
Aan de leden van VG-PMT 
 
Beste leden, 
  
Hitte?! 
Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten snikheet. Maar ook in Pensioenland is het 
heet. Komt het nieuwe stelsel er of stemt het Ledenparlement van de FNV tegen? Maar 
ook de Eerste en Tweede Kamer moeten hun akkoord nog geven. 
 
Nog even heel kort samengevat wat gaat er veranderen? 
Nu is het zo dat je spaart voor een te bereiken pensioen van 70% van je gemiddelde 
salaris. Om aan die toezegging te kunnen voldoen moeten pensioenfondsen bij het 
berekenen van hun verplichting (het in de toekomst uit te keren totale bedrag) rekenen 
met een rendement van 0,7% in plaats van het werkelijke rendement van ca 7%. 
Hierdoor lijken alle fondsen straatarm en moeten zij korten als het lijkt dat zij 
onvoldoende vermogen hebben voor de uitkeringen in de toekomst (komende 60 jaar). 
Als werknemer en gepensioneerde denk je dus dat je zekerheid hebt op een bepaalde 
uitkering tijdens je pensioen. Dat dit niet zo is weten wij allemaal want er is al jaren niet 
geïndexeerd en er is al 6,7% gekort. 
In het nieuwe systeem wordt er geen “toezegging” meer gedaan maar spaar je een 
vermogen bij elkaar dat later (in verband met pensionering) wordt omgezet in een 
uitkering. Je weet alleen niet hoe groot dat vermogen zal zijn omdat het gebaseerd is op 
het rendement van de beleggingen. Is de beurs op dat moment sky high dan krijg je 
meer pensioen dan als de beurs ingestort is. Of wij als gepensioneerden ook in dat 
systeem terecht komen is nog niet bekend. Dat noemen ze het invaren van oude 
rechten. Waarschijnlijk willen ze dat invaren verplichten voor alle gepensioneerden. 
  
Algemene Ledenvergadering VG-PMT? 
 
Helaas hebben we de ALV moeten uitstellen. Het bestuur gaat deze zomer besluiten of 
er nog een ALV kan worden georganiseerd in het najaar. Dat is wel de bedoeling maar 
afhankelijk van de Corona-situatie. Om toch het contact met de leden te behouden gaan 
we u binnenkort een enquête sturen met een aantal vragen. We hopen dat u de enquête 
invult en terugstuurt. 
  
Verantwoordingsorgaan PMT (VO) 
Alle drie de mensen die kandidaat stonden om gekozen te worden in het 
Verantwoordingsorgaan van PMT zijn destijds gekozen. Dat was een mooi resultaat! 
Kort geleden gaf de vice-voorzitter van het VO aan dit werk niet langer te kunnen 
uitvoeren. Het VO heeft Sjef Marcelis gekozen tot nieuwe vice-voorzitter. Sjef was één 
van de drie vanuit de VG-PMT lijst die in het VO gekozen is. Sjef van harte gefeliciteerd 
met deze verkiezing!!! 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van VG-PMT 
 
Rob Bernsen, 
voorzitter 
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