
Aan de leden van VG-PMT 
 
Beste leden, 
  
Aan het begin van de maand stuur ik altijd een berichtje naar de leden. Uit de enquête 
die we onlangs hebben gehouden bleek dat het periodiek sturen van informatie op prijs 
wordt gesteld dus daar blijven we mee doorgaan. 
  
Volgend jaar verkiezingsjaar. 
In maart gaan we weer naar de stembus. Velen van ons mogen dit jaar ook per brief 
stemmen in verband met de Corona. Het wordt weer spannend want komt er een 
regering die goed is voor gepensioneerden of komt er een regering die vindt dat 
gepensioneerden het al goed genoeg hebben en die er niet veel aan gelegen zal zijn om 
zich om ons te bekommeren. In de komende jaren moeten alle besluiten over de 
uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel worden genomen waarbij voor 
gepensioneerden het invaren het meest belangrijke is. Invaren is het omzetten van de 
bestaande rechten op pensioen in rechten in het nieuwe systeem. De beleidsmakers 
willen graag dat alle rechten van alle gepensioneerden worden omgezet naar het nieuwe 
systeem en hebben dus gezegd dat er collectief moet worden ingevaren. We krijgen als 
gepensioneerde dus geen zelfstandig recht om te kiezen. Dat geeft geen prettig gevoel. 
Het PMT bestuur moet dus het besluit nemen en het Verantwoordingsorgaan (VO) krijgt 
een verzwaard adviesrecht. Wat dat inhoudt is nog niet bekend. Het is dus belangrijk dat 
de gepensioneerde VO leden en eigenlijk het hele VO (via de vereniging) geïnformeerd 
worden over het standpunt van gepensioneerden. Laat van u horen!!!! Dat kan via ons 
want wij hebben 3 zetels in het VO maar het kan ook via de andere VO leden of via de 
e-mail van het Verantwoordingsorgaan (dat e-mailadres staat op de site van PMT).  
In 2022 zijn er weer verkiezingen maar dan voor het VO. Dit keer willen we graag een 
kandidatenlijst met minimaal vijf kandidaten van VG-PMT, dus als u belangstelling heeft 
denk er alvast over na. 
  
Algemene Vergadering (ALV) 
In verband met Corona kan deze ALV helaas nog steeds niet plaatsvinden. 
  
Nieuw bestuurslid 
Ted van der Lugt heeft aangegeven niet langer aan het bestuur te kunnen deelnemen. 
Hij is sterk betrokken bij de problemen van de overgang van een aantal leden van NN 
naar PMT en heeft zijn tijd daarvoor nodig. Dat is jammer want hij verzorgde ook de veel 
gelezen Nieuwsbrief. Gelukkig heeft Ted toegezegd deze te blijven verzorgen. Wel 
moeten we op zoek naar een nieuw bestuurslid. Helaas dus geen ALV waar we een 
dergelijke zaak horen te regelen. Dus dan maar improviseren zou ik denken. 
Wie o wie voelt zich geroepen om het bestuur te versterken? Belangrijkste voorwaarde is 
dat je positief wilt mee werken aan het uitbouwen van de vereniging want we zijn nog 
niet op topsterkte. Daarnaast is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken en bereid 
bent je ideeën met de andere bestuursleden te delen. Vanzelfsprekend is het prettig als 
je enig verstand van pensioenen hebt. Interesse? meldt dat dan bij de secretaris!!! 
 
Korten??? 
Het ziet ernaar uit dat we dit jaar de dans ontspringen en dat er niet gekort hoeft te 
worden. We weten het natuurlijk pas op 31 december om 24.00 uur. De vooruitzichten 
zijn op dit moment goed. Dus blijven duimen zou ik zeggen. Indexeren zit er ook dit jaar 
weer niet in, dat is wel iets dat wel zeker is. Dus feitelijk worden we in koopkracht toch 
gekort maar blijft ons bruto pensioen hetzelfde. De AOW wordt wel geïndexeerd. 
  



Proces tegen de staat. 
Kort geleden heeft u de link doorgestuurd gekregen. Ik heb de You Tube versie bekeken 
en vond het een hele zit maar het is wel een mooi stuk om je pensioenkennis te 
verhogen, dus breng ik het graag nog even onder jullie aandacht. VG-PMT heeft ook een 
donatie gedaan om dit proces financieel te ondersteunen. 
 
Namens het bestuur wens ik allen ondanks alles toch een mooie decembermaand toe! 

Met vriendelijke groet, 

Rob Bernsen, 
voorzitter 
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