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Aan de leden van VG-PMT 
 
Beste leden, 
 
Vanaf vandaag zijn de verkiezingen voor een nieuw Verantwoordingsorgaan van PMT bezig. 
Ik hoop dat u al gestemd heeft of dat in ieder geval nog gaat doen. Hoe hoger de opkomst 
hoe meer invloed het Verantwoordingsorgaan kan krijgen. Voor zover u nog geen bericht 
van PMT hebt ontvangen, dat kan zijn omdat uw e-mailadres niet bij PMT bekend is. U krijgt 
dan als het goed is een papieren verkiezingskrant en u kunt uw voorkeur aangeven. Zijn uw 
gegevens wel bij PMT bekend, dan hebt u op of rond 3 maart 2022 een mailtje van het 
verkiezingsbureau van PMT ontvangen. Kijkt u nog eens goed in uw inbox van de mail. 
 

 
 
Natuurlijk hoop ik dat VG-PMT gesteund wordt door leden zoals u en niet-leden die het 
belangrijk vinden dat gepensioneerden hun geluid binnen PMT kunnen laten horen. Meer 
dan 5 zetels zijn er helaas niet voor gepensioneerden maar dat is ook wel te begrijpen want 
er zijn meer actieven die pensioen opbouwen dan gepensioneerden die een uitkering 
krijgen. 
De komende zittingsperiode wordt een hele belangrijke omdat in die periode het nieuwe 
pensioensysteem moet worden geïntroduceerd en vormgegeven. 
  
Beleggingsbeleid 
Gelukkig kunnen wij ons nog druk maken over deze verkiezingen en worden we niet 
geconfronteerd met de gruwelen van een oorlog zoals in Oekraïne. Door deze oorlog 
ontstaat een nieuwe werkelijkheid die weer veel vragen oproept. Een stijgende inflatie dus 
een sterkere roep om indexering. Maar ook vragen over de beleggingen van PMT. In 
hoeverre kan en wil je bij de beleggingen rekening houden met dit soort zaken. Oké er is een 
aantal bedrijven waarin niet belegd wordt maar vind je dan ook dat er niet belegd mag 
worden in bepaalde landen of in bedrijven in bepaalde landen en waar trek je de grens 
waarin wel of niet belegd wordt. Welke invloed heeft het wel of niet beleggen in bepaalde 
bedrijven of landen. Wezenlijke vragen voor individuen maar zeker ook voor een fonds, dat 
namens u belegt, met een belegd vermogen van 100 miljard euro. Maar wat nu als je door 
zo’n keuze 1% minder rendement op je beleggingen maakt, dan ben je wel 1 miljard kwijt en 
dat is ongeveer gelijk aan de totale uitkeringen die we in 1 jaar doen.  
  
  

Hoe brengt u uw stem uit?  
Vanaf 15 maart kunt u stemmen via www.pmt.nl/verkiezingen. Hiervoor heeft u uw 
persoonsnummer van PMT nodig. Dit nummer vindt u onder andere op uw Uniform 
Pensioenoverzicht (UPO). Heeft u vragen over het stemmen? Neem dan contact op met 
het verkiezingsbureau via pmt@digitaleverkiezing.nl (vermeld hier altijd uw PMT 
persoonsnummer) of bel 088 555 2950.  
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Daling en stijging 
Door de ontwikkelingen zijn de aandelenkoersen weer aanzienlijk gedaald. Daar tegenover 
staat dat steeds meer deskundigen een stijging van de rente verwachten. De ontwikkeling 
van de rente is voor ons als gepensioneerden veel belangrijker dan de koersen. En dat is nu 
precies het onbegrijpelijke van het huidige systeem. Het vermogen daalt maar door de 
stijging van de rente neemt de kans op indexatie toe. Een normaal denkend mens zou iets 
anders verwachten. Is dit te verklaren? Ja dit is te verklaren maar wellicht niet te begrijpen. 
Door de stijging van de rente heb je minder vermogen nodig om uitkeringen te doen omdat 
die rente wordt gebruikt om uit te rekenen hoeveel vermogen je nodig hebt voor het doen 
van toekomstige uitkeringen. Dus in theorie stijgt je vermogen doordat de rente stijgt en als 
dat vermogen in theorie groter wordt dan mag je indexeren. Het blijft krom maar is wel de 
huidige wetgeving. In het nieuwe systeem wordt de invloed van de rente aanzienlijk kleiner. 
Deskundigen zeggen wel dat het nieuwe systeem wordt geïntroduceerd om het beter 
uitlegbaar te doen zijn maar nu alle regeltjes bij elkaar staan betwijfelen zij of het inderdaad 
beter uitlegbaar wordt. Dus er blijft werk aan de winkel voor de pensioenconsulenten van 
PMT. 
 
Enkele PMT’rs hebben PMT gedagvaard omdat zij van mening zijn dat PMT wel moet 
indexeren. Deze maand zal de eerste rechtszitting daarover plaatsvinden. Zodra wij iets 
vernemen over de voortgang zullen wij dat aan u berichten. 
  
Nieuw pensioensysteem 
Over de overgang naar het nieuwe pensioensysteem is helaas nog niets te vertellen omdat 
het advies van de Raad van State door het Ministerie eerst verwerkt moet worden in het 
wetsvoorstel voordat het naar de Tweede Kamer wordt gezonden en openbaar wordt. 
Via de Koepel Gepensioneerden zullen wij onze invloed kunnen aanwenden zodra die 
mogelijkheid weer openstaat. 
  
En nogmaals: MAAK GEBRUIK VAN UW STEMRECHT! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Bernsen, 
voorzitter 
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