
 1 

 
 
 
 
Aan de leden van VG-PMT 
 
Beste leden, 
   
Wat gebeurt er zoal? 
De corona-ellende blijft maar doorgaan. Op 27 april heb ik mijn eerste vaccinatie mogen halen, het 
voelt als een bevrijding. Ik hoop voor degenen die nog niet aan de beurt zijn geweest dat dat snel het 
geval zal zijn. Ben benieuwd of ik veel last van bijwerkingen zal hebben maar dat heb ik er zeker voor 
over. 
  
In de pensioenwereld gaan de discussies gewoon door. Er is sprake van veel geruchten. Dan hoor je 
weer dat de Minister de stukken na de vakantie naar de Kamer gaat sturen en dan weer hoor je dat 
het daarvoor is. Dat is wel van belang want pensioenfondsen maar ook werkgeverorganisaties en 
werknemersorganisaties moeten dit jaar nog enkele beslissingen nemen om tijdig de overgang naar 
het nieuwe systeem te kunnen maken. Tja het is wat, nu al besluiten nemen om 1 januari 2026 over 
te kunnen gaan naar het nieuwe systeem. Het wordt een heel ingewikkeld proces waarin VG-PMT er 
natuurlijk is om erop te letten dat de gepensioneerden niet aan het kortste eind trekken.  
 
Hoe zit de machtsverdeling? 
Dat is best ingewikkeld want uiteindelijk gaat de politiek (Regering en Tweede en Eerste Kamer) over 
de wetgeving, maar die wetgeving wordt weer sterk beïnvloed door het pensioenakkoord dat is afge-
sproken tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties met de Regering. Als de politiek 
de wetgeving klaar heeft dan moeten sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) in 
het CAO-overleg afspraken maken over een nieuwe regeling waarbij ze kunnen kiezen uit twee 
regelingen. De Wet Verbetering Premieregeling (WvP+) en Het Nieuwe Contract (HNC). Belangrijk 
verschilpunt is de solidariteit (onderling) die bij de WvP+ minder is dan bij het HNC. Belangrijk is de 
vraag of oude rechten, zoals die van ons, worden meegenomen in het nieuwe systeem, dat noemen 
ze ‘invaren’. Sociale partners besluiten dat of zij dat willen en als ze dat willen moet het 
pensioenfonds hen daarbij helpen en daar mag het Verantwoordingsorgaan dan weer een advies 
over geven. Waar blijven nou de vertegenwoordigers van gepensioneerden? Goede vraag. Wel daar 
zitten er een paar van in het VO dus die kunnen dan mee adviseren. Het voelt dus wel heel erg dat 
het meer óver ons als gepensioneerden gaat dan mét ons. En dat is ook zo. Vanuit de geschiedenis is 
dat logisch want pensioen is een arbeidsvoorwaarde die wordt afgesproken in het CAO-overleg, een 
soort uitgesteld loon. Maar als je gepensioneerd bent, voelt dat toch heel anders en wil je mee 
kunnen praten over jouw inkomen. 
 
Veel werk voor Verantwoordingsorgaan (VG-PMT) 
De maand april is voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van PMT een drukke maand. We moeten 
dan ons oordeel schrijven over hoe we vinden dat het bestuur het in het afgelopen jaar heeft 
gedaan. Daarvoor lezen we de jaarstukken van PMT, hebben we contact met de externe accountant 
en de externe actuaris en natuurlijk ook het Bestuur. Het is soms mateloos ingewikkeld maar ook wel 
weer heel boeiend. Samen met onze andere gepensioneerden in het VO stemmen we ons standpunt 
af en brengen dat in bij de andere VO-leden. Het oordeel van het VO wordt opgenomen in het 
jaarverslag van PMT en dat wordt gezonden naar bijvoorbeeld de Nederlandsche Bank (DNB) die 
toezichthouder is op de pensioenfondsen in Nederland. Dus het bestuur moet maar hopen op een 
positief oordeel. 
  
 



 2 

 
 
 
 
Algemene Ledenvergadering VG-PMT 
Ja het gaat ervan komen. We gaan een ALV organiseren in mei. We doen dat via Microsoft Teams. 
Het is heel eenvoudig om deel te nemen. Als je beschikt over bijv. een tablet met camera dan hoef je 
alleen maar op een link te drukken en daarna je naam in te vullen en dan kan je meedoen. De 
spelregels leggen we verder nog uit. Vorige week deed ik dat in een andere ALV met mensen die dat 
nog nooit hadden gedaan en dat liep helemaal goed. Dus geen reden om niet mee te doen. Houd 
dinsdag 11 mei om 14.00 uur vrij hiervoor alstublieft. U krijgt nog bericht. 

Met vriendelijke groet, 

Rob Bernsen, 
voorzitter 
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