
 
 

Van de voorzitter: Voor u ligt de zomer uitgave van de “Logged Out”.  

Genietend  van  deze  heerlijke,  misschien  wat  droge,  zomer  bent  u  vast  wel 
geïnteresseerd in  de zomeruitgave van onze nieuwsbrief.  Een aantal  van u zal  de 
papieren versie pas in handen hebben als de uitgifte datum al lang gepasseerd is. 
Simpelweg omdat u met vakantie bent. Zonde van het papier. Daarover meer verderop 
in  deze  nieuwsbrief.  Evenals  afgelopen  jaar  zullen  we  de  mini-conferentie  in  het 
najaar organiseren. In verband met beschikbaarheid van de spreker, de heer Pieter 
Omtzigt, dit jaar op een maandagavond (24 september). Op een historische locatie, 
en wel “gebouw N “, zuidelijke Havenweg, tegenwoordig buiten “de hekken”. Het 
gebouw is volledig gerenoveerd, en het is een mooie gelegenheid om eens te bezoeken, 
en even een kort bezoekje te brengen aan het “Thales Hengelo bedrijfsmuseum”, wat 
(weer) in de kelder zit. We hopen u te ontmoeten bij de mini-conferentie 2018. 

Namens het VVSPTN bestuur, Sander van der Schoot, Voorzitter  

Nieuwe website SPTN 

De SPTN heeft onlangs (mei-juni) de nieuwe website 
online  gezet.  De  nieuwe  site  oogt  fris  en  is  een 
duidelijke  verbetering  t.o.v.  de  oude  site.  Ook  de 
informatie die van belang is voor gepensioneerden is 
beter toegankelijk. Zo is er een pagina die ingaat op 
onze  vereniging,  waarbij  de  lezer  zich  direct  kan 
aanmelden als nieuw lid. Een prima ontwikkeling.

Terug naar het oude? Nee hoor 

Echt niet, maar dat neemt niet weg dat het bestuur 
onlangs  heeft  besloten  de  originele  naam  van  de 
nieuwsbrief  “Logged  Out”  in  ere  te  herstellen. 
Tevens  zullen  we  deze  dan  vanaf  1  januari  2019 
weer  nummeren  per  jaargang,  hetgeen  de 
overzichtelijkheid ten goede komt.

Voortaan de Logged Out per e-mail 
 
In de administratie van de VVSPTN beschikken we 
voor bijna 90% van de leden over het email adres. In 
verband met onze bijdrage aan het milieu, hoe gering 
die ook moge zijn, zullen deze leden vanaf 1 januari 
2019 de Logged Out enkel nog per email ontvangen. 
Degenen die niet over e-mail beschikken blijven de 
Logged Out per post ontvangen, tenzij zij aangeven 
deze via de website te willen lezen. 

 
Werkgroep Pensioenen 

Even voorstellen….
In  de  vorige  nieuwsbrief  werd  de  nieuwe  samen-
stelling van de werkgroep pensioenen al aangegeven. 
Nu is het tijd voor een korte voorstelronde en iets 
over de activiteiten van de werkgroep.
De werkgroep bestaat uit Henk Lamberts (voorzitter 
en  oud-gediende),  Emiel  Stolp  (pensioenkennis  en 
bestuurslid van het Thales Pensioen Fonds) en Henk 
Mentink, nieuwkomer, net als ik, Rango Knepper.
Het is de laatste jaren tamelijk onrustig in pensioen-
land.  Dit  wordt  aangewakkerd  door  de  generatie-
kloof (jongeren denken, dat de ouderen de pot leeg 
eten  en  ouderen  zien  hun  inkomen  achteruitgaan 
door het jarenlang ontbreken van de indexatie).
Dit  wordt  vooral  veroorzaakt  door  de  zeer  lage 
rekenrente, die de Nederlandsche Bank voorschrijft. 
Met  de  rekenrente  berekent  het  pensioenfonds  de 
toekomstige waarde van zijn bezittingen. Samen met 
de  toekomstige  verplichtingen  bepaalt  dit  de  dek-
kingsgraad en die  is  leidend of  een pensioenfonds 
kan indexeren of moet korten,  in de toekomst.  De 
huidige  rekenrente  is  gebaseerd  op  de  marktrente 
voor beleggingen met een (zeer) laag risico en wordt 
door de Nederlandsche Bank vastgesteld.
Pensioenfondsen beleggen o.a. in aandelen, vanwege 
het hogere rendement en de lange beleggingshorizon 
(40 jaar).
Het is duidelijk dat deze lage rekenrente geen recht 
doet  aan de rendementen van de pensioenfondsen. 
De  Europese  rekenrente  ligt  globaal  een  factor  2 
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http://www.thalespensioenfonds.nl/


