Aan de leden van VG-PMT
Beste leden,
De vakantie voorbij?
In het zomerseizoen lijkt Nederland wel gesloten. Vergaderingen vinden niet plaats,
zelfs de kabinetsformatie wordt stilgelegd.
Ook wij hebben onze berichtgeving op een laag pitje gezet. Dat was wat mij betreft
ook wel nodig want mijn vrouw en ik hadden besloten deze zomer een grote
fietstocht te maken. Door Corona hadden we dat een aantal keren moeten uitstellen
maar deze zomer is het dus gelukt. 15 augustus vertrokken we op de fiets richting
Venetië waar we 12 september voldaan aan kwamen. Het was een prachtige tocht
en in Venetië waren veel minder toeristen dan normaal.
Nederland komt weer op gang
Het vergaderseizoen is weer van start gegaan. De eerste vergaderingen van het
Verantwoordingsorgaan (VO) hebben we alweer achter de rug. In de tussentijd is de
dekkingsgraad van PMT gestegen, maar nog lang niet genoeg om te kunnen/mogen
indexeren. Onze pensioenen zijn dus al 12,5 jaar niet geïndexeerd maar wel gekort.
De voorbereidingen voor het nieuwe systeem zijn wel doorgegaan. De Minister wil
heel graag dat we het allemaal mooi vinden wat er is bedacht, maar velen zetten
daar vraagtekens bij. Onze pensioenen worden flexibeler en meer afhankelijk van het
rendement van het fonds. Dan weet je dus eigenlijk helemaal niet meer waar je aan
toe bent. Verandert er dan veel vergeleken met nu, dat ook weer niet want wij zijn
gekort én hebben geen indexatie gehad. Dus eigenlijk was het allemaal al erg
onzeker.
De Minister heeft wel een nieuwe naam bedacht voor het nieuwe systeem. Namelijk
de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De solidaire
premieregeling lijkt veel op de huidige regeling en de flexibele regeling lijkt meer op
de reeds bestaande WvP (Wet verbeterde Premieregeling) die bij ons niet gebruikt
wordt. Het is dan ook te verwachten dat de vakbonden en werkgevers in het caooverleg gaan kiezen voor de solidaire regeling.
Gepensioneerdenbijeenkomsten PMT
Het is nog niet bekend of de bijeenkomsten voor gepensioneerden weer van start
zullen gaan. Dat is jammer want in december 2019 zeiden twee bestuursleden
tijdens de bijeenkomst in Rotterdam dat het een goede zaak zou zijn indien PMT
meer bekendheid zou geven aan het bestaan van VG PMT, maar helaas hebben we
daar tot nu toe niets van gemerkt. Zo’n bijeenkomst voor gepensioneerden is een
mooie gelegenheid om dat voor een volle zaal gepensioneerden nog eens te vragen.
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Het is van groot belang om te groeien in ledenaantal omdat we dan door vakbonden
en werkgevers bevraagd moeten worden over onze ideeën over het nieuwe stelsel
en de keuzes die zij moeten maken. Wij kunnen dan goed opkomen voor de
belangen van gepensioneerden. Ook kunnen we tijdens die bijeenkomsten leden
werven. Wij doen natuurlijk ook een beroep op u om nieuwe leden te werven. Samen
staan we sterk!!
Met vriendelijke groet,
Rob Bernsen,
voorzitter
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