
 
 

Van de voorzitter:

Allereerst hoop ik dat u allen nog in goede gezondheid verkeert. Geen 
vanzelfsprekendheid in deze Corona-tijd. Op de valreep, voor de afkondiging 
van de "intelligente lockdown", waren we nog samen bij onze goed bezochte 
Algemene Leden Vergadering op donderdag 27 februari. Het was zoals 
gewoonlijk een grote groep, die op dat moment zelfs schouder aan schouder 
moest zitten..... kunnen we ons vandaag de dag niet meer voorstellen. Velen van 
u zullen op dit moment hun familie veel minder vaak zien. Of het moet via 
video-bellen zijn. De voor 16 april beloofde informatie conferentie hebben we 
ook moeten afgelasten. Mogelijk dat we hiervoor een virtuele oplossing gaan 
zoeken. Op het moment dat ik dit stukje schrijf, 21 april, heeft onze minister 
president zojuist medegedeeld, dat er voorlopig nog weinig aan de maatregelen zal veranderen. Hoopvol is wel 
dat alle maatregelen effect hebben op het aantal Corona slachtoffers. Naast de invloed op ons persoonlijke 
leven is er ook grote invloed op de economie met als gevolg een grote daling van het vermogen van de 
pensioenfondsen. Voor ons pensioenfonds valt het vooralsnog mee. De dekkingsgraad schommelt op dit moment 
rond de 100%. Voor veel andere fondsen is de dekkingsgraad echter rampzalig. We mogen hopen dat één en 
ander eind van het jaar weer wat genormaliseerd is.

Voor nu wens ik u namens het bestuur sterkte in deze tijd, en blijf gezond, Sander van der Schoot.

Dekkingsgraad SPTN 

Bijna a l le pens ioenfondsen kampen met 
verontrustende cijfers betreffende de dekkingsgraad. 
Van onze vertegenwoordiger in het SPTN bestuur 
hebben we informatie ontvangen over de 
dekkingsgraad. De SPTN doet het niet slecht. Zo 
was deze eind april 101,4 bij een beleidsdekkings-
graad van 109,6. Let wel de markt is erg volatiel dus 
er kan nog van alles gebeuren. 

1e Mini-Conferentie 2020 

Helaas hebben we i.v.m. de Corona-pandemie de 
eerste Mini-conferentie van 16 april j.l moeten 
annuleren. Het bestuur is bezig met onderzoek naar 
alternatieven om dit hiaat op te lossen.  

Busreis 22 april j.l. 

De door ons georganiseerde busreis kon helaas door 
de overheidsmaatregelen i.v.m. de Corona-pandemie 
ook geen doorgang vinden. Deze is onder 
voorbehoud verplaatst naar 14 oktober a.s.

Contributie 

De contributie betalingen zijn nadat de mail was 
verstuurd na een voortvarende start nu bijna 
genaderd tot het nulpunt. Ongeveer 77% van de 
leden heeft de contributie betaald. Degenen die de 
contributie  voor dit verenigingsjaar nog niet hebben 
overgemaakt verzoeken we dit alsnog binnenkort te 
doen. Op onze website ziet u de betalingscondities 
onder aan de pagina. Let op bedrag is slechts € 7,50.

Algemene vergadering en Mini-
conferentie via live stream? 

Een onderzoek in ons ledenbestand wijst uit dat een 
behoorlijk aantal leden (ruim 20%) op een ruime 
afstand van Hengelo woont, waardoor bezoeken van 
mini-conferentie en Algemene vergadering vaak niet 
haalbaar is. Tevens zijn er natuurlijk onder de leden 
die wel dichtbij wonen ook een ruim aantal die niet 
meer zo mobiel zijn. Hierdoor kwam het idee bij de 
servicedesk om de Algemene vergadering en 
eventueel ook de mini-conferenties toegankelijk te 
maken via een video stream (u kent ze wellicht van 
youtube). 
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Dit idee werd nog eens versterkt door het uitbreken 
van de Corona-pandemie, met alle gevolgen van 
dien. De eerste mini-conferentie van dit jaar moesten 
we hierdoor zelfs annuleren.

