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Op de eerste plaats wensen wij U nog een gelukkig en vooral 
gezond 2021 toe! 
 
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 Algemene Ledenvergadering van VG-PMT helaas 
nog steeds niet mogelijk. Wij beraden ons op een mogelijkheid om toch aan de 
aan een vereniging opgelegde vereisten te voldoen door op een andere manier 
belangrijke zaken aan de leden ter bekrachtiging voor te leggen. 
 
Door een constante stroom aan nieuws over de pensioenen, waarbij vooral het al of 
niet korten van de pensioenen erg belangrijk is geweest, zijn wij gedwongen geweest 
de nieuwsbrief van december 2020 uit te stellen. Gelukkig gaat het korten van de 
pensioenen dit jaar niet gebeuren. Ook al omdat er dit jaar verkiezingen zijn, is het 
voor volgend jaar afwachten. 
  
Koopkrachtverlies 
Het gaat om 8 miljoen mensen, die sinds 2008 tot wel 30% aan koopkracht van hun 
pensioen door de lage rekenrente onnodig zijn kwijtgeraakt en dat moet worden 
gecompenseerd. Zij zijn daardoor vaak in de problemen gekomen en moesten 
bijvoorbeeld goedkoper gaan wonen of schulden maken om het hoofd boven water te 
kunnen houden. Door de veel te strenge regels van DNB kunnen de pensioenen niet 
meer worden geïndexeerd om gelijk tred te houden met de loon- en prijsstijgingen. 
Deze te strenge regels leiden tot torenhoge pensioen-verplichtingen en dit 
verslechtert de berekende dekkingsgraad van de pensioenfondsen. 
 
Het nominale pensioen is derhalve niet onvoorwaardelijk, maar slechts 
voorwaardelijk. Dat is vanwege de kortingsmogelijkheid en omdat uiteindelijk alle 
risico’s voor rekening komen van de deelnemers en gepensioneerden. 
 
Op dit naar onze mening onjuiste uitgangspunt dat de pensioen onvoorwaardelijk zou 
zijn, heeft DNB vastgesteld dat pensioenfondsen strenge wettelijke rekenregels 
moeten gebruiken. Daardoor zijn de pensioenen van werkenden en van 
gepensioneerden al sinds 2008 niet meer voor behoud koopkracht geïndexeerd. 
Bovendien werden in 2013 en 2014 ook nog onnodige pensioenkortingen van kracht 
bij miljoenen mensen, die daardoor soms in financiële problemen kwamen.  
Dit zijn onacceptabele gevolgen. 
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In 2012 en in 2019 heeft de Hoge Raad vastgesteld dat ons pensioen 
“voorwaardelijk” is, omdat de mogelijkheid van korten in de nieuwe Pensioenwet 
wordt vermeld. Dan is het ongelofelijk dat tijdens de gerechtelijke procedure van de 
Stichting Pensioenbehoud samen met KBO-Brabant tegen de staat, de 
landsadvocaat glashard beweert dat het pensioen onvoorwaardelijk is en dat 
daarom extra strenge eisen mogen worden opgelegd. 
 
Waardeoverdracht 
Inmiddels zijn wij met een groep oud-collega’s van Mercedes nog in overleg.  
Door het teleurstellende en voor hen onacceptabele antwoord van PMT inzake de 
waardeoverdracht van Nationale Nederlanden (portefeuille Daimler-Chrysler 
Nederland B.V.) naar PMT, zijn wij ons aan het beraden, wat wij verder kunnen doen. 
Kortgeleden hebben wij hierover nog overleg gehad met de voorzitter van de 
Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen. 
 
Wij blijven U zo goed mogelijk op de hoogte houden van nieuwe feiten en 
zullen ons blijven inzetten voor goede pensioenen. 
 
 
 
 
 
Zoetermeer, 28 januari 2021  
Bestuur VG-PMT  
 


