Aan de leden van VG-PMT
Beste leden,
Publiciteit
PMT krijgt op dit moment in de pers veel aandacht. Dit is het gevolg van een aantal
interviews dat door het bestuur van PMT is gegeven over het beleggingsbeleid. PMT brengt
daarin naar voren dat gekozen wordt voor een groen beleggingsbeleid. Op zich is daarmee
natuurlijk niets mis. Mits er ook rendement wordt gemaakt zodat het vermogen groeit en er
weer geïndexeerd kan gaan worden. En daar zit hem nou de kneep. Dat rendement op de
beleggingen was het afgelopen jaar gewoon slecht te noemen. Het ABP, dat ook groener is
gaan beleggen, boekte afgelopen jaar een rendement van ca 11% terwijl PMT een schamel
rendement van 3% wist te behalen. Dat is erg teleurstellend omdat het vermogen daarmee
onvoldoende groeit om kans te krijgen op indexeren. Een aantal PMT’ers, waaronder ook
leden van VG-PMT, hebben ingezonden brieven naar de kranten gestuurd om hun
teleurstelling te uiten. Hopelijk worden dit jaar betere keuzes gemaakt en wordt er weer een
goed rendement geboekt want met een inflatie van ca 6% wordt het niet indexeren wel een
hele zware dobber voor ons als gepensioneerden.
Lobby
Wij zullen er bij het Bestuur van PMT op aandringen om een extra lobby in te zetten voor
versoepeling van de indexatieregels. Het is te verwachten dat door de beslissingen in
Amerika en wellicht ook in Europa en door de toenemende inflatie de rente gaat stijgen. Dat
is goed voor onze dekkingsgraad. De adder onder het gras daarbij is dat voor de
beantwoording van de vraag of er geïndexeerd mag worden twee momenten van groot
belang zijn. Namelijk het vaststellen van de beleidsdekkingsgraad en van de actuele
dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad moet hoger zijn dan ca 105% en dan mag er
geïndexeerd worden. Die beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12
maandelijks vastgestelde dekkingsgraden. Je sleept dus een verleden mee en moet
langdurig boven die 105% staan om op gemiddeld 105% uit te komen. De lobby zou zich er
dus op moeten richten die 105% te verlagen naar 100% en/of de periode waarover het
gemiddelde moet worden berekend te bekorten tot bijvoorbeeld 3 of 6 maanden.
Een andere lobby zou kunnen zijn dat het Bestuur de vakbonden en werkgevers ervan
overtuigt dat er een hogere premie nodig is. Zoals we al eerder hebben aangegeven is de
premie die thans wordt betaald te laag voor de pensioenen die de actieven daarmee
opbouwen. Dus eigenlijk wordt de dekkingsgraad laag gehouden door de te lage premie. We
begrijpen best dat de actieven niet nog meer willen betalen voor hun pensioen maar dat mag
niet de oorzaak zijn van het niet indexeren van gepensioneerden. De actieven hebben zo
een hoger netto-inkomen door de lage premie terwijl de gepensioneerden aan koopkracht
verliezen. Men zou ook kunnen besluiten om de opbouw te verlagen daarmee wordt wel een
wissel getrokken op het toekomstig pensioen maar zo wordt wel het evenwicht hersteld en
wordt een reële premie betaald voor hetgeen men later gaat krijgen.
Verkiezingen Verantwoordingsorgaan PMT
Wij roepen u allemaal op te gaan stemmen en dan natuurlijk op iemand die staat op de lijst
van VG-PMT. Dan stemt u op mensen die zich onafhankelijk van het fonds en de vakbonden
(die zijn er voor de actieven) kunnen opstellen in úw belang. Het bestuur van VG-PMT heeft
de kandidaten getoetst op hun kennis en motivatie en was daar zeker tevreden mee. Op
aandringen van het Verantwoor-dingsorgaan is dit keer veel publiciteit gegeven aan de
verkiezingen (in maart) en dat heeft geleid tot een groot aantal mensen dat zich kandidaat
heeft gesteld, als vertegenwoordiger van de actieven en als vertegenwoordiger van
gepensioneerden.
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Fantastisch dat zoveel mensen bereid zijn zich in te zetten voor het fonds. Vreemd is wel dat
vakbonden zowel lijsten indienen voor actieven als voor gepensioneerden. Zoals boven
aangegeven zijn de belangen van beide groepen verschillend.
Aantal leden VG-PMT
Het aantal leden van onze vereniging neemt gestaag toe maar we zijn er nog lang niet.
Enkele leden hebben hun relaties op LinkedIn benaderd met het advies om lid te worden van
VG-PMT om zo invloed te krijgen op het beleid van PMT. We merken dat in de
aanmeldingen. Misschien kunt u ook uw relaties op vrienden op Facebook, Instagram of
LinkedIn nog eens benaderen met een kort berichtje over VG-PMT en ze op onze website
attenderen (www.gepensioneerdenvgpmt.nl).
Algemene Ledenvergadering (ALV)
We hopen dit jaar weer op een live ALV. Als voorlopige datum hebben we gepland 12 mei
om 14.00 uur, centraal in het land.
Koepel Gepensioneerden
Wij zijn lid van de Koepel Gepensioneerden, u krijgt daar steeds de nieuwsbrief van
doorgestuurd. Mede op initiatief van VG-PMT heeft de Koepel nu een apart platform
ingesteld voor verengingen van gepensioneerden voor bedrijfstakpensioenfondsen zoals
PMT. Deze verenigingen worden met andere vraagstukken geconfronteerd dan verenigingen
van gepensioneerden van ondernemingspensioenfondsen. Wij ondervinden bijvoorbeeld
problemen met het benaderen van potentiële nieuwe leden van de vereniging omdat PMT
niet actief meewerkt aan het benaderen van nieuw gepensioneerden terwijl die bij
ondernemingspensioenfondsen vaak wel wordt gedaan door de (ex)werkgever. Wij hopen
met dit overleg voor u ons voordeel te doen.
Met vriendelijke groet,
Rob Bernsen,
voorzitter
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