
 
 

Van de voorzitter: Voor u ligt het 7de exemplaar van “Log-out: Update”.  

Na ruim een half jaar hebben we nu (eindelijk) een nieuw kabinet , en zoals we 
hebben  kunnen  lezen  in  het  regeerakkoord,  heeft  ook  dit  kabinet  zich  een 
verandering van het pensioenstelsel ten doel gesteld. Zoals het op de website 
van  de  overheid  staat:  “Om  de  pensioenen  betaalbaar  te  houden  wil  het 
kabinet  het  pensioenstelsel  grondig  veranderen”.  Die  betaalbaarheid  moet 
gelden  voor  nu  en  de  toekomst.  En,  wat  ook  duidelijk  werd  in  onze  mini 
conferentie, de opvattingen zijn nogal verdeeld. Wat er gaat gebeuren is nog 
onduidelijk, en zal afhangen van de resultaten van het lopende overleg tussen 
de sociale partners.   Hoewel geen vast lid van de SER, wordt de NVOG als 
vertegenwoordiger van de gepensioneerden wel gehoord.
Interessant is het om deze week te lezen dat Mercer (sinds 2009 vergelijkt dit adviesbureau in de zogeheten 
‘Global Pension Index’ de pensioenstelsels van landen over de hele wereld) het Nederlandse pensioenstelsel 
kwalificeert als het op één na beste van de wereld.

Namens het VVSPTN bestuur. Sander van der Schoot, Voorzitter  

Verslag workshop SPTN 
 
Op  15  september  organiseerde  de  SPTN  een 
workshop  waarbij  men  probeerde  zo  goed  mogelijk 
consensus te krijgen over de standpunten van de SPTN 
op het gebied van beleid en visie en strategie. Hiervoor 
waren  de  vertegenwoordigers  van  alle  betrokken 
partijen (stakeholders) uitgenodigd. 

Het verslag is te downloaden van onze website.

Verslag MINI Conferentie 
 
Zoals in de vorige Log-out is aangekondigd is op 11 
oktober j.l.  een mini conferentie gehouden met als 
onderwerp  “Status  van  de  pensioen-discussie”. 
Hiervoor is de heer Jos Berkemeijer bereid gevonden 
ons bij te praten over deze materie. Voorafgaand aan 
deze  presentatie  gaf  de  heer  Henk  Hemmers  een 
presentatie met als titel: Wie van het verleden niets 
leert,  doet  het  in  de  toekomst  verkeerd.  Beide 
presentaties waren bijzonder interessant.

Het verslag is te downloaden van onze website.  
 
Aan  de  miniconferentie  hebben  ruim  50  personen 
deelgenomen.  De  vereniging  telt   op  dit  moment  
542 leden.

Overlijden Partner 
 
Hoewel we elkaar  natuurlijk  nooit  kunnen missen, 
kunnen we het helaas niet voorkomen dat ook leden 
van de VVSPTN komen te overlijden. Dit is meestal 
een  bijzonder  verdrietige  zaak,  vooral  voor  de 
achtergebleven  familie.  Wat  we  dan  vervolgens  
regelmatig zien is dat de partner van de overledene 
het  lidmaatschap  van  de  VVSPTN  opzegt.  Echter 
deze  partner  ontvangt  in  de  meeste  gevallen  een 
partnerpensioen. Ook voor de partner kunnen wij als 
vereniging de belangen  behartigen.  
Ons advies is dan ook blijf lid van de VVSPTN!! 

SPAM advies m.b.t. E-mail van 
VVSPTN 
 
Wij hebben bericht ontvangen dat de E-mail die wij 
door  middel  van  MailChimp  versturen  (o.a.  bij 
Gmail  gebruikers)  in  de  SPAM-box  verdwijnt.  U 
kunt dit voorkomen door ons email-adres in uw lijst 
met contactpersonen op te nemen. Als u geen mail 
van ons ontvangt  controleer  dan a.u.b.  uw SPAM-
box.  Als  ook  de  SPAM-box  leeg  is,  dan  heeft  de 
VVSPTN  waarschijnlijk  niet  de  beschikking  over 
uw E-mail adres. In dat geval wordt u verzocht uw 
E-mail adres aan ons secretariaat te sturen. Voor de 
herkenning van het juiste E-mail adres, dit is vanaf 
heden: “publiciteit@vvsptn.nl”.
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Uitbreiding Werkgroep Pensioenen 
 
De Werkgroep Pensioenen (WP) heeft de afgelopen 
2 jaar een beetje een kwakkelend bestaan geleid. Het 
gedeeltelijk nieuw aangetreden bestuur heeft dit jaar 
actief  gelobbyd.  Diverse  personen  zijn  persoonlijk 
benaderd  met  de  vraag  of  ze  deel  zouden  willen 
nemen in de WP. Met name de voorzitter heeft zich 
hiervoor nadrukkelijk ingezet.