De servicedesk heeft veel onderzoek gedaan of het 
mogelijk is gebruik te maken van een video stream, 
en hoe we dit zouden kunnen realiseren, maar kan nu 
reeds de conclusie trekken dat één en ander zeker tot 
de mogelijkheden behoort. 

Alvorens hiervoor echter een proef dan wel 
eventuele investeringen te doen, willen we graag de 
leden peilen of hier voldoende belangstelling voor 
bestaat.

We zullen u derhalve in een mail een link naar onze 
enquete sturen waarin we een aantal vragen stellen 
waarop u via simpele muis klikken kunt reageren. In 
deze mail zal worden uitgelegd waar de vragen over 
gaan. Het onderwerp van de mail zal zijn 
“VVSPTN: Enquete”, zodat u deze ook als zodanig 
kunt herkennen. 

We hopen hierbij oprecht op uw aller medewerking 
voor deze enquete.

met vriendelijke groet,
De Servicedesk 

Van de WP 

De werkgroep pensioenen heeft de laatste tijd niet 
vergaderd i.v.m met maatregelen ingevoerd vanwege 
het virus. Ze heeft wel een artikel voorbereid om in 
een landelijk dagblad te plaatsen.  

Verder heeft de WP de voortgang van de uitwerking 
van het nieuwe pensioencontract gemonitord. Ten 
aanzien van de verdere uitwerking ligt nu het 
volgende programma voor.
 
De werkgroepen, de stuurgroep en de klankbord-
groepen gaan door, zij het dat alles nu via de digitale 
weg, telefoonverkeer, conference calls en video-
vergaderingen loopt.  

1. Het voorziene programma is voor de klankbord-
groep jong/oud ongeveer als volgt:  

a. De klankbordgroep bereidt zich nu, samen met 
de interne deskundigen van de KG, experts en de 

jongeren, voor op een expertmeeting waarin we 
de standpunten ten aanzien van rekenregels 
worden aangeven.  

b. Daarnaast bespreken ze in die expertmeeting het 
beleggingsbeleid en de vraag hoe generatie-
evenwichtig kan worden omgegaan met risico-
bereidheid in het beleggingsbeleid en het 
toedelen van rendementen.  

c. De afschaffing van de doorsneepremie 

2. In de tweede week van mei is het overleg 
gepland tussen de stuurgroep en de klankbord-
groep. Dan vindt afstemming plaats over de 
onderwerpen, die in de expertmeeting zijn 
besproken.  

3. Aan het einde van de maand mei komt de 
stuurgroep met voorlopige eindconclusies voor 
de hoofdlijnen van de uitwerking van het 
pensioen-akkoord. 

 
Zoals onlangs is gebleken zijn de vakbonden en 
werkgevers al een tijdje in het geheim bezig met het 
bedenken van nieuwe pensioenregels buiten het 
huidige pensioenakkoord om. Ze noemen dit een 
verkenning van alternatieve pensioenregels of ook 
wel een nieuw pensioenvariant
 
Wat houdt deze nieuwe variant in.
 
Deelnemers wordt niets meer beloofd over hoe hoog 
hun toekomstige pensioenuitkering wordt. Het 
pensioenkapitaal dat ze tot nu toe hebben 
opgebouwd wordt leidend. De toekomstige uitkering 
wordt alleen nog voorzichtig voorspeld. Zo worden 
pensioenfondsen verlost van de ‘rekenrente’. 
 
Tot nu toe wilden het kabinet, werkgevers en 
vakbonden weinig kwijt over deze nieuwe 
„denkrichting”. Achter de schermen benadrukten ze 
vooral hoe onzeker deze verkenning is, die afwijkt 
van het pensioenakkoord.  

In een recent interview (22/04) in de NRC geeft Tuur 
Elzinga Vicevoorzitter van de FNV wat achtergrond 
informatie.
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