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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 helaas een fysieke vergadering van VG-PMT niet mogelijk.
Op woensdag 30 juni is een digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.
Het verslag van deze vergadering is inmiddels naar U toe gestuurd.
Op 8 juli j.l. heeft onze voorzitter een ledenbericht naar u toe gestuurd.
Hier staat belangrijke informatie in over toekomstige ontwikkelingen van de
pensioenen.
Wat willen wij de komende jaren bereiken?
Ø Het aantal leden is van 80 gegroeid naar 140 leden. Maar we willen groeien
naar minimaal 1.000 leden over twee jaar.
Ø Wij willen als VG-PMT meedoen aan de VO-verkiezingen van PMT volgend
jaar en minimaal 4 van de 5 zetels behalen. VG-PMT heeft er nu 3.
Ø Wij willen minimaal een maal per jaar een gesprek met het bestuur van PMT
over het beleid van PMT.
Ø Ook willen wij dat PMT bijdraagt aan de naamsbekendheid van VG-PMT,
waardoor ledenwerving verbetert.
Het Nieuwe Pensioenstelsel
Aangezien de formatie voor een nieuw kabinet nog loopt en er op dit moment niet te
voorspellen valt hoelang dit nog gaat duren, is er ook onzekerheid ontstaan over het
tijdsstip, wanneer de nieuwe pensioenwetgeving mogelijk van kracht wordt. Ook de
mogelijkheid van nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer is niet uit te sluiten.
Hierdoor neemt de onzekerheid voor de invoering van de nieuwe pensioenwet toe.
Op dit moment is een meerderheid in de Tweede Kamer voorstander van deze
nieuwe pensioenwet, omdat door de nieuwe pensioenwet de kans op korten van de
pensioenen wordt verkleind. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat indexeren van de
pensioenen hersteld wordt.
De Tweede Kamer en ook de Eerste Kamer moeten nog instemmen met de
wetgeving van het nieuwe pensioenstelsel. De mogelijke invoering is al verschoven
naar 1 januari 2023. Voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is vier jaar
uitgetrokken, die moet nu uiterlijk 1 januari 2027 klaar zijn, in plaats van 2026.
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Overdracht Pensioenen van Nationale Nederlanden naar PMT.
Mercedes Benz had destijds het pensioen voor zijn werknemers ondergebracht bij
Nationale Nederlanden. Aangezien in het pensioenreglement van Mercedes Benz
(Nationale Nederlanden) onvoorwaardelijke indexatie stond en een
verzekeringmaatschappij niet kon korten, zijn de deelnemers van dit pensioen door
de overdracht naar PMT zwaar benadeeld.
Omdat er een uitspraak van het Gerechtshof is geweest over de schade die
veroorzaakt is door de overdracht van de pensioenen van Nationale Nederlanden
naar PMT, hebben wij als bestuur van VG-PMT aan het bestuur van PMT gevraagd
om overleg voor deze kwestie.
De Hoge Raad heeft deze uitspraak bevestigd.
Doordat het bestuur van PMT geweigerd heeft te overleggen over dit onderwerp, is
een groep oud-collega’s van Mercedes Benz zich aan het te beraden wat zij verder
kunnen doen.
Gelet op het feit dat deze pensioenen al vanaf 2008 niet meer zijn geïndexeerd
en tot tweemaal toe zijn gekort - wat een koopkrachtverlies betekent van rond
30% - wordt het tijd voor actie.
Wij blijven U zo goed mogelijk op de hoogte houden van nieuwe feiten en zullen ons
blijven inzetten voor goede pensioenen.
In de maand augustus zullen wij in verband met vakantie geen nieuwsbrief
uitbrengen.

Wij wensen iedereen - ondanks corona - een hele fijne vakantie!

Zoetermeer, 25 juli 2021
Bestuur VG-PMT
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