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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. 
 
Algemene Ledenvergadering uitgesteld 
We schreven er al over in eerdere Nieuwsbrieven, het bestuur heeft besloten de 
Algemene Ledenvergadering in de afgelopen meimaand niet door te laten gaan. 
Naar verwachting zal deze niet eerder kunnen plaatsvinden dan medio september. 
Wij zullen u - zoals gebruikelijk - via e-mail en de website op de hoogte houden. 
 

De reden voor een procedure tegen de overheid  
Er wordt nog steeds door de politiek en de overheid inclusief de volgzame DNB en 
AFM gesteld dat ons pensioenstelsel onhoudbaar zou zijn. Zolang het rendement op 
de belegde middelen hoger is dan de rekenrente in de premie is het stelsel stabiel en 
dat is altijd het geval geweest door de veel hogere rendementen die tot extra stijging 
van de belegde middelen leiden. Elke actuaris kan dat bevestigen en dat feit is ook 
aangetoond in het rapport “Naar nastrevenswaardig pensioenstelsel”. De grafiek 
toont dat er ruimte is geweest voor indexatie van de pensioenen van jong en oud. 
Maar de overheid meet met verschillende maten. Indien iemand levenslang een 
periodieke uitkering krijgt toegezegd, dan wordt de waarde van die toezegging voor 
het schenkingsrecht bepaald door het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956. 
Actuaris Jan Donselaar heeft berekend dat de overheid hiervoor een rekenrente van 
afgerond 2% gebruikt. Terwijl pensioenfondsen zonder garanties moeten rekenen 
met een rekenrente tussen - 0,285% bij jaar 1 en + 0,784% bij jaar 50, gemiddeld 
0,3%. Volgens Europese regels moeten echter de veel hogere rendementen worden 
gebruikt. Verzekeraars die wél garanties moeten bieden, gebruiken zelfs 3,65%. Een 
schandelijk gebruik van een afwijkende rekenrente door de overheid alleen om te 
trachten het huidige pensioenstelsel om zeep te helpen. Volgens actuarieel bureau 
Sprenkels & Verschuren kenmerkt solidariteit de pensioenfondsen en ontbreekt de 
solidariteit juist bij commerciële verzekeraars.  
De overheid pleegt hiermee een ongerechtvaardigde aantasting van ons welzijn.  
 
Het neoliberale tijdperk is nu wel afgesloten  
Deze uitspraak deed onlangs prof. Jaap van Duijn. Hij schreef de hiernavolgende 
column:  
“In mijn eerste column van dit jaar werd de vraag opgeworpen of de twintigste eeuw 
eigenlijk al wel voorbij was. Tijdperken hielden zich immers niet aan ronde getallen. 
De achttiende eeuw eindigde pas in 1815, en de negentiende in 1918. Mijn conclusie 
was toen: ’Het is dan wel 2020, maar de 21e eeuw is nog steeds niet begonnen’. We 
zijn nu vier maanden verder en wat toen nog niet bevroed kon worden, is nu 
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zekerheid. Er is een tijdperk afgesloten en we staan aan het begin van een nieuwe 
tijd. Het jaar 2020 wordt een van die ankerpunten in de (economische) geschiedenis, 
net zoals 1815 dat was, en 1848, 1873, 1929 en 1973, om een aantal belangrijke te 
noemen jaren van ommekeer.  
 
Zelfverrijking  
Het neoliberale tijdperk, dat na de recessie van 1980-82 begon, is nu wel afgesloten. 
Het tijdperk van het marktdenken, aandeelhouderswaarde, zichzelf verrijkende ceo’s, 
en toenemende ongelijkheid. En het tijdperk van de individualisering en van ikke, 
ikke, ikke. Of dat laatste nu ook voorbij is, hoop ik wel, maar er is wel reden om te 
vrezen dat het ijdele hoop is. Op de matrixborden langs de snelwegen staat dat we 
alleen samen de coronacrisis kunnen oplossen. En we hebben samen ook nog een 
andere crisis op te lossen, die van het stikstof. Interessant overigens dat de 
fabrikanten van sjoemelsoftware ook sjoemelautomobilisten blijken aan te trekken. 
Volgens deskundigen houdt 10 tot 20% zich niet aan de regels. Dat valt sommigen 
misschien nog wel mee, maar hier geldt wel de 80/20-regel: 80% van de 
maatschappelijke kosten wordt veroorzaakt door de 20% asocialen. Als er een 
tweede golf komt (en de historie van pandemieën leert dat dit vrijwel zeker is), zal het 
vollopen van de ziekenhuizen niet veroorzaakt zijn door de 80% die zich wel aan de 
afspraken hield, maar door de 20% die dat niet deed.  
 
Egocentrisch  
Het feit dat we doodgegooid worden, ook door bedrijven, met oproepen om alles 
samen te doen, bewijst wel hoe individualistisch en egocentrisch onze maatschappij 
is geworden. In Oost-Azië, waar het individu altijd al ondergeschikt is geweest aan de 
gemeenschap, is dit soort oproepen niet nodig. In tijden van crisis blijkt het Aziatische 
model ook veel beter te werken. In landen als Taiwan, Singapore, Zuid-Korea en 
Japan is het aantal coronaslachtoffers een fractie van wat het in het egoïstische 
westen is. Het individualisme van onze neoliberale samenleving heeft veel goeds 
opgeleverd, maar het is compleet doorgeschoten. Een maatschappij kan alleen maar 
goed functioneren als er breed gedeelde waarden zijn, die ook daadwerkelijk worden 
gerespecteerd. Het model waarbij mensen en bedrijven alleen maar hun eigenbelang 
nastreven en geen enkel oog hebben voor het maatschappelijk belang, werkt niet.” 
  
Het is goed om ons deze wijsheden weer eens te realiseren. De genoemde 
punten gaan ook op voor ons pensioenstelsel en de discussies daarover. We 
blijven ons inzetten voor een goed en eerlijk resultaat voor alle deelnemers en 
gepensioneerden.  
 
De laatste tijd lees je in de pers regelmatig dat de pensioenfondsen, waaronder PMT, 
er slecht voor staan door de daling van de koersen van aandelen. Zie de volgende 
pagina voor de realiteit: 
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Zoetermeer, 16 juni 2020  
Bestuur VG-PMT  