hoger.  Bovengenoemde  zaken  vormen  de  achter-
grond  van  de  roep  om een  nieuw pensioenstelsel, 
waarbij  ook  een  oplossing  gezocht  wordt  voor 
pensioenen voor ZZPers.
De SER heeft  een aantal  alternatieven ontwikkeld, 
maar na doorrekening werd het daar erg stil.
Het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen, 
dat het huidige pensioenstelsel over zal gaan in een 
stelsel met individuele potjes (zodat elke deelnemer 
zelf kan beslissen).
Met name deze individuele potjes roepen verzet op 
door de veel hogere uitvoeringskosten en het risico 
op  pech/geluk  generaties  (gevolg  van  wisselende 
beleggingsresultaten).
Op  dit  moment  hebben  de  sociale  partners  een 
alternatief  voorgesteld,  waarbij  geen  individuele 
potjes zijn.  Belangrijke punten zijn een hogere re-
kenrente en een langzamere verhoging van de AOW 
leeftijd.
Als  werkgroep  van  een  relatief  kleine  groep 
gepensioneerden  kunnen  we  geen  aanpassingen  in 
het pensioenstelsel afdwingen.
Wel volgen we (met hulp van diverse deskundigen) 
de  voorgestelde  ontwikkelingen  van  het  pensioen-
stelsel  en  adviseren  we  het  bestuur  om  via  de 
verschillende  landelijke  verenigingen  van 
pensioengenietenden ons stemgeluid te  laten horen 
t.a.v. de diverse voorstellen.
Verder zijn we o.a. betrokken bij de mini conferentie 
over het pensioenstelsel in september van dit jaar.  

Haalbaarheidstoets SPTN 

Waarom dient een haalbaarheidstoets uitgevoerd te 
worden?

De  door  SPTN  (en  sociale  partners)  gemaakte 
beleidskeuzes  en  vastgestelde  risicohouding  t.b.v. 
het  pensioenfonds  leiden  tot  pensioentoezeggingen 
aan de deelnemers.
De  haalbaarheidstoets  geeft  inzicht  of  deze 
pensioentoezeggingen kunnen worden waargemaakt 
op de lange termijn (tot 60 jaar verder). 
Op grond van artikel 143 moet sinds 1 januari 2015 
ieder pensioenfonds jaarlijks een haalbaarheidstoets 
uit-voeren om dit inzicht te verschaffen. 
De  uitkomsten  van  de  haalbaarheidstoets  2018 
voldoen aan de door het pensioenfonds vastgestelde 
onder-grens en maximale relatieve afwijking.
Het  verwachte  pensioenresultaat  is  hoger  dan  de 
vastgestelde ondergrens van 90%. 
De relatieve afwijking t.o.v. de mediaan bevindt zich 
binnen de vastgestelde maximale relatieve afwijking 
van 40%. 
De mediaanuitkomst is ten opzichte van vorig jaar 
licht gedaald, de uitkomst in het slecht-weerscenario 
is  verbeterd  (de  afwijking  t.o.v.  de  mediaan  is 
daardoor kleiner).

Aandelenplan 

In gevolge de Franse Wet Eckert worden onbeheerde 
rekeningen na 10 jaar overgenomen door de Franse 
overheid. Daarna is het in principe nog wel mogelijk 
het geld terug te krijgen, dat vereist echter een grote 
administratieve inspanning van de deelnemer. Omdat 
de  tegoeden  van  het  Thales  aandelenplan  in 
Frankrijk  geregistreerd  staan,  geldt  deze  wet  ook 
voor het FCPE Nederland. Voor meer informatie zie 
de publicatie op onze website.
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“Logged out” 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 en 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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