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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 op dit moment
nog 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?
Het aantal leden is van 80 gegroeid naar 140 leden. Maar we willen groeien naar minimaal
1.000 leden over twee jaar. Wij willen als VG-PMT meedoen aan de VO-verkiezingen
(Verantwoordingsorgaan) volgend jaar en minimaal 4 van de 5 zetels behalen. VG-PMT
heeft er nu 3. We willen minimaal een maal per jaar een gesprek met de leiding van PMT
over het beleid van PMT. 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 tijdstip
wanneer de nieuwe pensioenwetgeving mogelijk van kracht wordt. 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 en ook 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.
Waardeoverdracht pensioenen van Nationale Nederlanden naar PMT.
Betrokkenen hebben op 31 augustus j.l. een hoeveelheid informatie ontvangen van de heer
Willem Schuddeboom, voorzitter van de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen. Hij heeft
in deze hoedanigheid een enorme hoeveelheid kennis op het gebied van pensioenaangelegenheden. Wij hebben de heer Schuddeboom gevraagd ons in het proces van deze voor
eenieder wat moeilijke materie te ondersteunen.
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Zoals u heeft kunnen lezen, zijn er naar alle betrokken partijen brieven uitgegaan en wij
zitten dan ook met smart op antwoord te wachten. Het heeft ons echter verbaasd dat er van
de kant van betrokkenen (met uitzondering van 1) geen reactie heeft plaats gevonden. Wij
beseffen dat mogelijk die complexiteit van het onderwerp hierbij een rol speelt en wellicht de
onduidelijkheid aan wie eventuele vragen/opmerkingen gesteld kunnen worden.
U kunt uw vragen en of opmerkingen voorlopig richten aan henkdalhuisen151@gmail.com
(bij voorkeur). Of telefoonnummer: 06 - 22 94 22 93
De huidige belangrijkste punten zijn:
-

Het financieren van het project. Er zijn verschillende opties en wij zullen op korte
termijn hierover een beslissing nemen.
Antwoord op de brieven zoals al vernoemd.
Reactie op de dagvaardingsaankondiging die door een tweetal deelnemers via hun
rechtsbijstandsverzekering is opgestart.

Zodra er concrete zaken zijn willen wij u graag tijdens een bijeenkomst persoonlijk
informeren.
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 meer dan 30% wordt het tijd voor actie.
Even de belangrijkste punten op een rijtje.
1. Er wordt op dit moment hard gewerkt het gehele proces te financieren. Er zijn
onderhandelingen met een drietal partijen. Onze voorkeur gaat uit naar een
overeenkomst op basis van No Cure No Pay.
2. Zodra er een overeenkomst mogelijk is zullen wij U informeren over de door u af te
rekenen kosten (% van).
3. Er zijn op dit moment twee deelnemers die een procedure tegen PMT zijn gestart.
Deze procedure kan leiden tot een dagvaarding.
4. De al bestaande werkgroep zal op korte termijn starten met het verdelen van taken
en daarbij behorende werkzaamheden met als doel alle op ons afkomende vragen zo
snel mogelijk te beantwoorden om het lopende proces niet te vertragen.
Kortom de trein komt langzaam in beweging. Wij informeren U zodra er weer nieuws is!

Zoetermeer, 16 september 2021
Bestuur VG-PMT
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