Aan de leden van VG-PMT
Beste leden,

Het gaat erom spannen...
De spanning stijgt. We zien nog helemaal geen ontwikkelingen over het uitwerken van het
pensioenakkoord of beter gezegd AOW akkoord. De sociale partners (vakbonden en
werkgeversorganisatie) discussiëren alleen maar over de procedures. Koolmees houdt zijn kaarten
voor de borst. Maar!!!!!! Deze maand moet er helderheid komen of hij ons uit de spanning gaat
halen. Deze maand moet hij besluiten of hij bereid is om in afwachting van de uitwerking van het
pensioen akkoord, al dan niet tijdelijk, de regels over de rekenrente bij te stellen.
Rekenrente belangrijk
Die rekenrente is belangrijk want die geeft aan met hoeveel rendement op het vermogen mag
worden gerekend om uit te rekenen hoeveel vermogen het fonds in kas moet hebben om aan zijn
toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. (het gemiddeld rendement over het vermogen van
PMT is ongeveer 6-7% terwijl de rekenrente ruim 1% is). Eigenlijk gaat het dus om een
rekenrendement maar omdat die gekoppeld is aan de langdurige rente op risicovrije leningen
noemen we het de rekenrente. De hoogte van de rekenrente is aanzienlijk belangrijker dan de
beurskoersen voor het bepalen van de dekkingsgraad.
Teken de petitie
PMT geeft tijdens de bijeenkomsten voor gepensioneerden een toelichting op de situatie en
aanwezigen kunnen daar ook vragen stellen. Het bestuur is daar ook altijd vertegenwoordigd. Wij
roepen u op de petitie te steunen om Koolmees te overtuigen van het belang om iets aan de
rekenrente te doen. Zoals we al eerder hebben bericht, steunen wij ook de Stichting Pensioenbehoud
bij haar proces om de rekenrente, met een beroep op de Europese regelgeving, gewijzigd te krijgen.
Het tekenen van de petitie kan via deze link: www.kominACTIEvooruwPENSIOEN.nl.
Algemene Ledenvergadering op 21 november
Tijdens de ALV in het voorjaar hebben we besloten in november een extra ALV te houden. De
vooraankondiging heeft u als het goed is ontvangen (21 november 13.30 uur in Maarssen). Wij
stellen het op prijs indien u een medegepensioneerde bij PMT die nog geen lid is van de vereniging
dan meeneemt naar de vergadering om kennis te maken.
Gepensioneerden naar Malieveld
Op centraal niveau wordt er nog gekeken of we ook met alle gepensioneerden naar het Malieveld
moeten gaan. Indien daartoe wordt besloten zullen wij u via de mail daarvan in kennis stellen.
Tot 21 november!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van VG-PMT
Rob Bernsen,
Voorzitter

