
 1 

 

 VG-PMT  Vereniging van Gepensioneerden PMT 
Extra Nieuwsbrief VG-PMT 
Maart 2020 
 
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. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op dit moment staat een Algemene Ladenvergadering (ALV) van VG-PMT op de 
agenda voor woensdag 13 mei 2020. Door de onzekere situatie rond het 
Coronavirus kan nu geen besluit worden genomen om deze door te laten gaan. 
Wij conformeren ons aan overheidsmaatregelen en -adviezen en zullen u 
berichten of, wanneer en waar deze ALV zal worden gehouden. 
 
Overleg met minister Koolmees 
In de Eerste Kamer is op 10 maart overleg geweest met minister Koolmees over de 
toekomst van ons pensioenstelsel. Voor het opgeven van de nominale zekerheid 
komt geen compensatie. Het is raar om te verwachten dat gepensioneerden 
compensatie krijgen als zij nominale zekerheid opgeven, aldus minister Koolmees. 
Die verdwijnt juist om sneller te kunnen indexeren, aldus de minister. Hij gaf 
antwoord op een vraag van senator Martin van Rooijen (50Plus) die het overleg had 
aangevraagd. Voor Van Rooijen is het vanzelfsprekend dat gepensioneerden iets 
moeten terugkrijgen als ze de nominale zekerheid opgeven. ‘Hoeveel animo 
verwacht de minister bij gepensioneerden, die al een korting van 20 procent hebben 
moeten accepteren om hun pensioen zeker te houden, om over te stappen naar een 
nieuw onzekerder stelsel?’, vroeg hij zich af over het invaren van bestaande rechten. 
‘Worden de gepensioneerden gecompenseerd voor dit verlies aan zekerheid?’  
Koolmees noemde dat een ‘raar’ uitgangspunt. ‘We laten die zekerheid juist vallen 
om sneller te kunnen indexeren; dat doen we ook voor de huidige gepensioneerden.’ 
 
Invaren heikel 
De minister is het wel met Van Rooijen eens dat invaren een heikel punt is. ‘Hoe 
waardeer je het huidige contract ten opzichte van het nieuwe contract? Dat is de kern 
van de discussie. ’Invaren is ‘één van de grote punten die worden uitgevochten in de 
stuurgroep’, aldus de minister. Dit geldt zowel voor de waardering als voor de 
juridische houdbaarheid, zei hij. Het individuele bezwaarrecht van deelnemers bij een 
wijziging in hun pensioen is ook een belangrijk aandachtspunt. Het gaat hierbij over 
de door minister Koolmees en de politiek gewenste overdracht van bestaande 
pensioenrechten uit het huidige stelsel met een toegezegde pensioenuitkering in een 
nieuw stelsel waarbij de toezegging vervalt. Er blijft dan een jaarlijks wisselende 
hoeveelheid kapitaal per gepensioneerde over om het pensioen uit te betalen.  
  



 2 

 

Bij de pensioenrechten horen echter wel de belegde middelen die gepensioneerden 
als deelnemer volgens hun arbeidsvoorwaarden hebben opgebouwd door de 
betaalde premies met het gemaakte rendement. Dat is circa twee derde van de 
huidige pensioenpot van € 1554 miljard, die de minister wil gebruiken om de 
afschaffing van de doorsneepremieregeling te financieren ter compensatie van 
oudere deelnemers. Weg achterstallige indexaties en nog grotere kansen op 
kortingen. 

Wij als VG-PMT strijden tegen deze dreigende onteigening! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoetermeer, 22 maart 2020  
Bestuur VG-PMT  
 


