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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.  
 
Wat willen wij de komende jaren bereiken? 
Wij willen dat de pensioenen weer worden geïndexeerd! 
Al meer dan twaalf jaar zijn de kosten van je woning en de prijzen in de supermarkt en de 
kosten van energie met recordsnelheden aan het stijgen, terwijl het aanvullend pensioen niet 
omhoog gaat of zelfs is gekort. De pensioenfondsen zien elk jaar hun vermogens groeien en 
vanaf 2008 zijn de pensioenen bij PMT niet meer geïndexeerd en zijn zelfs tot tweemaal toe 
gekort. Dit betekent een koopkrachtverlies van 30% voor je pensioen. Dat pensioengeld is je 
eigen geld, gespaard tijdens je werkzame leven, daarom moeten werkenden en 
gepensioneerden hier zelf meer zeggenschap over krijgen. 
 
Wij willen als VG-PMT meedoen aan de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van 
PMT volgend jaar en minimaal 4 van de 5 zetels behalen. VG-PMT heeft er nu 3. Ook willen wij 
minimaal een maal per jaar een gesprek met de leiding van PMT over het beleid. Ook willen wij 
dat PMT bijdraagt aan de naamsbekendheid van VG-PMT, waardoor het ledenaantal gaat 
stijgen.  
 
Het Nieuwe Pensioenstelsel 
De formatie voor een nieuw kabinet loopt nog en er is op dit moment niet te voorspellen 
hoelang de invoering van de nieuwe pensioenwet nog gaat duren. Maar dat moet niet ten koste 
gaan van gepensioneerden, die vaak al 13 jaar geen indexatie van hun pensioen hebben 
gehad. FNV eist dat de pensioenen in 2022 worden geïndexeerd. Bij het pensioenakkoord is in 
2019 afgesproken dat de pensioenfondsen vanaf 1 januari 2022 mogen indexeren. Afspraak is 
afspraak! 
  
Regelmatig lees je in de pers dat de overgang naar een nieuw pensioenstelsel tot 2027 gaat 
duren. Dit komt omdat de overdracht naar het nieuwe stelsel erg complex is.  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.  
 
Zowel de Tweede Kamer als ook de Eerste Kamer moeten nog instemmen met de wetgeving 
van het nieuwe pensioenstelsel. 
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Waardeoverdracht pensioenen van Nationale Nederlanden 
naar PMT 
De heer Willem Schuddeboom, voorzitter van de Nederlandse Bond van 
Pensioenbelangen, is gevraagd het proces van deze moeilijke materie te begeleiden. 
Vragen of opmerkingen kunnen voorlopig worden gericht aan: 

henkdalhuisen151@gmail.com  
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. Zodra er concrete zaken zijn willen wij 
belanghebbenden graag d.m.v. een meeting 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 als 
30% voor je pensioen, wordt het tijd voor actie. 
 
Even de belangrijkste punten op een rijtje: 

A.  Er wordt op dit moment hard gewerkt het gehele proces te financieren. Er zijn 
onderhandelingen met drie partijen. De voorkeur gaat uit naar een overeenkomst 
op basis van No Cure No Pay. 

B. Zodra er een overeenkomst mogelijk is zullen wij belaghebbenden informeren 
over de af te rekenen kosten (% van). 

C. Er zijn op dit moment door twee deelnemers procedures tegen PMT gestart. 
Deze procedures kunnen leiden tot een dagvaarding. 

D. De al bestaande werkgroep zal op korte termijn starten met het verdelen van 
taken en daarbij behorende werkzaamheden met als doel alle gerezen vragen zo 
snel mogelijk te beantwoorden om het lopende proces niet te vertragen.    

Kortom, de trein komt langzaam in beweging en wij 
informeren betrokkenen zodra er weer nieuws is. 
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Uitzending Kassa over indexatie 
 
Op 27 oktober was de uitreiking van de petitie van het 
platform SamenVoorEenEerlijkPensioen.nl aan een groep leden van de Tweede Kamer in 
aanwezigheid van de tv-ploeg van KASSA en de vakbeweging.   
Erik Daae werd als woordvoerder door het televisieprogramma geïnterviewd over de procedure 
van vijf PMT-gepensioneerden tegen PMT om de indexatie te herstellen. 
Tevens werd de advocaat prof. mr. dr. Hans van Meerten over dezelfde procedure tegen PMT 
aan een interview onderworpen.  
 
Op zaterdag 30 oktober besteedt KASSA om 19.05 uur op NPO 1 haar gehele uitzending aan 
het niet-indexeren van de pensioenen en aan het feit dat hervatting van de indexatie wordt 
verlangd met inhaalindexatie (de grote schade daarvan is berekend door een actuaris).  
 
 
 
 
 
Zoetermeer, 29 oktober 2021 
Bestuur VG-PMT  
 
 


