Aan de leden van VG-PMT
Beste leden,
Het jaar 2022 gaat van start. Een spannend jaar voor ons als gepensioneerden. Er wordt een nieuw
kabinet geformeerd. Wouter Koolmees keert naar niet terug op het Ministerie van Sociale Zaken en
dus moet een ander het ingewikkelde pensioendossier oppakken. Het blijkt dat Carola Schouten de
nieuwe Minister wordt; zij gaat dan o.a. de dossiers armoede en pensioenen doen, nou die die
passen met het huidige beleid wel bij elkaar… In het concept-regeerakkoord wordt niets geregeld
waar wij meteen blij van moeten worden. Sterker nog het minimumloon gaat omhoog maar de AOW
niet. Dus worden we nu aan twee kanten in onze koopkracht benadeeld. We gaan niet mee met de
stijging van het minimumloon en een indexering van het pensioen is alweer niet te verwachten.
Hopelijk behouden we in ieder geval nog de indexering van de AOW. Waarom gaat de AOW niet mee
omhoog met het minimumloon? Eenvoudige argumentatie schijnt te zijn dat dat te duur wordt.
AOW’ers kunnen niet staken en alleen maar protesteren. Het beleid is zeer vele jaren geweest dat
AOW werd gekoppeld aan het minimumloon, maar dat is dus nu te duur volgens de plannenmakers
(VVD, CDA, D’66 en CU). Nu weet u in ieder geval van wie u het niet moet verwachten. Deze
plannenmakers gaan dus ook het nieuwe pensioenstelsel introduceren.
Geen indexatie
Waarom geen indexatie van de pensioenen? Daar zijn twee redenen voor. De eerste reden is, zo
geven de pensioenfondsen (waaronder ook PMT) aan, dat is de rente. Dan bedoelen ze de
rekenrente waarover we al een aantal keren hebben geschreven. De rekenrente is de rente op zeer
zekere leningen zoals staatsobligaties. Die rente wordt op dit moment laag gehouden door het beleid
van de centrale banken (DNB en ECB) en die je kan stellen op ca 0%. Er mag dus geen rekening
worden gehouden met het werkelijke rendement van het pensioenfonds dat ca 6-7% is. Die
rekenrente moet dus worden gebruikt om uit te rekenen hoeveel geld PMT in kas moet hebben om
in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen betalen. De tweede reden is de premie. Daar hoor je
pensioenfondsen veel minder vaak over klagen. De premie wordt vastgesteld door sociale partners.
Dat zijn de werkgeversorganisaties en vakbonden die de CAO afspreken. In die onderhandelingen
spreken ze ook de pensioenpremie af. Maar!!!! De pensioenpremie is te laag voor de rechten die de
actieven (werknemers) in het pensioenfonds opbouwen. Al vele jaren is de premie te laag voor de
rechten die worden opgebouwd. Dat weten vakbonden en werkgeversorganisaties heel goed. Mag
dat dan wel? Ja dat mag omdat voor de toekomstige verplichtingen bij de vaststelling van de premie
wel rekening mag worden gehouden met de rendementen van het pensioenfonds. Dus vakbonden
en werkgevers spreken bewust een premie af die te laag is, daarmee ontstaat ook ruimte om een
hogere loonsverhoging voor de werknemers af te spreken.
Premie en dekkingsgraad
Is dat nadelig voor gepensioneerden? Ja dat is nadelig voor gepensioneerden. Want door
die veel te lage premie daalt de dekkingsgraad. En die dekkingsgraad is van belang voor de
vraag of er geïndexeerd mag worden volgens de regels van DNB. Komend jaar kan dat
zomaar tussen de 0,5 tot 1% van de dekkingsgraad kosten. Dat gebeurt dus nu al een aantal
jaren. Kunnen we daar iets aan doen? Nee, daar kunnen we heel weinig aan doen. Leden
van de vakbonden kunnen bij hun vakbond klagen over deze aanpak of nog werkende excollega’s hun aandacht hiervoor vragen. Het Verantwoordingsorgaan van PMT mag
adviseren over de premievaststelling richting het bestuur van PMT. Dat heeft het dit jaar ook
gedaan.
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De gepensioneerden binnen het Verantwoordingsorgaan hebben aangegeven het niet eens
te zijn met de gang van zaken en vinden dat ervoor gezorgd moet worden dat de premie
hoog genoeg is voor de rechten die de werkenden opbouwen. Vertegenwoordigers van
werkgeversorganisaties en vertegenwoordigers van werkenden (vakbonden) waren het hier
niet mee eens en vinden dat de premie best wel lager mag zijn.
De vraag is nu of het rendement op de beleggingen van PMT zo hoog kan worden dat er
toch nog een keer geïndexeerd kan worden. Dat is niet te verwachten. Dan blijft onze enige
hoop dat gepensioneerden verenigingen zoals VG-PMT die lid zijn van de Koepel
Gepensioneerden erin slagen om de wetgeving over de berekening van de rekenrente
gewijzigd te krijgen in de periode totdat het nieuwe pensioenstelsel ingaat.
Het is namelijk niet te verwachten dat vakbonden hun looneis naar beneden zullen bijstellen
om de pensioenpremie te verhogen.
Samen sterk.
Het is dus van groot belang dat alle gepensioneerden zich organiseren via verengingen van
gepensioneerden zodat onze invloed in Den Haag groter wordt want aantallen maakt sterk.
Kijk dus als u op bijvoorbeeld Facebook zit of daar ook oud-collega’s zitten die u kunt
“overhalen” om lid te worden van VG-PMT. Hoe meer leden hoe meer invloed!!!!
Hopelijk tot een volgende ALV die we live kunnen doen.
Wij wensen u een gezond nieuw jaar toe!
Met vriendelijke groet,
Rob Bernsen,
voorzitter
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