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Van de voorzitter:

In dit nummer:
• Van de Voorzitter

Voor u ligt de laatste Logged Out van het jaar 2020. Een jaar, dat op een wijze
• Corona perikelen
is verlopen zoals we ons dat nooit hadden kunnen voorstellen. De impact van
• Reacties open brief Koolmees
Covid-19 op ons dagelijks bestaan is groot. Sociale contacten, die we als
• Verslag Mini-Conferentie
gepensioneerden node moeten missen, zijn moeilijk te organiseren binnen de
• Rondetafelbijeenkomst SPTN
beperkende maatregelen. Dit geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de
• Van de WP
(thuiswerkende) actieven. Laten we hopen dat aangekondigde vaccins het
• Adreswijzigingen en opzeggen
jaar 2021 weer enigszins normaal zullen laten verlopen. Binnen de •
Hulp gevraagd
beperkende maatregelen zijn we er toch in geslaagd een succesvolle virtuele
mini-conferentie met Tuur Elzinga te organiseren. Hoewel hij als FNV Vaste link:
pensioenonderhandelaar akkoord is gegaan met het pensioen-akkoord, moest • WP-Artikelen
ook hij toegeven dat een groot aantal zaken nog niet geregeld is. Dat laatste
werd ook duidelijk tijdens de 2e kamer hoorzitting 4 november. O.a. op het
juridisch vlak zijn er niet geadresseerde problemen. Bij mij kwam het (technisch) beeld naar voren van een
productontwikkeling bij Thales, uitgaande van een specificatie met heel veel tbs-en (to be specified, nog te
specificeren). Een product is dan niet te ontwikkelen. Ten gevolge van een kamerdebat over Corona heeft de
KG zijn bijdrage aan de hoorzitting, die voor de KG gepland stond op 3 november, nog niet geleverd. De KG
kan de 4 november sessie nu dus als input gebruiken. Kijken we specifiek naar ons pensioenfonds, dan wil ik
nog wel even melden dat de dekkingsgraad rond 108% schommelt. Er dreigen dus geen kortingen, maar
indexatie zal ook dit jaar niet mogelijk zijn.
Ondanks alle corona gerelateerde beperkingen, wens ik u, en uw naasten, namens het bestuur, binnen de
mogelijkheden, fijne feestdagen, en een “uitbundig” 2021 toe.
Sander van der Schoot.
Corona perikelen
De covid-19 maatregelen zijn onlangs nog weer
verder aangescherpt. Het aantal besmettingen bleef
ondanks de aanscherping de eerste dagen stijgen
en we zagen een uitbreiding van het aantal regio’s
waar het dreiging niveau naar Zeer Ernstig werd
opgevoerd. In de achterliggende dagen zien we het
aantal besmettingen afnemen, maar onduidelijk is of
dit komt doordat er minder dreigingen zijn of omdat
er minder getest wordt. Tevens weten we dat de
maatregelen nog wel even zullen blijven en dat we
hoogstwaarschijnlijk niet fysiek samen kunnen
komen tijdens het Sinterklaasfeest. Hopelijk is dat
met de kerst weer anders zodat we dan op gepaste
wijze kerst kunnen vieren, ten minste degenen die
hier uit traditionele achtergrond behoefte aan
hebben.
Reacties op open brief aan Minister Koolmees,
fractievoorzitters, en stakeholders
Open brief aan minister Koolmees over uitwerking
Pensioenakkoord en reacties hierop.
Als reactie op de uitwerking van het pensioenakkoord in juli dit jaar heeft de VVSPTN,
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ondersteund vanuit de Werkgroep Pensioenen, een
open brief gestuurd naar Minister Koolmees van
SZW met als titel: Het nieuwe pensioenakkoord
maakt in de huidige opzet de beloftes niet waar.
Behalve naar de minister is deze brief ook gestuurd
naar alle fractieleiders van de partijen in de Tweede
Kamer, specifiek naar dhr. Van Rooyen en dhr.
Omtzigt (omdat die bij ons zijn geweest voor een
Mini-conference), tevens naar de KG (Koepel
Gepensioneerden) waar we als lid-organisatie bij
zijn aangesloten en naar de DIO/HNI leden waar we
ook regulier contact mee hebben via platformvergaderingen.
De reactie van de verschillende geadresseerden
waren wisselend. De reactie van de minister hebben
we niet gekregen. Van de politieke partijen hebben
we nietszeggende reacties gehad, als dank je wel
en we kijken ernaar. Alleen van de SP hebben we
verdere vragen gehad van hun pensioenexpert.
