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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 onze Nieuwsbrief van maart j.l. Nu is definitief besloten
onze Algemene Ledenvergadering in mei 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.
We zijn ontzettend blij met de grote toename van het aantal leden.
Waardeoverdracht
Er blijkt een aantal leden te zijn met een vergelijkbaar probleem, namelijk de
collectieve overdracht van de pensioenen van Nationale Nederlanden naar PMT.
In een brief van PMT van begin 2009 is aan een aantal inmiddels gepensioneerden
medegedeeld dat de overdracht van de pensioenen van Nationale Nederlanden naar
PMT geen nadelige financiële gevolgen zou hebben. Tegen deze overdracht kon
bezwaar worden gemaakt. In 2013 zijn voor de eerste maal bij PMT onze pensioenen
gekort, met uitzondering van de pensioenen van personen die bezwaar hadden
gemaakt tegen de overgang naar PMT. Vanaf 2009 zijn de PMT-pensioenen niet
meer geïndexeerd. Dit is strijdig met het pensioenreglement van o.a.
DaimlerChrysler; hierin was onvoorwaardelijke indexatie opgenomen en dit is ook
jaarlijks door Nationale Nederlanden bevestigd. Dit is ook strijdig met de brief van
PMT, waar toegezegd is dat de overdracht van de pensioenen geen nadelige
financiële gevolgen zou hebben.
Wij adviseren U om de bovenstaande informatie te controleren en na te gaan in
hoeverre dit ook voor u van toepassing is.
Uitspraak Gerechtshof
Wij hebben vernomen dat er in een individueel geval inmiddels een uitspraak van het
Gerechtshof in Den Haag gedaan is, waar PMT veroordeeld is tot schadeloosstelling.
PMT is hiertegen in cassatie bij de Hoge Raad gegaan. Eind 2019 heeft de Hoge
Raad uitspraak gedaan. PMT heeft dit verloren.
De uitspraak van het Gerechtshof handelt zowel over het korten alsook over het niet
indexeren. Wij kunnen gebruik maken van de jurisprudentie van deze uitspraak.
Of alle gevallen gelijk zijn aan elkaar en vergelijkbaar zijn met de zaak waarin een
uitspraak is gedaan, is niet bekend. Dit impliceert dat het verstandig is om te bezien

of er vergelijkbare groepen zijn zodat zij gezamenlijk kunnen optreden en de kosten
kunnen delen. VG-PMT wil dit graag faciliteren door mensen bij elkaar te brengen die
in een vergelijkbare situatie zitten. Indien u van mening bent dat u hieronder kunt
vallen en wil meedoen in een gezamenlijke actie met andere gedupeerden meldt dit
dan s.v.p. bij de secretaris. Dit graag onder vermelding van enkele kerngegevens
zoals het bedrijf waar u gewerkt heeft en of u een brief van PMT over de overgang
heeft gehad waarin een vergelijkbare garantie is gegeven dat, willen wij schadeloosstelling kunnen krijgen, het belangrijk is om zoveel mogelijk gezamenlijk op te treden.
Wij roepen alle oud-collega’s op, om zoveel mogelijk leden te werven.
Wij zullen U zo goed mogelijk op de hoogte houden van de voortgang.
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