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In dit nummer:

Van de voorzitter:

• Van de Voorzitter

Nu de feestdagen voorbij zijn, en de dagen weer beginnen te lengen, schrijven • Algemene Ledenvergadering
we alweer het jaar 2020. Naar ik hoop wordt dit jaar voor u allen een goed • Fusie NVOG/ KNVG een feit
jaar, in goede gezondheid. Aan het einde van afgelopen jaar is door minister • Communicatie naar de leden
Koolmees op de valreep besloten om voor de meeste fondsen de pensioenen • Overname activiteiten VSPG
• Het gele boekje
niet te korten. Deze “versoepeling” heeft echter niet geleid tot een flexibeler
• Verslag Mini-Conferentie 2019
benadering van de rekenrente, en dus enigszins goedlopende fondsen (zoals het • Van de Werkgroep Pensioenen
onze) mochten niet indexeren. Diverse werkgroepen en klankbordgroepen zijn • Oproep tekenen petitie
nu bezig met de uitwerking van het pensioenakkoord, zoals in juni 2019 Vaste link:
overeengekomen. In deze Logged Out geeft onze Werkgroep Pensioenen de • WP-Artikelen
status weer. In het afgelopen jaar is bij diverse gelegenheden gemeld dat de
VVSPTN specifieke activiteiten van de VSPG zal overnemen, waarna de VSPG “ophoudt te bestaan”. Een en
ander was aan het eind van afgelopen jaar afgerond. Een van deze activiteiten betreft de redactie van “Het
Gele Boekje”. Middels dit “gele boekje” bereiken we alle gepensioneerden, ongeacht of men lid is van de
VVSPTN!! Naast het “gele boekje” en de Logged Out plaatsen we ook geregeld informatie op de website om
met u te communiceren. Analyse leert dat u niet vaak kennis neemt van de info op de website. Wij willen u dan
ook graag ter wille zijn, en u bij belangrijke publicaties hiervan melding doen. De wijze waarop vind u
verderop in deze Logged Out. Zoals ook in de landelijke pers aan de orde is geweest, is de fusie van NVOG en
KNVG per 1 januari een feit: KG Koepel Gepensioneerden, een aantal van 300.000 leden vertegenwoordigend.
Met heel hartelijke groet, namens het bestuur, Sander van der Schoot, voorzitter. We hopen u te ontmoeten
tijdens de ALV, donderdag 27 februari om 13.30 uur.

Algemene Ledenvergadering

Fusie NVOG en KNVG een feit

Zoals u al op onze website heeft kunnen lezen, vindt
de Algemene Ledenvergadering van 2020 plaats op:

Zoals u op onze website heeft kunnen lezen is de
fusie tussen NVOG en KNVG per 1 januari j.l. een
feit. De nieuwe naam is “Koepel Gepensioneerden”.
Het persbericht en de publicatie van de organisatie
vind u op onze website.

Donderdag 27 februari 2020,
Café Restaurant de Zevenster,
Haaksbergerstraat 123,
7554 NZ te Hengelo.
Aanvang: 13:30 uur
De agenda vind u op onze website en een papieren
versie is tezamen met de indexatie brief van de
SPTN aan alle gepensioneerden van Thales
toegezonden.
Als u de vergadering wilt bijwonen dient u zich via
E-mail aan te melden bij ons secretariaat.
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Communicatie naar de leden
Wij hebben gemeend het één en ander te moeten
veranderen met betrekking tot de wijze waarop het
onder de aandacht brengen van informatie aan onze
leden wordt vorm gegeven.
We zien dat publicaties die wij op onze website
plaatsen maar ten dele worden gelezen door onze
leden. Het is natuurlijk ook lastig om elke keer op de
website te moeten gaan kijken of er iets nieuws
gepubliceerd is. Hierdoor zijn wij van mening dat
wij elke (belangrijke) publicatie op de website
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vergezeld moeten laten gaan door een persoonlijke
mail die deze publicatie onder uw aandacht brengt.
We hebben hiervoor uw e-mail adres binnen het
mailing systeem omgezet in een abonnement met
een aantal interessegebieden waarop wij u op
voorhand hebben geabonneerd. Echter beseffen wij
dat niet iedereen overal in is geïnteresseerd, dus is
het vanaf nu mogelijk om u van één of meerdere
interessegebieden af te melden. In elke mail die u
van ons via het mailing systeem krijgt, wordt
gerefereerd aan de mogelijkheid om u af te melden
voor de betreffende groep. Indien u onder aan de
mail op de link “uw instellingen wijzigen” klikt,
krijgt u van het mailing systeem (om beveiliging
redenen) een mail met een link waarmee u uw
gegevens kunt onderhouden binnen dit systeem. U
kunt zich dan af- of (weer) aanmelden voor een
bepaald interessegebied. Wij verzoeken u zich niet
compleet af te melden, aangezien wij u dan zeer
moeilijk kunnen benaderen om u van informatie te
voorzien.
Op dit moment zijn de volgende interessegebieden
aangemaakt:
- Acties
- Algemeen Bestuurlijk
- Algemene Ledenvergadering
- Logged Out
- Mini-conferentie
- WP-Artikelen
- Het Gele Boekje
Deze laatste is een special die voor ons intern
gebruikt wordt voor degenen die geen papieren
versie van het gele boekje ontvangen.
Mocht u het wijzigen van de interessegebieden te
lastig vinden, dan mag u eventuele wijzigingen in de
interessegebieden ook via e-mail doorgeven aan
publiciteit@vvsptn.nl.
Overname activiteiten VSPG
De overname activiteiten zijn afgerond. De twee
activiteiten die de VVSPTN heeft overgenomen
(zijnde de redactie van het gele boekje en de
busreizen) lopen goed. Zo is er in het najaar van
2019 al een proef-busreis georganiseerd om te
wennen aan het proces. Verdere reizen zullen zoals
gebruikelijk weer in het gele boekje gepubliceerd
worden.
Het Gele Boekje

