
 
 

Van de voorzitter: Voor u ligt de “Logged Out 2019 nr. 3”

Nu de zomer officieel is afgelopen en 21 september de herfst is begonnen, hoop 
ik dat u allen hebt kunnen genieten van de mooie zomer, en dat u de dagelijkse 
routine  inmiddels  weer  hebt  kunnen  oppakken,  uitgerust  en  in  goede 
gezondheid.  
In  het  vorige  nummer  van  de  “Logged  Out”  (2019#2)  had  ik  in  mijn 
voorwoord geschreven dat het overeengekomen Pensioenakkoord ons enigszins 
hoopvol  stemde,  ondanks  dat  er  nog  heel  veel  zaken  in  detail  uitgewerkt 
moeten worden. Op dit moment ben ik minder positief gestemd. Als VVSPTN  
hebben we een brief gestuurd aan de voorzitters van de Seniorenvereniging 
“Koepel Gepensioneerden” (fusie NVOG en KNVG), waarin we onze punten 
duidelijk maken. Deze brief alsmede het antwoord daarop kunt u vinden op onze web-site. De “belofte” dat 
pensioenfondsen die een kritische dekkingsgraad hadden voordat het akkoord werd getekend, niet meer zouden 
hoeven te korten, blijkt op dit moment voor steeds meer fondsen een loze belofte. Verderop in deze Logged Out 
belichten we ook nog even ons  eigen fonds.  
Het voorbehoud dat er nog was ten aanzien van de datum, dan wel de spreker op onze mini-conferentie kan ik 
bij deze wegnemen: op donderdag 10 oktober 13.30 uur Shared Facility Center, zaal Escher, zal Drs. M.J. van 
Rooijen, (50-plus, 1e kamer) zijn opwachting maken.

Het bestuur hoopt u persoonlijk te ontmoeten op 10 oktober; namens het bestuur,  Sander van der Schoot, 
voorzitter.

Mini-Conferentie 
 
Aanstaande 10 oktober is weer een Mini-Conferentie 
gepland. Dit keer zal de heer Drs. M.J. (Martin) van 
Rooijen,  lid van de 1e Kamer en van 50-Plus een 
presentatie geven over de laatste ontwikkelingen in 
pensioenland. Dus noteer de datum en lokatie in uw 
agenda.  

10 oktober, 13:30 uur 
Zaal Escher van het  

Shared Facility Center 

U kunt zich hiervoor aanmelden via het secretariaat. 

Overname activiteiten VSPG  
 
In het vorige nummer van de Logged Out hebben we 
aangegeven dat de VSPG haar activiteiten m.b.t. het 
gele boekje en de busreizen zal beëindigen en zich 

aan het einde van dit jaar zal opheffen.  

In de laatste bestuursvergadering (5 september j.l.) 
heeft  het  bestuur  van  de  VVSPTN  officieel  het 
besluit  genomen  deze  activiteiten  over  te  nemen. 
Thales heeft aangegeven ook in de toekomst voor de 
distributie van het gele boekje zorg te zullen dragen.
 
Er is een werkgroep opgericht die de overname van 
de activiteiten zal gaan regelen. 

Het Gele Boekje  
 
De Servicedesk van de VVSPTN krijgt de laatste tijd 
regelmatig vragen over het niet  ontvangen van het 
Gele Boekje. Aangezien wij nu de activiteiten over 
gaan nemen kunnen we hier ook inhoudelijk op in 
gaan.
Veelal is het zo dat diegene die niet vanuit Thales 
met  pensioen gaat,  maar  met  ontslag  gaat  via  een 
regeling of  nog elders  werkzaam is  (geweest),  het 
gele  boekje  niet  zal  ontvangen,  aangezien  Thales 
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deze  oud-medewerker  niet  ziet  als  gepensioneerde 
van Thales. De VVSPTN, als nieuwe redactie voor 
het  gele  boekje,  zal  onderzoeken  in  hoeverre  het 
mogelijk is om voor geïnteresseerden (lees leden van 
de VVSPTN) toch de toegankelijkheid tot het gele 
boekje te kunnen regelen.  
 