Van de KG was de rectie ook teleurstellend. Ze
waren verongelijkt dat we langs hun heen direct
naar de Minister zijn gestapt. Ze zagen dat toch als
zouden zij (de KG dus) te weinig doen om de
zienswijze van ons verder te dragen richting de
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pensioencommissie van SWZ. De KG vindt dat wij
hiermee aan geven dat het ouderfront niet
eensgezind is. Dat vinden we ook en vele DIO/HNI
organisaties ook lid-organisaties van de KG met ons
gezien hun reacties. We hebben de KG uitgenodigd
om een toelichting te mogen geven op de brief maar
dat is voorlopig uitgesteld. De KG is blij dat ze hun
zegje mogen doen in de hoorzitting van de
pensioencommissie van de SZW begin november.
Hiervoor heeft de KG een standpuntennota
uitgebracht waar overigens veel van onze bezwaren
in verwoord zijn. Wordt vervolgd.
NB: De open brief in te vinden op onze website. Via
de nieuwsbrieven zijn de KG-bemoeienissen te
volgen via de link op onze website.
Verslag mini-conferentie met Tuur Elzinga
Een verslag van de mini-conferentie met Tuur
Elzinga op 8 oktober j.l. is te vinden op onze
website. In dit verslag staat ook een link naar de
complete conferentie op YouTube.
Rondetafelbijeenkomst SPTN op 22-10-2020
Op onze website staat een verslag van het
rondetafelgesprek van de SPTN, welke als
alternatief voor de informatiebijeenkomst is
gehouden op 22 oktober 2020.
Van de WP
Evenwichtige belangen afweging ???
Het is november en dat betekent dat de
pensioenfondsen binnenkort hun premie voor 2021
gaan vaststellen. “Dat gaat ons als gepensioneerden toch niet aan “zult u denken, maar zo zit de
pensioenwereld niet in elkaar. De premiedekkingsgraad van de meeste pensioenfondsen ligt rond de
75%. Dat klinkt erg technisch maar het betekent
gewoon dat de pensioenpremie voor de werkende
pensioenfondsdeelnemers maar voor driekwart door
de werkgevers en werknemers wordt betaald. Wie
betaalt dan de rest zult u zich afvragen. En dat is
het probleem, want die rest wordt niet betaald maar
aan het vermogen van het pensioenfonds
onttrokken.
Het totale vermogen van alle pensioenfondsen in
Nederland is ongeveer 1500 miljard. Van dat bedrag
is ongeveer 500 miljard van de gepensioneerden en
1000 miljard van de actieve werkenden. Er wordt
jaarlijks ongeveer 36 miljard aan premie betaald en
voor ongeveer 33 miljard aan pensioenen
uitgekeerd. Om de opbouw van de pensioenrechten
voor de actieven te betalen had er eigenlijk 48
miljard aan premie betaald moeten worden. Het
premietekort van 12 miljard wordt uit het pensioenfondsvermogen gehaald. En omdat één derde van
het pensioenvermogen van de gepensioneerden is,
betalen zij dus jaarlijks voor 4 miljard mee aan de
pensioenopbouw van de actieven. Het verhaal dat
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we voortdurend in de media horen dat de jongeren
betalen voor de pensioenen van de ouderen is dus
niet waar. Het zijn juist de ouderen die een
behoorlijk deel van de pensioenopbouw van de
jongeren betalen. Door de kortingen en gemiste
indexatie sinds 2009 hebben de gepensioneerden
nu al 20% inkomens-achterstand. Als de actieven en
werkgevers, gewoon zoals het hoort, hun eigen
pensioenpremie zouden betalen, zou er ruimte zijn
om meer dan 10% van deze achterstand te
repareren.
De pensioenwet schrijft voor dat het fondsbestuur bij
al zijn besluiten tot een evenwichtige belangen
afweging moet komen. Als de gepensioneerden
geen indexatie kunnen krijgen omdat ze mee
moeten betalen aan de pensioenopbouw van de
actieven is hiervan geen sprake.
Adreswijzigingen en opzeggingen
Wij verzoeken u met klem alle wijzigingen van
adresgegevens en overlijden door te geven aan ons
secretariaat, e-mail: secretariaat@vvsptn.nl. Wij
krijgen deze wijzigingen namelijk niet door van de
SPTN-pensioenadministratie.
Hulp gevraagd bij video opnamen tijdens
meetings
Zoals u weet zijn we voornemens om alle MiniConferenties en de algemene vergadering welke al
dan niet fysiek gehouden worden live naar YouTube
te streamen. Ook kan het zijn dat we hierbij gebruik
maken van Zoom. Wij zoeken op dit moment naar
leden die iets zouden kunnen betekenen in de
ondersteuning van de regie bij het streamen van
beeld en geluid naar YouTube. Het gaat hierbij
zowel om ideeën als handjes (camera-bediening
waar nodig). Mocht u hier belangstelling voor
hebben dan nodigen we u uit om contact op te
nemen met Alex de Jong (publiciteit@vvsptn.nl).
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