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Aan de leden van VG-PMT 
 
Beste leden, 
  
Wat een zomer 
Even een berichtje gedurende deze warme en droge tijd. In de politiek gebeurt op dit 
moment niet veel, tenminste als we het over de pensioenen hebben. De verwachting is dat 
in september het geweld weer los gaat barsten. Vanzelfsprekend houden we contact met de 
Koepel Gepensioneerden om daar waar mogelijk onze inbreng te hebben. Het bestuur van 
VG-PMT gaat wel gewoon door met de werkzaamheden. 
  
Verantwoordingsorgaan PMT 
Drie VG-PMT leden hebben zitting in het verantwoordingsorgaan (VO), twee daarvan zijn 
gekozen op onze lijst. De vijf leden van het VO die daar zitting hebben voor gepensioneerden 
zijn meteen hard van start gegaan want zij mogen twee bestuursleden voordragen die daar 
de belangen van gepensioneerden in de gaten houden. De bestuursleden zitten daar om het 
belang van alle deelnemers (actieven, slapers en gepensioneerden) te behartigen maar toch 
is het wel prettig te weten dat er twee bestuursleden kunnen worden voorgedragen door 
gepensioneerden. Wij prijzen ons gelukkig dat Joep Schouten weer is herbenoemd. Alle 
bestuursleden moeten voordat zij benoemd worden, getoetst worden door de 
Nederlandsche Bank (DNB) die toezicht houdt op de pensioenfondsen. De behandeling van 
de andere door gepensioneerden voorgedragen kandidaat is nog niet afgerond. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat dat op korte termijn wel gaat gebeuren. 
Wat we in ieder geval hebben gemerkt dat de VO-leden namens gepensioneerden op een 
prettige en slagvaardige wijze bij het doen van de keuze hebben samengewerkt. 
  
Gepensioneerdenbijeenkomsten 
De gepensioneerdenbijeenkomsten zijn weer van start gegaan in een iets gewijzigde opzet. 
PMT hoopt hiermede het contact tussen de zaal en de bestuursleden op het podium meer te 
intensiveren. 
VG-PMT zal, zo mogelijk, op alle bijeenkomsten herkenbaar aanwezig zijn, zodat we tijdens 
deze bijeenkomsten ook makkelijker contact met onze leden kunnen hebben. Ook staat er 
bij de nieuwe bijeenkomsten een banner van VG-PMT om onze zichtbaarheid te vergroten. 
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: 

• 10 oktober in Purmerend 
• 17 oktober in Venlo 
• 25 oktober in Assen. 

  
Indexering? 
In oktober zullen naar verwachting onze pensioenen worden verhoogd met 1,29%. Iets is 
beter dan niets. Het is een tussentijdse indexering die gezien de huidige inflatie een hele 
kleine druppel is op de gloeiende plaat.  
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Door de enorme inflatie is het maar de vraag of PMT de pensioenen zodanig kan verhogen in 
2023 dat dit de inflatie compenseert. Ik heb zo mijn twijfels want dit zijn wel heel bijzondere 
omstandigheden en de ontwikkeling van de rente wijst op dit moment ook niet op een 
meevaller. De hoogte van de indexering is afhankelijk van de inflatiecijfers en de periode 
waarover de inflatiecijfers via het reglement met elkaar moeten worden vergeleken. Daarom 
is het cijfer bij ieder fonds anders (behalve PME want dat fonds hanteert dezelfde periode). 
Inmiddels loopt er een aantal gerechtelijke procedures die allemaal tot doel hebben om aan 
te geven dat er verkeerd wordt omgegaan met het hanteren van de rekenregels door PMT 
(en alle andere pensioenfondsen). De laatste die dit heeft aangekaart is Pieter Lakeman van 
SOBI die al tienstallen jaren procedeert (met wisselend succes) tegen boekhoudregels of de 
toepassing daarvan. In andere procedures zijn tot nu toe alle klagers in het ongelijk gesteld 
door de rechter. Maar er lopen er nog een paar. 
  
Nieuwe Pensioenwetgeving 
Ik gal al aan dat de discussies in de Tweede Kamer in september weer zullen starten. Het 
blijft verwarrend wat er in deze zomer allemaal gepubliceerd wordt door (zgn.) deskundigen. 
De ene zegt dat er helemaal geen nieuw stelsel moet komen. De ander zegt dat het nieuwe 
stelsel nog ingewikkelder is dan het oude. Recent las ik een artikel waarin een econoom 
aangaf dat als je de komende twintig jaar geen premie heft de pensioenfondsen nog steeds 
een geïndexeerd pensioen kunnen uitkeren. Hoe kan het toch zo zijn dat er dan nu geen 
indexatie kan plaats vinden. Als u het weet hoor ik het graag. 
 
Algemene Ledenvergadering ALV? 
Zoals toegezegd willen we dit najaar nog een ALV houden om een aantal zaken met jullie te 
kunnen bespreken. We zullen ook een spreker uitnodigen die een inleiding houdt over de 
ontwikkelingen in de pensioenwereld.  
Tijdens de bijeenkomst willen we de leden ook kennis laten maken met 
Personeelsvoordeelwinkel.nl een webshop met een groot aantal artikelen die aan onze 
leden worden aangeboden voor scherpe prijzen. Wij zijn bezig met hen een contract te 
sluiten waarmee de leden toegang krijgen tot hun aanbiedingen in die webshop. Een goede 
manier om de toch al lage contributie van VG-PMT snel terug te verdienen. 
Wij hopen op een grote opkomst, informatie volgt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Bernsen, 
Voorzitter 
 
 
 
Nieuw-Vennep, 14 augustus 2022/RB 


