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Mocht er behoefte aan zijn, dan kan de Nieuwsbrief ook per post worden verzonden.
Dit moet dan wel bij de secretaris van onze vereniging worden opgegeven.
Voorlopig worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.
Door het coronavirus is een vergadering van VG-PMT helaas niet mogelijk.

Doordat deze maand een constante stroom van actualiteiten over pensioenen het
nieuws bereikte, zagen wij ons genoodzaakt om de nieuwsbrief steeds uit te stellen.
Wij willen onze oud-collega’s van Mercedes graag even op de hoogte brengen
van de laatste ontwikkelingen over de stand van zaken met betrekking tot de
‘waardeoverdracht’.
Zoals jullie ongetwijfeld weten hebben deze oud-collega’s ondersteuning gevraagd
bij de NBP, de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen. Deze ondersteuning is
voor ons van groot belang, omdat deze organisatie, vanwege hun grootte over de
nodige kennis en middelen beschikt. Er is inmiddels een werkgroep samengesteld
van zes personen. Na inventarisatie van het gemeenschappelijke probleem zijn we
overgegaan tot actie.
De eerste stap is gezet door een brief van de voorzitter van NBP, namens deze
werkgroep, aan het bestuur van PMT te sturen. Hierin staat het verzoek om een
gesprek, met als onderwerp de waardeoverdracht van Nationale Nederlanden naar
PMT en de daardoor ontstane kortingen op de pensioenen. In deze brief is de reeds
gevoerde procedure vermeld, waarin PMT is veroordeeld door het Gerechtshof tot
vaststelling van de schade die door deze overdracht op dit pensioen is ontstaan.
PMT is tegen deze uitspraak bij de Hoge Raad in beroep gegaan en heeft dit
verloren.

De ontvangen reactie van PMT is voor ons onacceptabel!
Wij willen gaan reageren met een brief waarin nogmaals wordt gevraagd om een
gesprek en waarin tevens de aankondiging wordt gedaan dat, gezien het feit dat men
niet bereid is tot enig overleg, ons geen andere mogelijkheid over blijft tot het
opstarten van een gerechtelijke procedure.
Wij wachten de reactie van PMT af.
Wij hebben aan de deelnemers van de procedure een paar vragen:

1. Wie heeft een rechtsbijstandverzekering waarin de noodzakelijke module
arbeid en inkomen gedekt is?
2. Bij welke maatschappij ben je verzekerd?
3. Heb je deze verzekering al benaderd voor dit onderwerp?
Wij willen deze informatie graag van jullie ontvangen.
Stuur deze informatie naar: henkdalhuisen151@gmail.com
Wij kunnen dan onderzoeken of het mogelijk is deze verzekeringen te ‘koppelen’ om
op deze wijze het draagvlak te vergroten en de kosten te verkleinen door op deze
wijze de gerechtelijke procedure te financieren.
Zodra er nader nieuws is informeren wij jullie per omgaande.
Door CPB verwachte 4% pensioenkorting is onacceptabel
In de laatste Macro-Economische voorspelling gaat het CPB ervan uit dat er 4%
pensioenkorting zal plaatsvinden met elk 2% in 2021 en 2022. Dat is omdat het CPB
ervan uitgaat dat voor de helft van de pensioengerechtigden de pensioenfondsen niet
kunnen voldoen aan de eis van 90% dekkingsgraad aan het einde van dit jaar. Dat
betreft vooral de grote bedrijfstakpensioenfondsen zoals ABP en PFZW. De komende
transitieperiode naar een ander pensioenstelsel wordt dan ook een ramp voor
gepensioneerden. Deze korting dient met alle middelen te worden voorkomen.
Maar het nieuwe stelsel wordt nog veel erger voor gepensioneerden. Zij worden
tweemaal heel sterk benadeeld. Allereerst bij het overgaan van het bestaande stelsel
naar het nieuwe stelsel, het zogenaamde invaren. Het huidige toegezegde pensioen
wordt dan vervangen door een toe te rekenen individueel vermogen waaruit het
pensioen moet wordt betaald. De omvang van het vermogen dat aan ouderen wordt
toegerekend is afhankelijk van de dekkingsgraad en de rente op het moment van
invaren. Dat moment is extreem ongunstig en dat geeft een veel te laag vermogen. De
rente is al langdurig laag en er zijn geen tekenen dat de rente stijgt.
Bovendien zijn de dekkingsgraden thans extreem laag, dus dan is korten waarschijnlijk
wederom aan de orde. Dat betekent dat het vermogen van ouderen bij invaren vele
procenten lager uitkomt dan in een mogelijk gunstiger scenario op een later tijdstip. Dat
betekent dat het vermogen van ouderen wordt bepaald op een extreem ongunstig
moment. Het CPB hanteert het zogenaamde ‘netto profijt’ om aan te tonen dat het
invaren rechtvaardig is voor een evenwichtige verdeling tussen generaties. Deskundigen
vinden die methode niet rechtvaardig: de pensioenen zijn opgebouwd op basis van een
rendement en het omzetten in een kapitaal moet dan ook weer gebeuren op basis van
die rendementen.
Vervolgens krijgen gepensioneerden een beleggingsportefeuille die ‘minder riskant’ zou
zijn met veel obligaties. Niets is minder waar dan dat. Gepensioneerden krijgen een
kansloze beleggingsportefeuille in de maag gesplitst, de rente op staatsleningen is
immers negatief. Ze gaan er dus sowieso op achteruit. Maar het is erger dan dat. Als de
rente maar fractioneel stijgt, gaat de waarde enorm naar beneden. Obligaties waren ooit
een veilige belegging, maar dat zijn ze allang niet meer dankzij het beleid van de ECB.
Ooit nog indexatie kunnen gepensioneerden wel vergeten.

Obligaties zijn de slechtste belegging die er bestaat. De rekenrente wordt afgeschaft,
maar het nieuwe stelsel blijft extreem rentegevoelig, vooral voor obligaties, dus vooral
voor gepensioneerden. Het is niet voor niets dat beleggers nu afgedwongen in zakelijke
waarden gaan, waaronder aandelen. Maar niet voor gepensioneerden.
De politieke partijen moeten worden opgeroepen om hun standpunt te geven over dit
nieuwe stelsel in hun verkiezingsprogramma. Pensioen is een buitengewoon belangrijk
onderdeel van de verzorgingsstaat. Of we met het voor gepensioneerden rampzalige
nieuwe stelsel moeten doorgaan, dient onderdeel te zijn bij de vorming van een nieuwe
coalitie na 17 maart 2021.

Wij blijven U zo goed mogelijk op de hoogte houden van nieuwe feiten en we
zullen ons blijven inzetten voor goede pensioenen.

Zoetermeer, 30 november 2020
Bestuur VG-PMT

