
 
 

Van de voorzitter: Voor u ligt het 9de exemplaar van “Log-out: Update”.  

Als  u  deze  nieuwsbrief  ontvangt,  is  het  eerste  kwartaal  van  2018  alweer 
voorbij, en hebben we onze jaarlijkse algemene VVSPTN-ledenvergadering op 
7 maart gehad. Tijdens deze vergadering hebben we kunnen melden dat het 
aantal leden het afgelopen jaar is gestegen. Van belang is ook dat tijdens de 
vergadering het aspirant bestuurslid, Alex de Jong, die er onder andere voor 
zorgt dat er elk kwartaal een “Log-out: Update” bij u op de deurmat valt, is 
benoemd tot bestuurslid van de VVSPTN. Het bestuur in met deze benoeming 
weer  voltallig.  Met  betrekking  tot  de  samenstelling  van  de  Werkgroep 
Pensioenen heb ik op 7 maart de heren Henk Lamberts (voorzitter),  Rango 
Knepper  (lid),  Emiel  Stolp  (lid)  en  Henk  Mentink  (aspirant  lid)  aan  u 
voorgesteld. De werkgroep heeft al een eerste idee over de invulling van onze jaarlijkse mini-conferentie in het 
najaar,  na de vakantie-periode.  Het onderwerp zal zo actueel mogelijk gekoppeld zijn aan een (eventueel) 
genomen kabinetsbesluit betreffende het nieuwe pensioenstelsel. De deadline voor het SER-advies van 1 april 
j.l. is niet gehaald. Over de mini-conferentie leest u in de volgende “Log-out: Update” meer. Voor nu wil ik u 
alvast een heel fijne vakantie toewensen.

Namens het VVSPTN bestuur, Sander van der Schoot, Voorzitter  

Ieder lid werft een nieuw lid 
 
We hebben het afgelopen jaar een stijging in ledental 
meegemaakt van 3,5 %, niet onverdienstelijk, maar 
natuurlijk  moet  het  beter.  Helaas  is  het  in  deze 
leeftijdsgroep  zo  dat  ons  leden  ontvallen  door 
overlijden. Om dit te compenseren willen we graag 
een  actie  starten:  “Als  ieder  lid  probeert  een 
medegepensioneerde  van  de  SPTN  of  iemand  die 
wacht op zijn pensionering lid te maken van onze 
vereniging,  kunnen  we  het  ledental  van  de 
vereniging  doen  toenemen”.  Dit  is  nodig  om 
voldoende body te hebben tijdens het behartigen van 
uw belangen, waar dat ook moge zijn. Of dit nu de 
SPTN, het NVOG of de politiek betreft. 

Compensatie regeling 

Een groot aantal (ex-)werknemers van Thales heeft 
vorig  jaar  een  brief  gekregen  van  Thales  over  de 
compensatie regeling. De servicedesk heeft dit punt 
in  eerste  instantie  in  behandeling  genomen,  maar  
gaandeweg is deze zaak overgenomen door de SPTN 
en het VO, hoewel formeel in deze zaak geen partij. 
In een overleg tussen SPTN en Thales HR is naar 
voren gebracht dat Thales HR met betrokkenen die 

daaraan behoefte hebben in contact wil komen. Dit is 
overigens  geenszins  een  garantie  dat  dit  positieve 
financiële gevolgen zal hebben. In dit kader kunt u 
contact opnemen met de heer John Soepenberg.

GDPR ofwel AVG 

Er is nogal het een en ander te doen over de nieuwe 
richtlijn  van  de  EU aangaande  privacy,  de  GDPR 
(General  Data  Protection  Regulation)  of  de  AVG 
(Algemene verordening gegevensbescherming) zoals 
deze  in  Nederland  heet.  Op  25  mei  dienen  alle 
organisaties,  ook  verenigingen  en  stichtingen,  die 
met  persoonsgegevens  werken  hun  implementatie 
van de AVG ingevoerd te hebben. Het voert te ver 
om in dit  verband een uitgebreide verhandeling te 
geven over de AVG. Ook binnen de VVSPTN zijn 
we hier druk mee bezig. We houden u op de hoogte.

Contributie betaling 2018 positief 

De betalingen van de contributie verlopen positief, 
Reeds 89% heeft  de contributie voldaan, waarvoor 
onze dank. We hopen en vertrouwen er op dat ook de 
overige leden per omgaande hun contributie zullen 
overmaken op de rekening van de VVSPTN.  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Zoals bekend is dit € 10,- en is deze over te maken 
op rekening NL83ABNA0446730238 ten name van 
de  penningmeester  VVSPTN  te  Hengelo,  onder 
vermelding van “Contributie 2018, Naam, Postcode, 
huisnummer”.

