Aan de leden van VG-PMT
Beste leden,
Een vreemde zomer is voorbij.
Dit was voor mei de meest vreemde zomer met een aantal vakantie voornemens, zoals een
fietsvakantie naar Venetië, die door de Corona niet doorgingen. Ik hoop dat u en uw familie
de zomerperiode in gezondheid hebben kunnen doorbrengen. Veel mensen bleven in
Nederland uit angst voor een lockdown in het gebied waar zij naartoe wilden gaan. Gelukkig
hadden we vele dagen mooi weer. Het Corona gebeuren blijft ons bezighouden en dat zal
nog wel een tijdje zo blijven. Zeker als in de herfst de verkoudheden gaan toenemen en je
dan niet weet of het een normale verkoudheid is of toch een besmetting met het virus. Laten
we hopen dat er snel een vaccin is zodat we ons weer wat vrijer kunnen bewegen.
Zoals eerder gezegd de bijeenkomsten voor gepensioneerden zullen dit jaar niet meer
worden gehouden. Wel zal een webinar worden georganiseerd waarin een toelichting op de
stand van zaken wordt gegeven. Een webinar kunt u volgen door u aan te melden via de
website van PMT. Vaak is er dan de mogelijkheid om via een chatbox vragen te stellen.
Maar ja dus niet gezellig na een theater met een hapje en een drankje, daar moet u dan zelf
voor zorgen.
Korten of niet?
We weten het pas in januari. De ontwikkelingen zijn gunstig. Volgens de regels van dit jaar
moet PMT korten indien de dekkingsgraad lager is dan 90%. (De dekkingsgraad is ruwweg
gezegd de vraag of er voldoende geld in kas is om alle pensioenen van PMT in de toekomst
ui te betalen). De dekkingsgraad is op dit oment ruim 91%. Als de beurskoersen of de lange
rente dalen dan daalt ook de dekkingsgraad. Gunstig is de ontwikkeling dat de actuarissen
hebben berekend dat de stijging van de leeftijd waarop men gemiddeld overlijdt is gestopt en
er is zelfs sprake van een lichte daling. Dat leidt er dan toe dat er in de toekomst minder
pensioen hoeft te worden uitgekeerd dan verwacht en dus stijgt dan de dekkingsgraad.
Recent is berekend dat zelfs gepensioneerden er toch iets op vooruit zijn gegaan in
koopkracht, ondanks dat ons pensioenen niet zijn geïndexeerd. VG-PMT vindt dat het
pensioenfonds moet blijven streven naar het indexeren van onze pensioenen. Ook vindt VGPMT dat de premie in de komende jaren zodanig hoog moet zijn dat er geen deel van het
vermogen wordt gebruikt voor nieuw te pensioneren werknemers. De laatste jaren was dit
niet het geval.
Verzekeringen
Wij hebben u eerder bericht dat er een afspraak is met Centraal Beheer waarbij onze leden
korting kunnen krijgen op verzekeringen die zij hebben of gaan afsluiten bij Centraal Beheer.
Inmiddels hebben wij het collectiviteitsnummer en kunnen de aanvragen worden ingediend.
Even een mailtje naar de secretaris (secretaris@gepensioneerdenvgpmt.nl) en dan kan die u
informeren hoe e.e.a. moet worden gedaan.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van VG-PMT
Rob Bernsen,
voorzitter
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