen hoe uw pensioen eruit
gaat zien.

PMA 2020 in cijfers

p m a π j a a r v er sl a gπ 2 020

Beleggingen:

Dekkingsgraad:

Belegd vermogen:

Deelnemers:

Werkgevers:

10,2%

92,6%

1 3.996 mln

56.789

1.981

Deze zomer verscheen ons jaarverslag over 2020. Wilt u het complete verslag inzien? Ga dan naar www.pma-pensioenen.nl.
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Maatschappelijk verantwoord beleggen
Beter voor de wereld, beter voor uw pensioen
PMA belegt uw pensioengeld. Dat doen we om een zo goed mogelijk rendement
te halen. Dat rendement hebben we nodig om uw pensioengeld voldoende te
laten aangroeien. Maar… we letten niet alleen op rendement. We letten er ook
op dat onze beleggingen goed zijn voor de wereld van vandaag en morgen.
Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB), noemen we dat. Goed om te
weten: maatschappelijk verantwoord beleggen is niet alleen beter voor de
wereld, maar ook voor uw pensioen.

Dit is wat we nu doen
Stemmen
Wij stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.
Daarmee kunnen we direct invloed uitoefenen op
het beleid van een bedrijf.

‘Ik vind het belangrijk dat mijn
pensioengeld niet belegd wordt
in bommen of milieuvervuilers.
We hebben maar één wereld, en
daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.
Niets doen, dat is geen optie.’

Dialoog
Waar nodig gaan we (samen met andere grote
beleggers) de dialoog aan met bedrijven over
hun prestaties op het gebied van duurzaamheid.
Tonen ze niet op tijd voldoende verbetering, dan
kunnen we besluiten de belegging te verkopen.

We beleggen niet in bedrijven en landen als:
• bedrijven te maken hebben met controversiële
wapens (denk aan landmijnen, clusterbommen
en nucleaire wapens);
• bedrijven werkzaam zijn in de tabaksindustrie;
• bedrijven of landen internationale regels
structureel overschrijden.
Meer weten over PMA en maatschappelijk
verantwoord beleggen? Kijk op onze website.

Waarom verantwoord beleggen?
Dat doen we omdat het hoort bij onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid. PMA belegt zo’n 4 miljard. Via
onze beleggingen kunnen we invloed uitoefenen op hoe
bedrijven omgaan met mens, milieu en maatschappij.
Zeker als we onze krachten bundelen met andere
pensioenfondsen en grote beleggers – en dat doen we.
We weten ook dat veel mensen met een pensioen bij
PMA duurzaamheid belangrijk vinden. Niemand wil dat
zijn of haar pensioengeld gebruikt wordt voor bedrijven
die hun medewerkers in mensonwaardige omstandig
heden laten werken of zich niets aantrekken van milieu
regels. Bij onze beleggingen letten we op dat soort
zaken. Er zijn ook tal van regels die ons aanzetten tot
verantwoord beleggen.

Maar gaat verantwoord beleggen niet ten koste
van mijn pensioen?
Wij zijn ervan overtuigd dat het juist beter is voor uw
pensioen. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die integer
worden geleid en oog hebben voor mens en milieu op
de lange termijn meer rendement opleveren voor de
aandeelhouders.

Apotheekmedewerkster Hanneke uit Amsterdam

Belegt PMA dus niet meer in bedrijven die
vervuilend zijn? Bijvoorbeeld in olie?
Wij zijn bezig onze beleggingen steeds duurzamer te
maken. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. We
onderzoeken goed wat de impact van een bepaald soort
beleggingen is op de wereld om ons heen. En of we die
beleggingen kunnen vervangen door andere. We mogen
nooit de pensioenen in gevaar brengen door niet goed
doordachte veranderingen in onze beleggingen.
Daarom: stap voor stap, en goed geïnformeerd. Wat
fossiele brandstoffen betreft: dat heeft onze volle
aandacht. We meten op dit moment de CO2-uitstoot van
onze beleggingen (dus: hoe vervuilend zijn de bedrijven
waarin we beleggen). Die CO2-uitstoot willen we de
komende jaren gaan verminderen. We gaan ook een
deel van ons vermogen beleggen in infrastructuur voor
duurzame energie. Ook dit gaat stap voor stap.

Hoe zit het met kinderarbeid? Kunnen jullie
garanderen dat de bedrijven waar jullie in
beleggen daar niets mee te maken hebben?
Eerlijk is eerlijk: dat is nu nog lastig. De bedrijven waarin
we beleggen moeten voldoen aan internationale regels
en afspraken. En die gaan ook over kinderarbeid. Bij de
bedrijven waarin we beleggen zou daarvan dus geen
sprake moeten zijn. Maar we weten niet of zij producten
of diensten afnemen van bedrijven waar wel kinderen
werken. Dus in hun toeleveringsketen. Er wordt veel aan
gedaan om dat beter in beeld te krijgen. Daar zetten wij
samen met andere grote beleggers ook druk op.
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Speerpunten
Voor de komende periode hebben we twee
thema’s waarop we met onze beleggingen extra
inzetten. We hebben ook uw mening gevraagd en
meegewogen.

