Aan de leden van VG-PMT
Beste leden,

Er wordt weer geknipt en geschoren
Het gezegde is dat je moet stil zitten als je geknipt of geschoren wordt. Dat geldt zeker niet voor de
pensioenen.
De kranten staan er weer vol van. Op centraal niveau (kabinet en sociale partners) wordt nog steeds
gewerkt aan het uitwerken van het zgn. pensioenakkoord. Deden ze er eerst 10 jaar over om het
eens te worden nu verwachten ze dat het nog tot 1 januari 2027 gaat duren voordat er wordt
overgegaan op het nieuwe systeem. Dat houdt dus in dat we tot die datum nog steeds elk jaar de
onzekerheid hebben over de vraag of onze pensioenen gekort gaan worden of dat de rente zodanig
stijgt dat dat niet nodig is. De koersval op de beurzen, door Corona, heeft nog een extra negatieve
invloed daarbovenop. Maar ze zijn er nog lang niet uit want er is nog weinig tot niets geregeld over
de overgang van bestaande pensioenaanspraken naar het nieuwe systeem.
Het nieuwe systeem in het kort
Wat houdt het nieuwe systeem in? Kort samengevat gaat iedereen via het pensioenfonds een eigen
potje maken en als hij met pensioen gaat. Daar naast komt er een solidariteitsfonds dat de
solidariteit financiert voor alle deelnemers (bijv. langleven, arbeidsongeschiktheid enz). Het geld
wordt collectief belegd en het rendement van de belegging komt ten goede aan de individuele potjes
en het solidariteitsfonds. Jongeren bouwen sneller pensioen op dan ouderen omdat zij het geld in
hun potje langer kunnen beleggen (afschaffen van de doorsneepremie). Geeft het nieuwe stelsel
meer zekerheid? Ja en nee. In het stelsel leek het alsof je een levenslange garantie had op een
uitkering die geïndexeerd werd met de stijging van de kosten van de boodschappen. Maar zoals wij
allemaal weten was het een schijnzekerheid. Het nieuwe systeem kent die schijnzekerheid niet maar
geeft geen garantie dat er niet verlaagd gaat worden want dat is een onderdeel van het systeem
geworden. Sneller verhogen maar ook sneller verlagen.
Dekkingsgraden langer onder druk?
Destijds werd geroepen dat de overgangskosten gedekt moesten worden uit de vermogens van de
pensioenfondsen. Dat zou inhouden dat de dekkingsgraden tot 2027 nog zwaarder onder druk
komen te staan en wij als gepensioneerden dan weer sneller gekort kunnen gaan worden of dat wij
nog 7 jaar geen indexatie zullen krijgen. Tijdens het knippen moeten wij dus niet stil zitten maar veel
van ons laten horen. Wij willen een geïndexeerd pensioen en meedoen aan het behouden van de
koopkracht net zo als de actieven die nu behoorlijke loonsverhogingen krijgen. En daar gaan wij met
z'n allen, gepensioneerden, verenigingen van gepensioneerden, vakbonden en alle
ouderenorganisaties hard voor knokken!
Actie voor en door de leden
VG-PMT zal dit punt aan de orde stellen bij de Koepel Gepensioneerden die ook deelneemt aan
de gesprekken over de nieuwe regeling. Maar wij doen ook een beroep op u. Bent u lid van een
vakbond stel het daar aan de orde of bent u lid van een politieke partij breng het daar in de
discussie, schrijf ze een brief of bel ze op. En praat er met bekenden en vrienden over
die hebben misschien weer andere contacten.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van VG-PMT,
Rob Bernsen,
voorzitter
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