Logged Out
LOREM IPSUM

17 MEI 2017

Van de voorzitter: Voor u ligt het 11de exemplaar van de “Logged Out”.

In dit nummer:
• Van de voorzitter

Nog genietend van een prachtige nazomer, beginnen de dagen merkbaar te korten. • Miniconferentie 24 september j.l.
Velen van u zullen hun reguliere najaarsactiviteiten weer opgepakt hebben. Het
• Even voorstellen: Het VO
bestuur van uw vereniging heeft dat ook gedaan middels het organiseren van de miniconferentie op 24 september. Zoals toegezegd, hoewel nooit gegarandeerd bij een • Nieuwe leden-administratie
(AVG)
kamerlid, was de hr. Omtzigt ‘s avonds beschikbaar en heeft hij de 65 aanwezige leden
• WP intensiveert informatie
gedurende een bijna 2 uur durende sessie bijgepraat over zijn standpunten betreffende
voorziening
het huidige pensioenstelsel, en zijn visie op het (eventuele) toekomstige stelsel. Tijdens
het Q&A deel van de avond ontspon zich een levendige discussie. Ook aanwezig Vaste link:
tijdens de avond waren vertegenwoordigers van diverse geledingen van Thales, zoals • WP-Artikelen
pensioenfonds, COR en VO (VerantwoordingsOrgaan).
Betreffende een nieuw pensioenakkoord, blijft het nog steeds onduidelijk. Hoewel het
aspect van een eigen pensioenpotje zonder collectieve risico buffer, wat uit zicht raakt, zijn we er nog niet. Zo worden we
dagelijks bestookt met berichten in de trant van: “Pensioenkorting is nog steeds niet van de baan” (AD, 17 oktober,
Minister Wouter Koolmees en Klaas Knot, DNB). Ook al betreft dit vooral de grote fondsen PME, PMT, PFZW en ABP,
worden we van deze berichten niet echt blij. Desalniettemin, wens ik u nu reeds fijne feestdagen toe.

Namens het VVSPTN bestuur, Sander van der Schoot, Voorzitter
Miniconferentie 24 september j.l.:

• de gepensioneerden
• Otto van der Zeeuw, voorzitter
• Jan van Rijn, secretaris
• de werkgever
• David Hoogenraad
• Krista Keijzer
• de actieven

Op onze web-site vind u het verslag van de jaarlijkse
Miniconferentie van maandag 24 september j.l. waar
Pieter Omtzigt, pensioenkenner en CDA 2e kamerlid,
een inleiding gaf over hoe het staat in pensioenland.
Even voorstellen:
Het Verantwoordingsorgaan (VO)

• Jos van Deemter
• Edward Weening

Artikel 33 van de Pensioenwet stelt dat het bestuur
van een pensioenfonds de organisatie zodanig moet
inrichten dat er sprake is van:
• Waarborging goed pensioenfondsbestuur
• Zorgen voor afleggen verantwoording

Het VO heeft als taak om te oordelen over de inhoud
van het beleid, het behaalde resultaat en de
evenwichtige afweging van belangen.

aanspraak- en pensioengerechtigden
• Zorgen voor intern toezicht (raad van toezicht
of, onder voorwaarden, een visitatiecommissie)

Het VO geeft dit oordeel weer in het jaarlijkse
bestuursverslag. In dit verslag wordt ook de reactie
van het bestuur op dat oordeel opgenomen.
Daarnaast geeft de wet aan het VO de bevoegdheid
om adviezen aan het bestuur te geven.

Voor het afleggen van verantwoording is een Verantwoordingsorgaan ingesteld. Het VO moet volgens de
wet bestaan uit vertegenwoordigers van deelnemers,
pensioengerechtigden en, desgewenst, werkgever en
gewezen deelnemers.
In ons geval bestaat het VO uit vertegenwoordigers
van:

Het intern toezicht werd tot nu toe gedaan door een
visitatiecommissie. Echter door de groei van het
fonds is het bestuur verplicht een Raad van Toezicht
(RvT) in te stellen. Het VO moet een bindende
voordracht aan het bestuur doen waarop het bestuur
de leden van de RvT kan benoemen. De RvT gaat
bestaan uit drie onafhankelijke pensioen experts.
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De RvT staat het bestuur met raad en daad ter zijde
en is vanwege goedkeuringsrechten medebeleidsbepaler. De RvT moet toezien op het beleid van het
bestuur, de algemene gang van zaken, adequate
risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging.
De RvT legt verantwoording af over de uitvoering
van de taken en de uitoefening van bevoegdheden
aan het VO en de werkgever, en in het
bestuursverslag.

Er wordt tevens gewerkt aan een functie om de leden
zelf toegang te verlenen aan de in de
ledenadministratie opgenomen gegevens. Uiteraard
alleen de eigen gegevens zullen kunnen worden
ingezien, waardoor op correctheid kan worden
gecontroleerd en delen van deze eigen gegevens
kunnen dan online worden aangepast.
We houden u via onze mailinglist op de hoogte als
we zover zijn (we zijn in testfase).

Kort samengevat: de RvT is toeziend op het bestuur;
het VO is oordelend over het bestuur en de RvT. Het
VO kan/ moet adviezen aan het bestuur geven.

Alex de Jong, Servicedesk & Publiciteit
WP intensiveert informatie
voorziening

Jan van Rijn, secretaris VO SPTN

Het bestuur van de VVSPTN vindt het belangrijk dat
de leden van de VVSPTN goed geïnformeerd
worden over de stand van zaken in Pensioenland.

Nieuwe leden-administratie (AVG)
In de achterliggende tijd is er nogal wat te doen
geweest over de nieuwe privacy wetgeving (AVG).
Ook onze vereniging kon hier niet aan voorbij gaan.
Als belangrijk onderdeel hiervan is onze
ledenadministratie aangepakt. In plaats van het over
en weer mailen van een spreadsheet met daarin de
persoonsgegevens van de leden is nu geïnvesteerd
(gesponsord) in een ledenadministratie die volledig
voldoet aan de AVG. Dwz de toegang tot de
informatie is op een correcte manier geregeld, alleen
diegenen van het bestuur die toegang moeten
hebben, kunnen via een versleutelde (SSL)
verbinding toegang krijgen vanaf een van te voren
gedefinieerde locatie (thuis op basis van IP-adres).
Uiteraard alleen nadat men een gebruikers-naam en
een wachtwoord heeft ingegeven. Dit heeft er in
geresulteerd dat de persoonsgegevens vanaf nu niet
meer open over internet gestuurd hoeven worden.

Leden kunnen natuurlijk allemaal de artikelen in de
desbetreffende kranten lezen en zo op de hoogte
blijven. Niet iedereen heeft echter alle abonnementen. Derhalve heeft het bestuur de werkgroep
pensioenen, onderdeel van de VVSPTN, verzocht
deze informatie beschikbaar te maken voor de leden.
De WP is voornemens samenvattingen te maken van
wat er speelt in pensioenland getuige de diverse
krantenartikelen. Deze samenvattingen worden op de
Website van de VVSPTN bereikbaar gemaakt via
een vaste link in de Logged out onder het item WPArtikelen.
Vanaf de volgende Logged Out komt u als u op de
link klikt bij de betreffende samenvattingen op de
website. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar de
website gaan en daar de artikelen lezen.

“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,
H. Lamberts, secretaris, tevens voorzitter werkgroep pensioenen (WP),
A. de Jong, lid, servicedesk & publiciteit, webmaster.

K.F. Jansink, penningmeester,
S.C.A. Tijhuis, lid, tevens lid bestuur SPTN

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 zoals vermeld op de contact
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