Toegang tot goede en betaalbare medicijnen
Vooral in ontwikkelingslanden is toegang tot
betaalbare medicijnen van groot belang voor
mensen. Wij hebben een belangrijke verklaring
ondertekend die hieraan moet bijdragen: de
Investor Statement Access to Medicine Index.
Door ons hieraan te verbinden stimuleren we het
voeren van dialogen met de farmaceutische
industrie over de ontwikkeling en het beschikbaar
maken van medicijnen, vooral in ontwikkelings
landen.

Eenmalig plastic
Veel plastic komt in ons milieu terecht. Vooral
plastic voor eenmalig gebruik vormt een probleem.
Als belegger willen we eraan bijdragen dat we
minder eenmalig plastic produceren, gebruiken,
en plastic hergebruiken en uit het milieu ver
wijderen. Overigens, het plastic waarin u deze
krant ontvangt, is volledig recyclebaar.
Daarnaast willen we begin 2022 een klimaatbeleid
voor PMA vaststellen.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?
Het VO speelt een belangrijke rol bij het toezicht
op ons pensioenfonds. We adviseren het bestuur.
Ons centrale aandachtspunt daarbij: worden de
pensioenbelangen van jong en oud behartigd
door het bestuur? Wettelijk heeft het VO adviesrecht op een aantal beleidsgebieden. Ook legt het
bestuur van PMA jaarlijks verantwoording af over
het gevoerde beleid. Het VO velt daarover een
oordeel dat wordt opgenomen in het jaarverslag
van PMA.
In het VO zitten vijf leden namens de werk
nemers, één namens de pensioengerechtigden en
twee namens de werkgevers.

Wij waken over de
pensioenen van meer
dan 50 duizend collega’s,
ex-collega’s en pensioen
gerechtigden

Verantwoordingsorgaan zoekt nieuw lid

Helpt u ons waken over
de pensioenen van u en
uw collega’s?
Werkt u of heeft u gewerkt in een openbare apotheek?
Dan weet u hoe apotheekmedewerkers hun pensioen
beleven. En hoe belangrijk een goed pensioen en een
sterk pensioenfonds voor hen is.

Bent u de onafhankelijke,
kritische geest die wij
zoeken?

PMA zoekt u!
Word lid van het VO
of het bestuur!
PMA zoekt leden voor het bestuur (namens de
gepensioneerden) en voor het verantwoordings
orgaan (namens de werknemers). Wilt u zich
inzetten voor uw collega’s en oud-collega’s?
Neem dan contact met ons op voor 19 november
2021. U kunt ons bellen op 070 311 01 55 of
mailen via info@pma-pensioenen.nl.
Wij hopen op uw reactie!

Als verantwoordingsorgaan (VO) zien wij erop toe dat
het bestuur van PMA de belangen van jong en oud bij
ons fonds eerlijk en evenwichtig behartigt. Wilt u meepraten en meebeslissen over de pensioenen van u en
uw (oud)collega’s? Dan is dit uw kans: wij zoeken een
vertegenwoordiger die namens de gepensioneerden het
VO komt versterken. Als meer mensen zich aanmelden
organiseren we een verkiezing.
We vergaderen zes keer per jaar over alle onderwerpen
waar het bestuur van PMA mee bezig is. Er verandert
veel de komende jaren, daar praat u over mee. Het
maakt deze rol heel interessant en uitdagend, waarbij
affiniteit met pensioen wel een vereiste is.
Op www.pma-pensioenen.nl vindt u het volledige profiel.

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.
Tekst | productie A-vier Communicatie, Ontwerp | layout DATBureau
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PMA zoekt ook
een bestuurder
namens de
gepensioneerden!
PMA zoekt voor het bestuur een betrokken en
deskundig bestuurder. Iemand die de belangen
van alle deelnemers en werkgevers van het fonds
behartigt, maar wel als vertegenwoordiger van de
pensioengerechtigden.
Een rol als bestuurder bij PMA is een veelzijdige
functie. De wijziging van het pensioenstelsel
maakt dat de pensioenregeling wordt aangepast.
Dat moet op zo’n manier, dat zowel de werken
den als de gepensioneerden zich er goed bij
voelen. Ook kijkt, denkt en besluit een bestuurder
kritisch mee over zaken als de premievaststelling,
indexatie en de communicatie van het fonds.
Lees meer over de functie en het profiel op
www.pma-pensioenen.nl.

