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Mocht er behoefte aan zijn, dan kan de Nieuwsbrief ook per post worden verzonden. 
Dit moet dan wel bij de secretaris van onze vereniging worden opgegeven. Voorlopig 
worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.  

 
Door het coronavirus is een vergadering van VG-PMT helaas op dit moment 
nog niet mogelijk. Het bestuur werkt aan een manier om de Algemene 
Ledenvergadering van de vereniging op digitale wijze te laten plaatsvinden. 
Voorlopig is daarvoor de datum woensdag 12 mei om 14.00 uur gekozen.  Aan 
de orde komen dan financiële en bestuurlijke zaken die door de leden 
bekrachtigd moeten worden. Ook andere onderwerpen kunnen aan de orde 
worden gesteld. 
 

Door een constante stroom aan nieuws over de pensioenen, zijn wij helaas 
gedwongen geweest de nieuwsbrief van februari uit te stellen. Ook het al of niet 
korten van de pensioenen is erg belangrijk geweest. Vooral het nieuwe pensioen-
akkoord is in het nieuws vaak aan de orde geweest. Na de verkiezingen wordt het 
nieuwe pensioenakkoord in de Tweede Kamer behandeld. Op dit moment is een 
meerderheid in de Tweede Kamer voorstander van deze nieuwe pensioenwet, omdat 
de kans op korten van de pensioenen daardoor wordt verkleind en tevens om de 
mogelijkheid van indexeren van de pensioenen mogelijk te maken. 
 
Op maandag 15 februari hebben wij als bestuur VG-PMT digitaal overleg gehad 
met het bestuur van pensioenfonds PMT. 
Als belangrijk punt hebben wij als bestuur aangekaart dat het voor VG-PMT belang-
rijk is om meer naamsbekendheid te krijgen. Daarmee zijn wij dan in staat om meer 
leden te werven. Ook hebben wij de schadeloosstelling door waardeoverdracht van 
de pensioenen van Nationale Nederlanden naar PMT aan de orde gesteld. 
 

Een van onze leden heeft op basis van de uitspraak van het Gerechtshof inzake het 
korten van zijn pensioen een schadeloosstelling ontvangen. Deze schadeloosstelling 
is betaald op basis van de brief van PMT van begin 2009, inzake de overdracht van 
zijn pensioen van Nationale Nederlanden naar PMT. Deze brief is destijds verstuurd 
aan de medewerkers of oud-medewerkers van Mercedes, waarvan het pensioen was 
overgedragen naar PMT. PMT heeft in deze brief geschreven dat deze overdracht 
geen nadelige financiële gevolgen zou hebben. In 2013 en in 2014 zijn door PMT 
de pensioenen gekort. 
  



 2 

Uiteindelijk is deze zaak voor het Gerechtshof gekomen, waarbij deze persoon in het 
gelijk is gesteld. Later is deze uitspraak door de Hoge Raad bevestigd. 
  

Aangezien nog meer leden van VG-PMT met zo’n zelfde situatie te maken hebben, 
hebben wij als bestuur van VG-PMT gevraagd om overleg over deze zaak. Dit is door 
het bestuur van PMT geweigerd. Het bestuur van PMT motiveerde deze weigering 
met de mededeling dat een schadeloosstelling ten koste zou gaan van de 
pensioenen van anderen. 
 
Inmiddels zijn wij met een groep oud-collega’s van Mercedes ons aan het beraden, 
wat wij verder kunnen doen. Kortgeleden hebben wij hierover nog overleg gehad met 
de voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen. 
 
Sinds 2008 worden de pensioenen al niet meer geïndexeerd en zijn tot tweemaal toe 
gekort. Dit betekent in totaal een koopkrachtverlies van zo’n 30%. Al vele jaren 
maken de pensioenfondsen, waaronder PMT, een nettorendement van ruim 7% per 
jaar. Door de overheid worden de pensioenfondsen gedwongen voor berekening van 
de dekkingsgraad te rekenen met een rekenrente van rond de 0,3%.  
  
Door de strenge regels van de Nederlandsche bank (DNB) kunnen de pensioenen 
niet meer worden geïndexeerd om gelijk tred te houden met de loon- en prijs-
stijgingen. Deze strenge regels leiden tot torenhoge pensioenverplichtingen en dit 
verslechtert de berekende dekkingsgraad van de pensioenfondsen. Het nominale 
pensioen is derhalve niet onvoorwaardelijk, maar slechts voorwaardelijk. Dat is 
vanwege de kortingsmogelijkheid en omdat uiteindelijk alle risico’s voor rekening 
komen van de deelnemers en gepensioneerden. 
 
Op het onjuiste uitgangspunt dat de pensioenen onvoorwaardelijk zou zijn, heeft 
DNB vastgesteld dat pensioenfondsen de te strenge wettelijke rekenregels moeten 
gebruiken. Daardoor zijn de pensioenen van werkenden en van gepensioneerden al 
sinds 2008 niet meer voor behoud van koopkracht geïndexeerd.  Bovendien werden 
in 2013 en 2014 ook nog onnodige pensioenkortingen van kracht bij miljoenen 
mensen, die daardoor soms in financiële problemen kwamen. Dit zijn onacceptabele 
gevolgen.  
 
In 2012 en in 2019 heeft de Hoge Raad vastgesteld dat ons pensioen 
‘voorwaardelijk’ is, omdat de mogelijkheid van korten in de nieuwe Pensioenwet 
wordt vermeld. Dan is het moeilijk te geloven dat tijdens de gerechtelijke procedure 
van de Stichting Pensioenbehoud samen met KBO-Brabant tegen de staat, de 
landsadvocaat glashard beweert dat het pensioen onvoorwaardelijk is en dat 
daarom extra strenge eisen mogen worden opgelegd. 
 
Wij achten het van groot belang dat door de Tweede Kamer een Parlementaire 
Onderzoekscommissie Pensioen wordt ingesteld die onderzoekt of de wijze 
van vaststellen van de rekenrente niet in strijd is met de Europese regelgeving.  
Wij blijven U zo goed mogelijk op de hoogte houden van nieuwe feiten en 
zullen ons blijven inzetten voor goede pensioenen. 
 
Zoetermeer, 17 maart 2021  
Bestuur VG-PMT  


