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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 was een fysieke ledenvergadering van VG-PMT helaas
nog niet mogelijk. Gekozen werd voor een digitale ledenvergadering op
dinsdag 11 mei j.l.. Het verslag van deze vergadering is inmiddels aan de leden
gezonden. Een korte weergave van de belangrijkste zaken van deze
vergadering:
Bestuursaangelegenheden
§ Afscheid van de bestuursleden Daniel van Ham (penningmeester) en Ted van
der Lugt (vicevoorzitter).
§ Benoeming van Henk Bax tot bestuurslid.
§ Er wordt nog gezocht naar een nieuwe penningmeester.
Financiële aangelegenheden
In deze ALV zijn de volgende onderwerpen behandeld:
§ Goedkeuring jaarcijfers 2020
§ Balans 2020
§ Verklaring kascommissie 2019
§ Goedkeuring begroting 2021
§ Ook is de contributie voor 2022 vastgesteld.
Wat willen wij de komende jaren bereiken?
§ Het aantal leden is van 80 gegroeid naar 140 leden
We willen doorgroeien naar minimaal 1.000 leden in de komende twee jaar.
§ Wij willen als VG-PMT meedoen aan de VO-verkiezingen volgend jaar en
minimaal 4 van de 5 zetels behalen. VG-PMT heeft er nu 3.
§ Wij willen minimaal een maal per jaar een gesprek met het bestuur van PMT
over het beleid van PMT.
§ Ook willen wij dat PMT bijdraagt aan de naamsbekendheid van VG-PMT,
waardoor het aantal leden toeneemt.
Bijdrage van Joep Schouten over het Nieuwe Pensioenstelsel
Ons lid Joep Schouten, namens VG-PMT afgevaardigd in het bestuur van PMT, heeft
de stand van zaken op het gebied van de transitie naar het nieuwe pensioensysteem
uitgelegd.

Het Nieuwe Pensioenstelsel
Na de verkiezingen wordt eerst een nieuw kabinet geformeerd, hierna wordt de
wetgeving voor het nieuwe pensioenakkoord in de Tweede Kamer behandeld.
De minister heeft net medegedeeld dat de wetgeving op zich laat wachten en
daarmee de uiterste introductiedatum van de nieuwe regeling met 1 jaar uitgesteld.
Voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is vier jaar uitgetrokken, die moet
nu uiterlijk 1 januari 2027 klaar zijn, in plaats van 2026.
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.
De Tweede Kamer en ook de Eerste Kamer moeten nog instemmen met de
wetgeving van het nieuwe pensioenstelsel, de invoering is al verschoven naar 1
januari 2023.
Het wezenlijke verschil tussen het oude stelsel en het voorgestelde nieuwe stelsel is
dat het oude (bestaande) stelsel uitgaat van een “pensioentoezegging” terwijl het
nieuwe stelsel uitgaat van een premietoezegging.
Overdracht Pensioenen van Nationale Nederlanden naar PMT.
Aangezien het bestuur van PMT overleg geweigerd heeft over dit onderwerp is een
groep oud-collega’s van Mercedes zich aan het beraden wat zij verder kunnen doen.
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 kunt u vinden op de website
www.pensioenbelangen.nl.
Steun deze actie en teken de petitie op de website www.pensioenbelangen.nl.
Wij blijven U zo goed mogelijk op de hoogte houden van nieuwe feiten en
zullen ons blijven inzetten voor goede pensioenen.
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