Een  en  ander  heeft  geresulteerd  in  3  potentiële 
nieuwe kandidaten, die willen toetreden tot de WP. 
Hierdoor  komt  het  aantal  actieve  leden  in  de  WP 
totaal op 4. In november is een vergadering gepland 
met deze kandidaten om tot een taakverdeling en een 
taakomschrijving te komen. Daarna kan dan de WP 
2.0  begin  2018  volop  van  start.  Dit  lijkt  geen 
overbodige luxe vanwege de huidige roerige tijden 
in pensioenland.

Inlogcodes NVOG  
 
Om toegang te krijgen tot gesloten gedeelte van de 
website van het NVOG is een toegangscode vereist, 
deze is op te vragen bij de secretaris.

Legalisatie aanvraag pensioen  
 
Via de servicedesk bereiken ons vragen betreffende 
het  op  de  website  van de  SPTN geplaatste  artikel 
(rechter  kolom)  over  “legalisatie  handtekening  
partner bij pensioenaanvraag”.

Wat is Legalisatie en voor wie is het van toepassing?

Legalisatie  van  de  handtekening  bij  de   pensioen 
aanvraag  wil  zeggen  dat  het  pensioenfonds  de 
(absolute)  zekerheid  wil  dat  de  aanvraag  in 
voorkomend  geval  ook  daadwerkelijk  door  de 
partner  is  ondertekend.  Hiertoe  dient  het 
aanvraagformulier  bij  de  gemeente  of  notaris  ter 
plekke  door  de  partner  te  worden  ondertekend  op 
vertoon van een legitimatie. 

Deze legalisatie van de handtekening is alleen van 
toepassing voor “nieuwe” aanvragen vanaf juli 2017. 

Zie  hiervoor  ook  het  betreffende  artikel  op  de 
website van de SPTN.

Algemene ledenvergadering van de 
NVOG 

De NVOG heeft  voor 22 november haar volgende 
algemene  leden  vergadering  aangekondigd.  De 
VVSPTN  heeft  2  onderwerpen  voor  de  agenda 
aangemeld.  
Als eerste het Manifest Red ons pensioen, waarover 
in de nieuwbrief van de NVOG reeds een artikel is 
verschenen  en  als  tweede  onderwerp  de 
communicatie van de NVOG naar de platformleden 
en omgekeerd. De communicatie van de NVOG naar 
de leden gaat via de wekelijkse nieuwsbrief en dat is 
prima (U hoeft zich enkel te abonneren via de website 
van de NVOG). 
De communicatie van de platformen naar de NVOG 
is niet duidelijk.

De  VVSPTN  is  met  3  bestuursleden  op  de  ALV 
vertegenwoordigd.
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“Log-out: Update” is de nieuwsbrief van de VVSPTN. 
Voor uitgebreide informatie over de VVSPTN verwijzen wij U naar onze website www.vvsptn.nl

Wie zijn wij?

De “Vereniging van (vroeg) gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland” (VVSPTN) heeft o.a. als doelstelling zowel de 
belangenbehartiging alsmede medezeggenschap van haar leden in het pensioenfonds van Thales (SPTN). Daarnaast wil zij voorlichting geven op het 
gebied  van  (vroeg)  pensioenen,  terwijl  zij  tevens  via  het  lidmaatschap  van  de  landelijke  organisatie  NVOG  (Nederlandse  Vereniging  van 
Organisaties van Gepensioneerden) invloed probeert uit te oefenen op de landelijke politiek.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:
S. van der Schoot, voorzitter, K. Jansink, penningmeester,
H. Lamberts, secretaris , tevens lid werkgroep pensioenen (WP),  C. Tijhuis, lid, tevens lid bestuur SPTN
A. de Jong, aspirant lid, service desk & publiciteit, webmaster.

Andere functies worden ingevuld door:
O. van der Zeeuw en J. van Rijn, beiden lid van het verantwoordingsorgaan (VO) van de SPTN,
H. Prakken & J. Aanstoot , senior adviseurs, H. Hemmers, adviseur.
Het bestuur van de VVSPTN vergadert gemiddeld 1 x per maand aangevuld met enkele leden zoals hierboven aangeduid.

U  kunt  ons  bereiken  via  mail  aan  secretariaat@vvsptn.nl  voor  algemene  zaken  en  via  mail  aan  servicedesk@vvsptn.nl  voor  specifieke 
aangelegenheden betreffende pensioenzaken.
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