Aan de leden van VG-PMT
Beste leden,
Is de kou uit de lucht?
Het is op dit moment lekker weer met goede temperaturen. Het pensioenakkoord is rond dus nu
geen zorgen meer?
Twee dingen houden ons bezig. Het eerste is onze gezondheid, kunnen we wel of niet op
vakantie en zo ja waar naartoe. Ik heb mijn vakantie moeten afzeggen vanwege Corona en hoop
dat het bij u wel kon doorgaan. Het tweede dat mij bezighoudt is hoe het gaat met mijn pensioen.
Nu, daar is de kou nog niet uit de lucht. De huidige dekkingsgraad van PMT is vlak onder de
90%. Gelukkig heeft de Minister de tijdelijke maatregel met een jaar verlengd en is een
dekkingsgraad van 90% (ipv 104,3) voldoende om niet te hoeven korten. Dus laten we hopen dat
de rente nog een beetje aantrekt. Hoe de beurzen reageren op Corona en of er een tweede
uitbraak komt is niet te voorspellen. Het blijft dus spannend of er wel of niet gekort moet gaan
worden in 2021. We blijven hopen want dit is net zoals het weer niet te voorspellen.
Uitwerking pensioenakkoord
In pensioenland is het nu ook komkommertijd dus er gebeurt weinig wat het nieuws haalt maar
het wordt nog spannend hoe het pensioenakkoord verder uitgewerkt gaat worden. Met name is
het voor ons belangrijk of en hoe de rechten van gepensioneerden wel of niet in het nieuwe
systeem zullen worden opgenomen. Ze noemen dit “invaren”. Het lijkt erop dat men dat verplicht
wil gaan stellen. Wat we van het invaren mogen verwachten weten we nog niet omdat de
voorwaarden nog niet bekend zijn. Het feit dat men het wil verplichten baart zorgen want als het
heel mooi was zouden ze het niet hoeven te verplichten. De Koepel Gepensioneerden, waar wij
lid van zijn, is hier druk mee bezig. Zodra we meer weten, informeren wij u.
Nieuwe website PMT
PMT heeft een nieuwe website gemaakt die er goed uit ziet, zeker een keer naar gaan kijken zou
ik zeggen (www.pmt.nl). Als vereniging zijn we daar nog steeds moeilijk op te vinden, maar hij
ziet er wel goed uit.
Heeft al gekeken of u wilt deelnemen aan ons aanbod voor verzekeringen met korting via uw
lidmaatschap van VG-PMT bij Centraal Beheer? Zij die al wel reageerden krijgen hoop ik spoedig
bericht. Zo kunt u uw contributie nog terugverdienen.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van VG-PMT
Rob Bernsen,
voorzitter
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