Ledenbericht van de voorzitter:
Samen sterk!
Aanstaande donderdag 12 december is de bijeenkomst voor gepensioneerden in de Doelen
in Rotterdam. Als u zich nog niet heeft opgegeven, kunt u dat doen via de website van PMT.
Het zijn goede en informatieve bijeenkomsten die worden afgesloten met een borrel. Tijdens
de bijeenkomsten kunt u in de zaal ook vragen stellen.
U kunt u deze gelegenheid gebruiken om andere gepensioneerden enthousiast maken voor
onze vereniging. We hebben die leden hard nodig en samen staan we sterk. De
bestuursleden van VG-PMT hebben inschrijvingsformulieren en folders bij zich.
Korten of niet?
Mede door de invloed van onze vertegenwoordiging in het verantwoordingsorgaan lijkt het
erop dat er dit jaar niet gekort zal worden. Nog steeds is het niet helemaal zeker maar 31
december komt steeds dichterbij. Dat zegt niets over volgende jaren. Het blijft dus van
belang dat we goed vertegenwoordigd zijn in het Bestuur en in het Verantwoordingsorgaan
van PMT. De kans dat er 31 december gekort moet gaan worden wordt wel steeds kleiner.
De beurzen gaan omhoog en de rente geeft ook geen aanleiding tot zorgen maar we weten
het echt pas aan de hand van de stand van 31 december. Het bestuur duimt met u mee .
Nieuwe pensioenregeling Metaal en Techniek
In het najaar hebben de vakbonden en werkgeversorganisaties overeenstemming bereikt
over de nieuwe pensioenregeling voor de Metaal en Techniek. Het bestuur van PMT wordt
door hen gevraagd deze regeling uit te voeren zoals dat nu ook gebeurt. De huidige regeling
heeft een premie die te laag is waardoor geld uit de reserves moet worden gebruikt voor
nieuwe pensioengerechtigden (pensioeninkoop). Dit leidt tot een lager vermogen. Een gering
vermogen leidt tot het risico van korten. Het bestuur had de vakbonden en
werkgeversorganisaties een aantal eisen voorgelegd waaraan volgens het bestuur een
nieuwe pensioenregeling moest voldoen, waaronder voldoende premie. In het akkoord is
afgesproken dat de premie in 2021 en 2022 ernstig wordt verhoogd. Hiermede wordt alsnog
naar verwachting voldaan aan de eis over de premie en is besloten het akkoord te
accepteren.
Algemene Ledenvergadering
Eind november hadden we een ALV. Deze werd goed bezocht, ook door een aantal nieuwe
leden. Er was een zeer geanimeerde discussie en we hebben afgesloten met een gezellige
borrel. Degenen die er niet waren hopen we de volgende ALV wel te ontmoeten.
Het bestuur wenst u een prettige Kerst en een gezond Nieuwjaar toe.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van VG-PMT
Rob Bernsen,
Voorzitter

