
 
 

Van de voorzitter: 

Zo’n 2 weken geleden, op 11 maart, hebben we onze jaarlijkse 
ledenvergadering gehad, grotendeels digitaal. Velen van u die vorig jaar bij de 
ALV bij de Zevenster aanwezig waren, zullen daar met wat weemoed aan 
teruggedacht hebben. Nu geen drankje erbij, en ook geen mogelijkheid om 
met oud-collega’s nog eens bij te kletsen. Voor een aantal van u zal gelden 
dat u al gevaccineerd bent, en mogelijk dus wat meer bewegingsvrijheid gaat 
krijgen. Vooropgesteld dat er binnen afzienbare tijd versoepeling van de regels 
komt. De andere leden kunnen op dit moment alleen maar hopen dat de 
vaccinatie-snelheid opgevoerd gaat worden. Ik hoop met u dat we volgend 
jaar de ALV weer “traditioneel” kunnen laten plaatsvinden. T.a.v. het realiseren 
van de digitale meeting, wil ik in ieder geval even met naam Alex de Jong en 
Hans Nijhuis bedanken. Nu ik toch aan het bedanken ben, wil ik ook de WP 
als geheel bedanken, en met name Emiel Stolp, voor het maken van de visie van de VVSPTN, die is 
ingediend bij de internet consultatie pensioenwet. Mocht u dit nog niet gelezen hebben, verwijs ik u graag naar 
onze web-site waarop het ook gepubliceerd is. Verderop in deze Logged Out worden er nog een paar punten 
toegelicht. De uitwerking van de pensioenwet zal nog veel voeten in de aarde hebben. Wij zullen het met grote 
aandacht volgen, en u op de hoogte houden. 

In deze nog steeds voortdurende corona periode staat echter voorop dat wij, als bestuur, hopen dat u gezond 
blijft, en dat u, ondanks alles toch nog een prettige (vakantie) periode tegemoet gaat, Sander van der Schoot. 

Corona perikelen 
 
De Covid-19 maatregelen zijn onlangs nog weer 
verder aangescherpt, en daarna op een aantal 
punten weer versoepeld. Het heeft er niet toe geleid 
dat wij onze algemene ledenvergadering weer fysiek 
konden houden met gezellig een drankje en een 
goed gesprek. 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. Op dit moment denkt het demissionair 
kabinet iets meer risico te nemen in aanloop naar de 
verkiezingen. Zou dit er mee te maken hebben? 
Inmiddels zien we ook het aantal besmettingen weer 
stijgen. Het blijft een zorgelijke situatie waar 
niemand blij van wordt. Let goed op elkaar en houd 
nog even vol. 

Van de WP 
 
Internet consultatie pensioenwet	

De overheid heeft een internet inspraakronde over 
de pens ioenwe t van m in i s te r Koo lmees 
georganiseerd. De VVSPTN heeft daar ook een 
visie ingediend, die heeft u op de website van de 
vereniging kunnen lezen. We waren niet de enige, 
er zijn 482 reacties ingeleverd, en vele daarvan 
behoorlijk kritisch. Het zijn er teveel om ze allemaal 
te bespreken, dus daarom een keuze uit een paar 
opvallende. 

 
 
Geen indexatie tot 2026? 

FNV en CNV hebben een brandbrief naar het 
kabinet gestuurd omdat ze zich zorgen maken dat 
de pensioenen tot 2026 niet geïndexeerd en 
mogelijk zelfs verlaagd zullen worden. En ze roepen 
het kabinet op de pensioenen niet te verlagen op 
grond van wettelijke regels die na 2026 niet meer 
van toepassing zijn. Een beetje vreemde brief want 
bij het pensioenakkoord hebben ze zelf ingestemd 
met die regels. Als ze het anders hadden gewild, 
hadden ze dat toen af moeten spreken. 

Te weinig solidariteit 

De fondsen van Zorg en Welzijn en ABP 
(ambtenaren) vinden dat er in het nieuwe stelsel te 
weinig solidariteit tussen de generaties zit. Ze willen 
de ruimte hebben om het beleggingsrendement te 
herverdelen om zo “pech“ en “geluks” generaties te 
voorkomen. De regels van de nieuwe pensioenwet 
geven wel bescherming tegen het rente-en 
beleggingsrisico, maar niet tegen het inflatie risico 
dat veel groter is. Maar de bedoeling van Koolmees 
was nu juist om individuele pensioenpotjes te 
maken zonder solidariteit tussen de deelnemers.  
Ook vinden ABP en PZW  dat de voorgestelde 
regels te weinig ruimte laten voor de fondsbesturen 
om een eigen beleid te voeren. 
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Nabestaanden pensioen 