en u stelt dit wel op prijs, stuur dan een e-mail naar
redactie@vvsptn.nl, dan zetten wij u op een lijst die
we gebruiken om u het boekje alsnog na te zenden
(alleen via e-mail).
Verslag Mini-Conferentie 2019
Voor de Miniconference op 10 oktober van dit jaar,
die plaats vond in de SFC conferentie ruimte Escher
(met dank aan het pensioenfonds), had de VVSPTN
dhr. Van Rooijen van 50+ uitgenodigd. Na een lunch
in de Brouwerij, de accommodatie in het SFC lag
uitgerekend op deze dag stil in verband met een
staking van de Catering van Albron, gaf Dhr. van
Rooijen een inleiding in Pensioenland en de spelers
in de pensioen arena. Aan het eind was er
gelegenheid ingeruimd voor discussie.
Van Rooijen haakte in op de meest actuele thema’s
in pensioenland van dit moment, zoals daar zijn:
- Kortingen op pensioenen bij een dekkingsgraad die
onder de 100 ligt;
- Rekenrente als nu houdt geen stand;
- Afschaffing doorsneepremie kost goud en niemand
wil betalen;
- Omslagstelsel versus kapitaal gedekt stelsel;
- Lifecycle beleggen is meest gemene truc om de
gepensioneerden te pesten.
Als tip liet hij achter. Ga niet akkoord met invaren en
start een gerechtelijke procedure via de Koepel van
gepensioneerden bij het Europees gerechtshof in
Straatsburg of bij het Hof in Luxemburg.
Wat kunnen ouderen bereiken? Niets, net zomin als
50+. Ouderen worden niet gehoord. Hun overleg
maandelijks met de minister beperkt zich tot
koffiedrinken. De regering en de grootste oppositie
partijen zien de ouderen vertegenwoordigers niet
staan.
De stelling van vorig jaar dat het handhaven door de
overheid van de risicovrije rekenrente op basis van
ongeloofwaardige argumenten ernstig tekort doet
aan alle premiebetalers, gepensioneerden, werkgevers, de overheid en de pensioenfondsen blijft
gewoon nog steeds waar.
Op onze website vind u een ruimere samenvatting
van de mini-conferentie.

Het eerste door de nieuwe redactie opgemaakte gele
boekje is eind 2019 (24-12) bij alle gepensioneerden
bezorgd. Mocht u geen boekje hebben ontvangen,
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Van de Werkgroep Pensioenen
Hoe staat het met het pensioenakkoord?
In de zomer van 2019 is er een pensioenakkoord
gesloten tussen de vakbonden, werkgevers en het
kabinet. Men is nu druk bezig met de uitwerking van
het akkoord. Hiervoor zijn een groot aantal
werkgroepen ingesteld die allemaal een deelaspect
uitwerken. Het nadeel van deze aanpak is dat de
samenhang nogal ontbreekt. Pas als de werkgroepen
rapporteren aan de centrale klankbord groep blijkt
dat de stukken van de verschillende werkgroepen
niet op elkaar aansluiten. Ook blijkt dat er in het
pensioenakkoord afspraken zijn gemaakt die slecht
bij elkaar passen.

1. het privacy statement ziet er erg beperkt uit.
2. de manier waarop stemmen aan de petitie worden
toegevoegd is uiterst discutabel (testen hebben
geresulteerd in het niet waarnemen of je stem telt
of zelfs meerdere keren telt).
Normaal gesproken zou je op het opgegeven email adres een mailtje terug moeten ontvangen
waarin dan een link staat om je stem te
actualiseren, waarbij vanaf dat moment het
betreffende e-mail adres niet meer aangeboden
kan worden.
Bovengenoemde is aanleiding geweest om deze
oproep niet op onze website te publiceren.

Zo hebben de vakbonden de voorwaarde gesteld dat
er zonder verdere premieverhogingen een fatsoenlijk
pensioen mogelijk moet zijn. En daarmee bedoelen
ze 70% tot 80% van het gemiddelde loon bij 42 jaar
werken. Minister Koolmees heeft de eis gesteld dat
pensioenen gewaardeerd worden op de risico vrije
marktrente. Die wordt op dit moment door de
Europese Centrale Bank op ongeveer 0% gehouden.
Koolmees vindt dus dat je er vanuit moet gaan dat je
op pensioenbeleggingen geen rendement kan
boeken.
De werkgroep die naar de financiële uitwerking kijkt
heeft nu de conclusie getrokken dat deze eisen niet
tegelijk kunnen.
Beleggingsrendement is nodig om tot een goed
pensioen te komen. Maar dat had iedereen natuurlijk
van tevoren ook zelf wel kunnen bedenken.
De financiële werkgroep heeft zijn conclusies naar
de minister en de onderhandelaars van de vakbonden
gestuurd. Die mogen nu dit dilemma oplossen.
Wordt vervolgd, een uitgebreid artikel zal binnenkort
op onze website verschijnen, we houden u hiervan
op de hoogte..
Oproep tekenen petitie
Van meerdere kanten kregen wij het verzoek om
aandacht te schenken aan de petitie https://
kominactievooruwpensioen.nl. Het is natuurlijk een
ieder vrij om deze petitie te onderteken, echter
maken wij hier als bestuur enig voorbehoud bij over
de wijze waarop deze website in elkaar zit, n.l.:
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