Contributie 2020 

In  verband  met  o.a.  de  wijzigende  financiële 
structuur bij de fusie van de NVOG en KNVG zal er 
wellicht  een  wijziging  gaan  plaatsvinden  in  de 
hoogte van de contributie voor 2020. Wij vragen u 
hierbij  nog  geen  contributie  over  te  maken  voor 
volgend  jaar.  Wacht  u  hiervoor  s.v.p.  op  de 
bevestiging door de Algemene Vergadering.

Van de Werkgroep Pensioenen 
 
De  ondertekenaars  van  het  pensioenakkoord  (de 
regering  en  de  sociale  partners)  hebben  een 
stuurgroep benoemd en twee klankbordgroepen, de 
ene van de seniorenorganisaties en de jongeren en 
een  tweede  van  wetenschappers.  De  nieuw  te 
vormen  Koepel  Gepensioneerden  (KG)  uit  de 
NVOG en de KNVG zit in de klankbordgroep van 
seniorenorganisaties.  
Qua timing is de stuurgroep gepland gereed in het 
voorjaar van 2020. Men vergadert eens  in  de  6 
weken.  
De klankbordgroep bestaat uit 15 personen, 5 uit de 
seniorenorganisaties  o.a.  KG,  ANBO  en  KBO/
PCOB,  5  uit  de  jongeren  organisaties  en  5  uit  de 
stuurgroep. Deze klankbordgroep vergadert eens in 
de 8 weken.  
Binnen de KG zal er een Klankbord-ondersteunings-
groep  worden  opgericht  met  daarin  de  Voorzitters 
van  de  platformen  van  de  NVOG  en  de  regio 
voorzitters van de KNVG. Verder blijft het huidige 
directe contact met de Minister ook nog in stand.  
De inbreng van de ouderen zal zich concentreren op 
de  afschaffing  doorsneepremie,  de  hoogte  en 
robuustheid  van  de  rekenrente  en  de  Lifecycle 
belegging problematiek. Voor de laatste inhoudelijke 
zaken  verwijzen  we  graag  naar  de  website  “WP 
artikelen”. 

Dekkingsgraden per 31 augustus 

Wanneer we de situatie van ons pensioenfonds per 
eind augustus beschouwen mogen we ons gelukkig 

prijzen  in  het  kader  van  alle  berichten  die  we  de  
laatste weken hebben mogen ontvangen zoals:

- “Minister  Wouter  Koolmees  gaat  met  de 
pensioensector  en  toezichthouder  De 
Nederlandsche  Bank  in  overleg  om  de 
dreigende  pensioenkortingen  te  bespreken, 
bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer. 
Over  het  voorkomen  van  kortingen,  gaf 
Koolmees zoals verwacht geen garanties”

- “Dreigende kortingen vanaf 2020 bij de grote 
pensioenfondsen zoals ABP, PFZW, PMT en 
PME (momentele  dekkingsgraad  van  onder 
de 100)”

- “De rekenrente is onlangs door de commissie 
Dijsselbloem  naar  beneden  bijgesteld, 
waardoor  de  financiële  positie  van  de 
pensioenfondsen nog verder is verslechterd”

- “De pensioenfederatie stelt in een rapport dat 
alle  seinen  in  de  pensioensector  “op  diep 
rood staan (lage rente en slechte beursmaand 
in augustus)”

- “Waarschuwing  door  Jos  Brocken, 
bestuurder  bij  PMT:  “tienduizenden  oudere 
werknemers  worden  keihard  geraakt  door 
dreigende pensioenkortingen”

De stand van het Thales Pensioenfonds per 31 
augustus:

Actuele dekkingsgraad : 107,0%

Beleidsdekkingsgraad : 110,4%  

Verwachte Indexering/ Korting 
 
Overal  kunt  u  lezen  dat  er  een  grote  onrust  is 
ontstaan  m.b.t.  de  dekkingsgraad  van  pensioen-
fondsen die zwaar onder druk staan door de laatste 
aanpassing van de rekenrente.

Het bestuur van de VVSPTN verwacht dat de SPTN 
dit jaar geen indexering zal kunnen toepassen, maar 
verwacht ook dat er niet gekort zal hoeven worden. 
Eén  en  ander  natuurlijk  met  de  nodige  terughou-
dendheid aangezien (bijna) niemand in de toekomst 
kan  kijken.  Ook  kunnen  we  eventuele  (positieve) 
maatregelen  van  de  regering  natuurlijk  niet 
voorspellen.
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