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Aan de leden van VG-PMT 
 
Beste leden, 
    
Voor velen van ons kan de zomer niet stuk. Heerlijk weer en voor hen die dat wilden 
is de vaccinatie geregeld. Hopelijk leiden de recente verruimingen niet tot ernstige 
uitbraken onder jongeren want dan worden de vrijheden misschien weer terug-
gedraaid. In sommige landen zien we dat alweer gebeuren. Maar laten we het 
positief zien. 
  
Digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Vorige week hebben we een ingelaste digitale ledenvergadering gehad. Dit was 
afgesproken in de ALV van dit jaar omdat er een fout was geweest met het 
verzenden van de begroting. Die kon dus toen niet worden vastgesteld. De ALV ging 
nu akkoord. 
Heuglijk was dat we ook een nieuwe penningmeester hebben gevonden. De ALV 
heeft hem gewogen en akkoord bevonden. Met de toetreding van Johan Wolthuis is 
het bestuur nu weer compleet. Johan is een gewaardeerde collega van mij in het 
Verantwoordingsorgaan van PMT dus hem zie ik in dat verband ook regelmatig. Fijn 
dat we als bestuur weer op sterkte zijn. Als de gepensioneerdenbijeenkomsten weer 
gestart worden, kunnen we weer mogelijke leden benaderen voor een lidmaatschap. 
We kunnen nog wel wat leden gebruiken! 
  
Nieuw pensioensysteem 
Zoals u bekend is de wetgeving voor het nieuwe pensioensysteem een jaar 
uitgesteld. Dit leidt evenwel niet tot het wijzigen van de ambitie van PMT om per 1 
januari 2025 een nieuwe regeling te introduceren. Door de recente samenwerking 
tussen MN als uitvoerder van onze regeling en PGGM als uitvoerder van de regeling 
van zorg en welzijn is het iets zekerder geworden dat die datum gehaald kan gaan 
worden voor wat betreft de ICT-oplossingen. 
We horen steeds meer geluiden dat bij de introductie van het nieuwe systeem er 
meer druk komt te staan om ervoor te zorgen dat de gepensioneerden er niet op 
achterruit zullen gaan maar wellicht iets op vooruit. We verkopen de huid niet voor 
dat de beer geschoten is. De Koepel Gepensioneerden (KG) - waar wij lid van zijn - 
maakt zich daar sterk voor. 
In de recente nieuwsbrief van de KG, die door secretaris Daan van Wijk is 
doorgestuurd, zit een link naar de website van de KG. In het pensioendossier vindt u 
daar een link naar een webinar van ruim 2 uur over de voortgang en inhoud rond de 
nieuwe pensioenwetgeving. Als het op een middag regent is dat wellicht een goede 
tijdsbesteding. 
  
Nationale Nederlanden 
Helaas is er weinig voortgang te bespeuren in de NN-zaak. Wel zijn er brieven 
gestuurd naar de betrokken instanties zoals PMT, Nationale Nederlanden en 
Mercedes Benz (Daimler Chrysler) maar het gebeuren is erg stroperig.  
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Recent hebben wij aangedrongen op een snellere afhandeling van deze zaak die 
voor een aantal leden materieel van belang is. 
  
Verkiezingen Verantwoordingsorgaan (VO) 
Volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor de gepensioneerden in het VO. Het 
bestuur van PMT heeft kortgeleden besloten tot het houden van deze verkiezingen. 
Er waren geruchten dat men weer wilde overgaan tot het aanwijzen/benoemen van 
gepensioneerde leden van het VO omdat dit meer zekerheid biedt voor de 
deskundigheid van de kandidaat-leden. VG-PMT heeft aangedrongen op 
verkiezingen omdat dat democratischer is en dat is dus nu de keuze. We zijn ons al 
aan het warmlopen voor het maken van de kandidatenlijst. Heeft u kennis van 
pensioenen en bent u een vergadertijger meldt u dan aan bij onze secretaris. Hoe 
meer kandidaten hoe beter we kunnen selecteren op kwaliteit en dat is goed voor de 
belangenbehartiging van ons. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

Rob Bernsen, 
voorzitter 
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