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Mocht er behoefte aan zijn, dan kan de Nieuwsbrief ook per post worden verzonden.
Dit dan wel graag bij de secretaris van onze vereniging worden opgegeven. Voorlopig
worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.
Pensioenen niet gekort, maar indexatie niet in zicht
De dekkingsgraden bij Nederlands grootste bedrijfstakpensioenfondsen zijn in het laatste
kwartaal van 2019 gestegen. Dat betekende dat veel pensioenen in 2020 niet hoeven te
worden gekort. Dat is goed nieuws, maar na jaren van stilstand is indexatie nog steeds ver
weg. Dat moet veranderen.
Uitgeoefende druk
Aan het einde van 2019 werd al duidelijk dat door de gestegen rentestand, hogere
rendementen en door maatregelen van minister Koolmees, korten bij de meeste
pensioenfondsen niet nodig zou zijn. Die maatregelen nam minister Koolmees na
maandenlange druk vanuit de pensioenbranche en vanuit diverse organisaties van
belangenbehartigers. Aan de minister werd gevraagd om kortingen te voorkomen, in ieder
geval zolang het Pensioenakkoord wordt uitgewerkt.
Pensioenakkoord
Over die uitwerking van het Pensioenakkoord wordt nu volop gesproken. Vele partijen zijn
daarbij betrokken, deels in de stuurgroep en deels in de klankbordgroep zoals de Koepel
Gepensioneerden. De inzet is onveranderd gebleven. Het uitgangspunt moet zijn een solidair
stelsel dat mensen weer indexatie-perspectief biedt. Gepensioneerden hebben in de
afgelopen jaren wel 20-25 procent aan koopkracht moeten inleveren, terwijl de rendementen
van pensioenfondsen het afgelopen jaar heel hoog waren. Daarom blijft het pleidooi voor
verhoging van de rekenrente, waarbij ook een deel van het verwacht rendement in de
berekening van de rekenrente mag worden ingecalculeerd. Net zoals bij de
premieberekening.
Belastingen
Het niet-indexeren van pensioenen is in 2020 dubbel zo zuur omdat de belastingen voor
gepensioneerden met een lager inkomen wél stijgen. De netto pensioenuitkering valt daardoor voor menigeen lager uit. Hoewel de AOW en de ouderenkorting wel omhoog gaan,
betekent dit dat gepensioneerden er in tegenstelling tot werkenden er dit jaar niet tot
nauwelijks op vooruitgaan, aldus het Nibud. Een vorm van discriminatie van ouderen,
waaraan naar onze mening een einde moet komen.
Laat ook u dat de Tweede Kamerleden per email weten.
De politieke reden voor wijziging van het pensioenstelsel
De reden dat de politiek in het parlement als wetgever al meer dan een decennium probeert
ons ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ te wijzigen is vanwege de doorgeschoten marktwerking als ordeningsmechanisme van onze samenleving. Concurrentie zou alle
economische problemen moeten oplossen, maar er bestaat ook nog een algemeen belang.
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Vele onderzoeken met als thema Markt en Overheid hebben aangetoond, dat de markt zich
niets gelegen laat liggen aan het algemeen of publieke belang. Dat publieke belang
behartigen is specifiek de taak van de door ons aangestelde overheid als uitvoerder van de
regels, die de politiek als wetgever heeft bepaald.
De gevolgen van de lage rekenrente!
Door het gedwongen gebruik van deze onjuiste rekenrente van bijna nul procent, wordt het
huidige pensioenstelsel met de uitkeringsovereenkomst opzettelijk onbetaalbaar gemaakt.
De bedoeling is om iedereen te dwingen akkoord te gaan met een stelsel met individuele
beschikbare premieregelingen, waarbij de risico’s niet solidair en collectief worden gedragen.
Dan kunnen we de door de politiek veroorzaakte woekerpensioenen krijgen. Wilt u dat? Zo
niet, laat dat dan weten aan de politieke partijen in de Tweede Kamer.
Rekenrente misschien toch afschaffen voor 'houdbaar' pensioen
Minister Wouter Koolmees en de vakbonden onderzoeken een nieuw idee om eindelijk tot
een nieuw pensioencontract te komen. Koolmees zou bereid zijn om de rekenrente in te
leveren, de vakbonden de pensioenzekerheid. "We willen tot een contract komen dat niet
alleen toekomstbestendig is, maar ook draagvlak geniet onder alle betrokken partijen." Dat
bevestigt de woordvoerder van het minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. De stuurgroep werkt op dit moment aan de
uitwerking van het pensioenakkoord, waaronder ook de uitwerking van het nieuwe
pensioencontract. "We verkennen diverse denkrichtingen om tot een contract te komen dat
niet alleen toekomstbestendig is, maar ook draagvlak geniet onder alle betrokken partijen.
Volgens het departement worden bij de uitwerking van het pensioenakkoord "technische
verkenningen in diverse denkrichtingen" uitgevoerd. Een van die denkrichtingen is het
loslaten van pensioenaanspraken en rekenrente. Anderhalve week geleden is er topoverleg
geweest tussen kabinet, werkgevers en vakbonden over het nieuwe pensioenakkoord,
bevestigen bronnen tegen het FD. Daar stond de hoogte van de rekenrente in het nieuwe
pensioenstelsel bovenaan de agenda. Zie ook: RTL Z, 26-2-2020

Als bestuur van VG-PMT zijn wij heel blij dat zich de laatste maanden veel nieuwe
leden hebben aangemeld. In samenwerking met andere organisaties blijven wij
streven naar indexatie van ons pensioen en zetten wij ons maximaal in om korting te
voorkomen.

Zoetermeer, 3 maart 2020
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