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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 (ALV) van de vereniging op digitale wijze te laten plaatsvinden.
Daarvoor was in principe een datum vastgesteld. In verband met de
beschikbaarheid van de spreker is nu gekozen voor dinsdag 11 mei om 14.00
uur. Aan de orde komen voorts financiële en bestuurlijke zaken die door de
leden bekrachtigd moeten worden. Ook andere onderwerpen kunnen aan de
orde worden gesteld.
Pensioenakkoord
Vooral het nieuwe pensioenakkoord 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.
Overleg bestuur PMT
Op maandag 15 februari hebben wij als bestuur VG-PMT digitaal overleg gehad met
het bestuur van PMT. Hier hebben wij onder andere het verzoek gedaan voor een
gesprek over de schadeloosstelling door waardeoverdracht van de pensioenen van
Nationale Nederlanden naar PMT. Dit is door de directie van PMT geweigerd.
Inmiddels is een groep oud-collega’s van Mercedes zich aan het beraden wat zij
verder kunnen doen.
Fiscalisering van AOW-uitkering.
Er is nog een verlies aan koopkracht van ons pensioen als gepensioneerde
voorgesteld in de verkiezingsprogramma’s voor 2021: de fiscalisering van onze
AOW-uitkering.
Wat betekent fiscalisering AOW?
Fiscalisering AOW is het betalen van de AOW-uitkeringen uit de algemene middelen,
ofwel uit de belasting. Dit betekent dat de AOW-premies, die nu alleen door werkenden worden betaald, worden aangevuld door extra belastingheffing bij gepensioneerden.
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Gepensioneerden betalen nu in de eerste twee belastingschijven geen AOW-premie
(17,9%). Het is de bedoeling om het belastingtarief voor gepensioneerden in 18 jaar
tijd jaarlijks te verhogen met 1% van nul procent tot 17,9%. Dat zal voor de
gepensioneerden leiden tot een inkomensachteruitgang tot bijna 20 procent
(berekend door het Centraal Planbureau). Een stille beroving en een geniepige
nivellering van koopkracht van inkomens.
Hoe zit het precies met de fiscalisering?
De AOW-premie gaat deze kabinetsperiode met 1% per jaar omlaag. Aan de andere
kant gaat het belastingtarief in de belastingschijven 1 en 2 met datzelfde percentage
omhoog. Gepensioneerden met AOW en een aanvullend pensioen tot € 18.000
zullen er daarbij niet op achteruit gaan, want zij worden gecompenseerd. Deze
compensatie vindt plaats door een verhoging van de AOW (vanwege de netto
koppeling aan het nettominimumloon) en een ‘pensioentoeslag’. Hierdoor worden
ouderen met een aanvullend pensioen tot € 18.000 volledig gecompenseerd in deze
verschuiving van premieheffing naar belastingheffing. Vanaf een aanvullend
pensioen van € 18.000 gaan gepensioneerden ten opzichte van nu wel meer
bijdragen aan de AOW.
Bron: Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 12 april 2021

Samen voor een eerlijk pensioen
Gelet op dit soort zaken en het feit dat onze pensioenen vanaf 2008 niet meer zijn
geïndexeerd en tot tweemaal toe zijn gekort - wat een koopkrachtverlies betekent
van rond 30% - wordt het tijd voor actie.
Daarom is de actie “Samen voor een eerlijk pensioen” belangrijk.
De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen is een van de initiatiefnemers van
deze actie. Nadere informatie over deze actie is te vinden op de website

www.pensioenbelangen.nl
Steun deze actie en teken de petitie op de website.
Aangezien wij kortgeleden verkiezingen hebben gehad voor de Tweede Kamer is het
op dit moment nog niet duidelijk wie er in de Parlementaire Onderzoekscommissie
Pensioen komt.
Wij blijven U zo goed mogelijk op de hoogte houden van nieuwe feiten en zullen ons
blijven inzetten voor goede pensioenen.

Zoetermeer, 29 april 2021
Bestuur VG-PMT
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