Governance + Raad van Toezicht 

Onlangs is de pensioenwet aangescherpt en worden 
de  pensioenfondsen,  met  ingang  1  januari  2019, 
verplicht  een  Raad  van  Toezicht  in  het  leven  te 
roepen voor pensioenfondsen met een kapitaal boven 
€  1 miljard. De visitatiecommissie komt hierbij te 
vervallen.  
De nieuw te  vormen  Raad  van  Toezicht  zal  gaan 
rapporteren aan het VO en de werkgever. Kandidaten 
zullen bindend worden voorgedragen door het  VO 
en benoemt door het bestuur.  
 
SER… nog steeds geen voorstel! 

Op 1  april  j.l.  had  de  Sociaal  Economische  Raad 
(SER) met een advies moeten komen aangaande het 
nieuwe  pensioenstelsel.  De  Pensioendeadline  is 
gemist,  Minister  Koolmees  houdt  vertrouwen  zo 
meldt  een  groot  artikel  hieromtrent  in  Financieel 
Dagblad.  Maar  een klein  onderdeel  van dit  artikel 
zegt ook…

Onderhandelingen lopen nog.

Hoewel  er  de  afgelopen  weken  weer  intensief  is 
onderhandeld  door  de  sociale  partners  om tot  een 
oplossing te komen, valt van diverse kanten te horen 
dat die er nog lang niet uit zijn. 'Als het gemakkelijk 
was geweest hadden we wel al een akkoord bereikt', 

zegt een bron. De mate waarin pensioen persoonlijk 
wordt,  risicodeling  tussen  generaties:  het  zijn 
allemaal  onderwerpen die nog op tafel  liggen.  'De 
FNV knokt voor een goed pensioen voor iedereen', 
laat FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga weten. 'Of en 
wanneer dat iets oplevert, valt nog te bezien.'
Of er op korte termijn alsnog een akkoord ligt, zoals 
Koolmees hoopt, is dan ook de vraag. 'Je kon op je 
klompen  aanvoelen  dat  dit  eraan  zat  te  komen', 
reageert  pensioenwoordvoerder  Rik  Grashoff  van 
GroenLinks op de brief van Koolmees. Ook hij heeft 
'ernstige twijfels' over de overstap van een collectief 
stelsel naar individuele potjes. 'Uit alles blijkt dat dat 
geen beter pensioen oplevert.’

Algemene Ledenvergadering 2018 
 
De algemene  ledenvergadering  van  2018  was  een 
succes.  We  zijn  blij  dat  we  ons  elk  jaar  kunnen 
verheugen in  een  toenemend aantal  bezoekers.  De 
vergadering werd dit jaar door 81 personen bezocht, 
waaronder  7  niet-leden.  Van  deze  laatsten  hebben 
zich 4 personen inmiddels aangemeld als nieuw lid. 
Zes  leden  hadden  zich  vooraf  afgemeld  voor  de 
vergadering.  
Tijdens  deze  vergadering  werd  het  Huishoudelijk 
Reglement gewijzigd zodat bij overlijden van een lid 
het  lidmaatschap  automatisch  overgaat  naar  diens 
partner indien hij of zij recht heeft op een partner-
pensioen van de SPTN.

Informatiebijeenkomst SPTN 
 
De  jaarlijkse  informatiebijeenkomst  van  de  SPTN 
zal worden gehouden op Donderdag 21 juni 2018, 
van 14:00 - 15:30 uur in het Shared Facility Center.
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“Log-out: Update” is de nieuwsbrief van de VVSPTN. 
Voor uitgebreide informatie over de VVSPTN verwijzen wij U naar onze web-site 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:
A.P.M. van der Schoot, voorzitter, K.F. Jansink, penningmeester,
H. Lamberts, secretaris, tevens voorzitter werkgroep pensioenen (WP), S.C.A. Tijhuis, lid, tevens lid bestuur SPTN
A. de Jong, lid, servicedesk & publiciteit, webmaster.

Andere functies worden ingevuld door:
O. van der Zeeuw en J.C.F. van Rijn, beiden lid van het verantwoordingsorgaan (VO) van de SPTN,
H.B. Prakken & J. Aanstoot , senior adviseurs, H.B.S. Hemmers, senior 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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