VG-PMT Vereniging van Gepensioneerden PMT

Nieuwsbrief VG-PMT
augustus 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.
Door het coronavirus is een vergadering van VG-PMT helaas niet mogelijk.

Op de eerste plaats excuses dat de nieuwsbrief van augustus pas zo laat is
verstuurd! Doordat deze maand een constante stroom van actualiteiten over
pensioenen het nieuws bereikte, zagen wij ons genoodzaakt om de nieuwsbrief
steeds wat verder door te schuiven om zo de allerlaatste informatie mee te
kunnen nemen.
Want wij hebben zeer belangrijk nieuws!!!
Na een lange juridische procedure is een lid van onze vereniging erin geslaagd om
schadeloosstelling van PMT te krijgen voor het tweemaal korten van zijn pensioen.
Voor alle duidelijkheid: dit is een lid dat in eerste instantie een pensioenovereenkomst had bij Nationale Nederlanden, die is overgedragen naar PMT.
Een deel van de medewerkers van Daimler-Benz had een pensioenovereenkomst bij
Nationale Nederlanden; deze zijn voor een deel per 1-1-2008 met terugwerkende
kracht overgedragen aan PMT. Datzelfde PMT heeft begin 2009 gevraagd of men
het daarmee eens was en heeft tevens in die brief gemeld dat de overdracht geen
nadelige financiële zou hebben.
Naar aanleiding van deze brief heeft de betreffende persoon een juridische procedure tegen PMT gestart. Hij heeft deze procedure uiteindelijk bij het gerechtshof
gewonnen PMT is bij de Hoge Raad in beroep gegaan en ook die procedure heeft
het betreffende lid uiteindelijk gewonnen. PROFICIAT!
Wij willen gebruik maken van deze uitspraak om schadeloosstelling te eisen voor alle
personen met een vergelijkbare situatie.
Eerst even uitleg over een vergelijkbare situatie:
1
2.
3.

Oud-werknemers van Daimler-Benz, van wie het pensioen is overgedragen
van Nationale Nederlanden naar PMT.
Oud-werknemers, die in 2009 een brief hebben ontvangen van PMT, waarin
gemeld is dat de overdracht geen nadelige financiële consequenties zou
hebben
Tot tweemaal toe is uw pensioen gekort.
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Om deze schadeloosstelling ook voor diegenen die zich hiervoor hebben aangemeld
bij VG-PMT goed te kunnen starten hebben wij contact met De Nederlandse Bond
voor Pensioenbelangen opgenomen om op deze wijze meer kennis en slagkracht te
verkrijgen.
Wij geven alle personen, van wie de situatie vergelijkbaar is, in overweging om
tevens lid te worden van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.
Inmiddels heeft de voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen een
brief naar de directie van PMT gestuurd, voor overleg betreffende de schadeloosstelling.
Kent U nog oud-collega’s die nog niet bekend zijn met deze feiten, breng ze op de
hoogte!
Wij blijven U zo goed mogelijk informeren over nieuwe feiten en we zullen ons
blijven inzetten voor goede en rechtvaardige pensioenen!

Zoetermeer, 2 september 2020
Bestuur VG-PMT
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