Deze twee fondsen en een aantal andere 
deskundigen hebben ook de nodige kritiek op het 
nabestaanden pensioen. In het wetsvoorstel wordt 
een nabestaandenpensioen op risicobasis 
voorgesteld van 50% van het salaris van de 
overleden partner. Dit geeft het vreemde effect dat 
voor mensen met een inkomen lager dan 2700 euro 
per maand (ongeveer modaal) het 
nabestaandenpensioen samen met de ANW 
uitkering van de overheid, hoger is dan het salaris 
van de overleden partner. Omgekeerd houdt de 
risico dekking op zodra iemand uit dienst gaat. Wie 
werkeloos of ZZP-er wordt, moet dan zelf voor een 
overlijdensverzekering zorgen.  Verder is er het 
vreemde effect dat als iemand voor pensioendatum 
overlijdt het levenslange nabestaandenpensioen 
voor de partner ongeveer 8000 euro hoger is dan 
wanneer iemand na pensioendatum overlijdt. In het 
wetsontwerp wordt nergens uitgelegd waarom dit zo 
zou moeten.  Waarschijnlijk hebben de schrijvers 
van deze wet het niet eens gezien. 

Invaren 

Van verschillende kanten wordt er ook voor gepleit 
het individuele bezwaarrecht voor het invaren van 
het bestaande pensioenvermogen in de nieuwe 
regeling te handhaven. Gedwongen invaren schaadt 
het vertrouwen in het nieuwe stelsel en leidt tot 
verzet. Als het nieuwe systeem echt beter is dan het 
oude, zou dwang toch niet nodig zijn.  
Ook de rekenregels voor het invaren krijgen veel 
kritiek. Minister Koolmees stelt voor om de huidige 
rekenrente als norm voor de verdeling van het 
pensioenvermogen in individuele potjes te 
gebruiken. Dit betekent een grote kans op verdere 
pensioenkortingen en het definitief en onherstelbaar 
vastleggen van de 20% indexatie achterstand.  Als 
het pensioenstelsel gewijzigd moet worden omdat 
de huidige rekenregels niet eerlijk zijn, waarom zijn 
die dan het uitgangspunt voor de 
vermogensverdeling ? 
De ambtenaren van Sociale Zaken gaan nu aan de 
slag met het commentaar. Wat daar uit gaat komen 
zal in sterke mate afhangen van de 
verkiezingsuitslag van volgende maand. 
  
Emiel Stolp 

Algemene Ledenvergadering  

Op 11 maart j.l hebben we voor het eerst een 
ledenvergadering bijna volledig digitaal gehouden. 
Alleen het bestuur, een vertegenwoordiger van het 
VO, een lid van de WP en ondersteuning voor de 
techniek was aanwezig in de zaal. De notulen van 
de ledenvergadering zijn te vinden op onze website.  
Tijdens de ALV zijn we op een behoorlijk aantal 
technische problemen gestuit, die nog niet allemaal 
te verklaren zijn. Hierdoor is de kwaliteit van de 
registratie ver onder ons gewenste niveau, waarvoor 

onze excuses.  
De link naar de video registratie op YouTube is:  
https://youtu.be/WECNrKanWP4 (skip de eerste 
25 minuten) 

Contributie  

In de algemene ledenvergadering is de contributie 
voor 2021 vastgesteld op € 7,50. Wij hebben de 
leden via email reeds verzocht deze contributie voor 
1 mei 2021 over te maken op de rekening van de 
VVSPTN. Soms geven leden een adreswijziging 
door via de contributiebetaling. Het is dan niet zeker 
dat deze ook opgemerkt wordt en we verzoeken u 
dan ook dit uitsluitend via ons secretariaat te 
regelen. 

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. 

Ontwikkelingen Dekkingsgraad 

Ondanks de moeilijke tijden waarin pensioen-
fondsen op dit moment verkeren, kunnen we 
constateren dat de SPTN het in verhouding erg 
goed doet, met onlangs een actuele dekkingsgraad 
van 119.42 en een beleidsdekkingsgraad van 
107.76 kunnen we ondanks het onzekere in deze 
getallen best tevreden zijn. 

Busreizen en het niet doorgaan daarvan  

Nog steeds kunnen we geen busreizen organiseren 
in verband met de Covid-19 pandemie. We zullen u 
(ook via het gele boekje) op de hoogte houden.
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