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Aan de leden van VG-PMT 
 
Beste leden, 
  
Van uitstel komt afstel? 
 De Minister heeft weer besloten dat het indienen van het wetsvoorstel voor de nieuwe 
pensioenwetgeving wordt uitgesteld met een half jaar. Dit gebeurt omdat de Tweede Kamer 
zoveel vragen heeft gesteld dat er eerst een groot aantal antwoorden moet worden gemaakt 
voordat het voorstel in de Tweede Kamer kan worden besproken. Daarna volgt nog de 
behandeling in de Eerste Kamer en moet de wet nog afgekondigd worden. De Eerste Kamer 
had al aangekondigd het wetsvoorstel ruim van tevoren te willen ontvangen. Dat was bij de 
huidige planning al zeer moeilijk en onmogelijk na de vele vragen die nog beantwoord 
moeten worden. 
Het draagvlak van het nieuwe systeem wordt in de maatschappij steeds kleiner, de vraag is 
of de politieke partijen die hadden aangegeven het voorstel aan een meerderheid in zowel 
de Tweede Kamer als de Eerste Kamer te helpen, meegaan in de steeds groter wordende 
klachten over het voorgenomen nieuwe pensioenstelsel. 
  
Is het nieuwe stelsel uit te leggen? 
Het nieuwe stelsel moest helder uitlegbaar worden. Nou dat lijkt dan niet gelukt als er in de 
Tweede Kamer al zoveel vragen zijn. In het huidige stelsel is het bijna niet uit te leggen dat er 
nu geïndexeerd kan worden terwijl de vermogens van de pensioenfondsen smelten als 
sneeuw voor de zon. Als je dat moet uitleggen moet je eerst uitleggen wat de rekenrente is. 
Daarna moet je nog kunnen uitleggen waarom een pensioenfonds niet gewoon mag werken 
met het gemiddeld rendement over de laatste zoveel jaren enz. enz.  
 
Als wij nu al het nieuwe pensioenstelsel zouden hebben gehad, dan moesten nu onze 
pensioenuitkeringen worden verlaagd. Dit omdat de pensioenen dan zijn gekoppeld aan de 
economische ontwikkelingen van o.a. de aandelenbeurzen. Gaan de aandelen omlaag zo ook 
bestaat de mogelijkheid dat de pensioenuitkeringen worden verlaagd, ongeacht of de 
economie draait als een dolle. 
 
Producten zijn alleen met een lange levertijd te leveren wegens gebruik aan microchips of 
omdat er overal personeelstekorten zijn waardoor producten niet kunnen worden gemaakt. 
Maar de koersen kelderen elke dag weer verder dus dat “eigen vermogen” wat dan op je 
pensioenoverzicht staat wordt steeds kleiner. Volgens mij is dat minimaal net zo 
onbegrijpelijk als de huidige situatie. 
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Persoonlijke potjes 
We krijgen straks eigen potjes die geen eigen potjes zijn. 
Dan is de vraag hoe de oude rechten worden omgezet in nieuwe, de deskundigen zijn het er 
nog niet over eens hoe dat precies moet gebeuren. 
 
De Seniorenorganisaties hebben (mede namens ons) nog een groot aantal grieven 
neergelegd bij het Ministerie omdat gepensioneerden niet weten waar zij aan toe zullen zijn 
in het nieuwe stelsel. 
  
Zo langzamerhand komt bij ons de vraag op waarom doen we dit allemaal. We hadden 
(hebben) zo’n beetje het beste pensioenstelsel van de wereld wordt jaar na jaar vastgesteld. 
Hoeveel beter kan het dan nog worden? 
  

We houden u op de hoogte! 
  
Komt van uitstel afstel? 
Vandaag was ik bij de bijeenkomst voor gepensioneerden van ons pensioenfonds PMT in 
Purmerend. De aanpak is weer iets gewijzigd en ik hoorde daar enthousiaste berichten over. 
Ook werd mij gevraagd of de ALV van VG-PMT nog dit jaar komt. 
De locatie waar we dat altijd deden blijkt niet beschikbaar maar de email met de uitnodiging 
komt op korte termijn in uw mailbox. Dus hier geen afstel. 
Wel wordt het moeilijker om een geschikte locatie te vinden want ons ledenaantal stijgt 
langzaam naar gestaag. Maar er kan nog meer bij. Hoe meer leden hoe meer we kunnen 
doen voor de leden! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Bernsen, 
Voorzitter 
 
 
 
Nieuw-Vennep, 13 oktober 2022/RB 


