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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. 
 

Om U zo goed mogelijk op de hoogte brengen over belangrijke zaken 
betreffende de pensioenen en omdat door de ledenraad van het FNV beslist 
werd over het nieuwe pensioenakkoord, hebben wij als bestuur van VG-PMT 
gewacht met deze nieuwsbrief.  
 
Eerst even enkele belangrijke feiten: 

1. Tot en met 2008 werd voor berekening van de dekkingsgraad voor PMT 4% 
rekenrente genomen en was de dekkingsgraad ruim 140%, nu met de huidige 
rekenrente is de dekkingsgraad minder dan 100%, terwijl het vermogen met 
131,5 % is gestegen. 

2. Doordat vanaf 2009 voor berekening van de dekkingsgraad van het pensioen 
van PMT, wordt gewerkt met de rente van de ECB, minder dan 1%, is de 
berekende uitkomst voor de dekkingsgraad van het pensioen van PMT zeer 
laag. 

3. Al meer dan 11 jaar is het pensioen van PMT niet geïndexeerd en tot 
tweemaal toe is het pensioen gekort, wat een koopkrachtverlies betekent voor 
de gepensioneerden van ruim 30%. 

4. Door niet indexeren en door het korten van de pensioenen en door de goede 
beleggingsresultaten is het vermogen van PMT vanaf 2010 met Euro 49,438 
miljard toegenomen, dit is 131,5% stijging. 

5. Men hoort weleens dat door de gestegen levensverwachting het vermogen 
van de pensioenfondsen wel moest stijgen en dat er daardoor niet 
geïndexeerd kon worden. Een ding wat we zeker weten is dat de 
levensverwachting niet met eenzelfde percentage is gestegen. 
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De voordelen en nadelen van het nieuwe pensioenakkoord. 
De inkomenszekerheid wordt kleiner, omdat de pensioenfondsen meebewegen met 
de financiële markten. De kans op verhogingen en verlagingen neemt daardoor toe. 
 
Het belangrijkste punt van het pensioenakkoord is het ‘invaren’ van de bestaande 
rechten van werknemers en gepensioneerden in het nieuwe stelsel. Want deze 
bestaande uitkeringsrechten opgebouwd onder het FTK moeten dan door de fondsen 
worden omgerekend in een individueel pensioenkapitaal.  Daarbij is de te hanteren 
rekenrente van groot belang. De meest voor de hand liggende waarderingsmethode 
is de standaardmethode. Op pagina 24 van de Hoofdlijnennotitie wordt vermeld: “In 
deze waarderingsmethode wordt een aanwezig tekort (of overschot) binnen het 
huidig financieel toetsingskader (ftk) verdeeld door een korting (of opslag) vast 
te stellen, die gedurende 10 jaar zou worden toegepast. Het voordeel van deze 
methode is dat het pensioenvermogen op een eenvoudige, transparante en 
uitlegbare manier wordt verdeeld over de aanwezige deelnemers. Die eenvoud heeft 
echter ook een prijs, omdat beperkt en in algemene zin wordt aangesloten op de 
verdeelregels van het huidige ftk (..)”.  
Dit is in strijd met EU-pensioenwetgeving.  
De meeste bedrijfstakpensioenfondsen hebben echter een tekort en dat tekort wil het 
pensioenakkoord laten dekken door een 10-jarige korting bij de gepensioneerden. 
En dat terwijl al 12 jaar geen indexaties zijn betaald en soms zelfs is gekort.  
Ook omdat van het rendement van door gepensioneerden opgebrachte belegde 
middelen geen pensioenverhoging plaatsvindt, wordt hen zo nog eens extra 
pensioen ontnomen. Onacceptabel, naar onze mening.  
 
Bovendien is het de bedoeling dat DNB om die reden de fondsen wil dwingen met 
een ‘aanwijzing’ om voor de gepensioneerden alleen in risicovrije laag rentende 
obligaties te belegen, zoals staatsobligaties of EU-obligaties ook wel ‘coronabonds’ 
genoemd, die door de EU-staten inclusief Nederland worden gegarandeerd. 
 
Ook daardoor zullen gepensioneerden zeer waarschijnlijk nooit meer indexatie 
voor hun pensioen ontvangen en wellicht zelfs kortingen voor hun kiezen 
krijgen. Deze catastrofe voor gepensioneerden kan nu alleen worden 
voorkomen door te trachten de Tweede Kamer te overtuigen het betreffende 
wetsvoorstel te wijzigen. 
 
Wij blijven U zo goed mogelijk op de hoogte houden van nieuwe feiten en 
zullen ons blijven inzetten voor goede pensioenen. 
 
 
 
 
 
Zoetermeer, 20 juli 2020 
Bestuur VG-PMT 


