Aan de leden van VG-PMT
Beste leden,
Indexatie????
Er wordt steeds meer druk gezet op de politiek om indexatie van de pensioenen mogelijk te maken.
Dit zou bijna de indruk wekken dat we er bijna zijn, maar dat is niet het geval. De dekkingsgraad van
PMT is volgens de huidige richtlijnen nog veel te laag voor een gedeeltelijke indexatie. Laat u niet blij
maken met een dooie mus maar we blijven er wel voor strijden. Het elke maand in de kranten
gepubliceerde cijfer van de dekkingsgraad is één van de graadmeters. Veel belangrijker is de
beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden en dus door
de lage dekkingsgraden van het afgelopen jaar is die veel lager dan de actuele dekkingsgraad.
VG-PMT pleit, via de Koepel Gepensioneerden, voor een versoepeling van regels zodat indexatie zo
snel mogelijk kan plaatsvinden. VG-PMT heeft het bestuur van PMT een brief gestuurd waarin het
bestuur wordt opgeroepen al datgene te doen wat een spoedige indexatie mogelijk kan maken. Dit is
NU van belang omdat vóór 31 december a.s. de premie voor het volgende kalenderjaar door het
Bestuur van PMT moet worden vastgesteld. De huidige premie is te laag voor de pensioeninkoop die
gedaan moet worden als rechten moeten worden vastgesteld en dat heeft een negatieve invloed op
de dekkingsgraad en dus op de kans van indexatie. In het programma Kassa van afgelopen zaterdag is
aangegeven dat er groep PMT-pensioengerechtigden een proces om te komen tot indexatie tegen
PMT wil gaan voeren. De uitslag hiervan is niet op korte termijn te verwachten.
Het nieuwe stelsel
Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen die de aandacht vragen. Er wordt in de zgn.
achterkamertjes een hoop overleg gepleegd maar er zijn nog geen belangrijke resultaten te
signaleren.
Verkiezingen Verantwoordingsorgaan.
Volgend jaar worden er weer verkiezingen gehouden voor nieuwe leden in het
Verantwoordingsorgaan (VO) van PMT. Gepensioneerden hebben daar vijf zetels. Het
Verantwoordingsorgaan komt maandelijks bijeen gedurende een hele dag. In de ochtend worden
kennissessies gedaan en wordt de middagvergadering voorbereid. In de middagvergadering wordt
met bestuursleden van PMT gediscussieerd over het gevoerde of te voeren beleid. Daar kunnen we
het Bestuur dus aan de tand voelen.
Op dit moment zitten Sjef Marcelis, Diederik TakLabrijn en Rob Bernsen “namens” VG-PMT in het
Verantwoordingsorgaan. Zoals in de vorige Nieuwsbrief is aangegeven, zouden wij graag meer zetels
hebben namens gepensioneerden. Dat kan als er voldoende kandidaten zijn en er ook op deze
kandidaten gestemd gaat worden. Sjef en Rob willen zich weer kandidaat stellen. Ook hebben enkele
leden aangegeven te overwegen zich kandidaat te willen stellen. Indien u belangstelling heeft om u
beschikbaar te stellen en interesse heeft in deze functie én u zich verkiesbaar wilt stellen, meldt dat
dan bij de secretaris. Het Bestuur van VG-PMT streeft ernaar met een lijst van zo mogelijk zes of
zeven kandidaten de verkiezingen in te gaan.
Het is dus van belang dat we voldoende stemmen krijgen tijdens de komende verkiezingen.
Uitbreiding van ons ledental is dan ook van groot belang.

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
In mijn vorige stukje heb ik aangegeven dat er wellicht mensen zijn die een te laag pensioen krijgen
van het ABP. Voorwaarde is dat één van beide partners pensioen op bouwde bij ABP en de andere bij
een ander fonds in de periode tot 1995. Dat was bij mijn vrouw en mij het geval. Op de ABP-site
(www.abp.nl) hebben we het formulier gedownload en ingevuld. Dat hebben we opgestuurd naar
het andere pensioenfonds (PMT in dit geval) en door hen ingevuld terugontvangen. Inmiddels
hebben wij bericht ontvangen van het ABP dat het pensioen van mijn vrouw herzien wordt en wij per
maand een hoger bedrag gaan krijgen en dat voor de terugwerkende kracht tot datum van ingang
van haar ABP-pensioenuitkering ook een bedrag ineens zal worden betaald.
Een mooie meevaller in deze tijd lijkt mij.

Met vriendelijke groet,
Rob Bernsen,
voorzitter
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