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Aan de leden van VG-PMT 
 
 
Beste leden, 
    
Wij willen een gelijke koopkrachtontwikkeling als de werkenden;  
wij hebben er ook voor gewerkt. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft kortgeleden een rapport 
gepubliceerd waarin door een objectieve partij wordt vastgesteld hoe wij als 
gepensioneerden achterblijven in de koopkrachtontwikkeling. Alle Nederlanders 
kunnen meer kopen dan een aantal jaren geleden. Zij hebben dus allemaal een 
verbetering gezien in hun mogelijkheden alleen gepensioneerden bleven daar ernstig 
in achter. En dan zijn wij bij PMT nog slechter af dan de gemiddelde gepensioneerde 
omdat er bij ons niet alleen een achtergebleven indexatie is maar ook nog eens een 
korting van 6,7% heeft plaatsgevonden. Dit terwijl de actieven nog steeds niet de 
premie betalen die nodig is voor de pensioenopbouw die zij krijgen. Door de sociale 
partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) is een premie afgesproken die 
wettelijk mag maar die leidt tot een uitholling van het vermogen van het fonds en 
daarmee dus tot een situatie die nadelig is voor de mogelijke indexatie voor 
gepensioneerden.  
Bij de internet consultatie voor het nieuwe pensioensysteem hebben wij als VG-PMT 
ervoor gepleit om de komende jaren voor de berekening van de verplichtingen en 
voor de premie van dezelfde maatstaf uit te gaan. Dat zou dan leiden tot een hogere 
premie of een hogere dekkingsgraad. Beide zijn van belang voor de mogelijkheid om 
te indexeren. 
  
Protesteer!!!!! 
Onze secretaris stuurde de link voor de nieuwsbrief van de KG (waar wij lid van zijn). 
In de nieuwsbrief wordt aangegeven dat een aantal politiek partijen tegen een motie 
(de motie Azarkan-Den Haan) heeft gestemd om snellere indexatie mogelijk te 
maken. De volgende partijen hebben tegen de motie gestemd: D66, Lid Omtzigt, 
Groen Links, Christen Unie, CDA, PvdD, VVD, Groep Van Haga, Volt en de SGP. 
Bent u lid van één van deze partijen, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen met de 
volgende strekking: Als lid van uw partij heb ik vernomen dat u tegen de motie 
"Versneld indexeren" heeft gestemd. Realiseert u zich dat u hiermee de belangen 
van de gepensioneerde leden van uw partij niet dient en ze daarmee in de kou laat 
staan. Wellicht brengt u deze leden hierdoor zelfs in de problemen. 
Dit is dus niet in ons belang. 
 
Wij willen een gelijke koopkrachtontwikkeling als de actieven of in ieder geval dat de 
premie op dezelfde maatstaven wordt berekend als de verplichtingen. Dus voor de 
verplichtingen en de premie rekening houden met dezelfde rendementsverwachting. 
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TIP: 

Indien u of uw partner pensioen heeft opgebouwd bij het ABP 
kunt u wellicht recht hebben op extra geld. U kunt dit checken 
op www.abp.nl en klik dan op: Heeft u recht op een 
aanvulling samenvallende diensttijd? 

 
 
Er komt dan een programma naar voren waarop u dat in enkele muisklikken kunt 
vaststellen. Ik heb gehoord dat er mensen zij die een nabetaling hebben gekregen en 
een hoger pensioen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Bernsen, 
voorzitter 
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