
 
 

Van de voorzitter: 

Inmiddels schrijven we augustus 2021, en zijn we nog steeds in de ban van 
Covid-19. Toch voel ik persoonlijk meer bewegingsvrijheid dan pakweg een 
half jaar geleden. We zijn gewend geraakt aan minder knuffelen, lopen met 
een boog(je) om elkaar heen, en zijn met steeds meer mensen gevaccineerd. 
Op het terras zitten en uit eten gaan is binnen beperkingen ook weer goed 
mogelijk. Wat daarbij opvalt, is dat de rekening dan vaak wel wat hoger uitvalt. 
Indexatie van onze pensioenen zou dus sowieso goed uitkomen. Verderop in 
deze logged-out vind u meer over de huidige dekkingsgraad. Ziet er 
veelbelovend uit. Wat betreft het nieuwe pensioenstelsel, waarvan de 
invoeringsdatum inmiddels een jaar naar achteren is geschoven, kan gezegd 
worden dat er ook vanuit de wetenschappelijke wereld de nodige kritiek /twijfel 
op het nieuwe stelsel is. Hiervan getuigen ook de 800 kritische commentaren 
als resultaat van de internet consultatie in het begin van dit jaar. Voor de 
actuele voortgang verwijs ik u graag naar het stuk van de Werkgroep Pensioenen, wat u verder hieronder in 
de Logged-Out kunt vinden. Ik realiseer me dat de relatieve vrijheid die wij, als gepensioneerden weer voelen, 
niet geldt voor onze (klein)kinderen. Het is nog steeds de vraag of en hoe de scholen het komende studiejaar 
open gaan. Persoonlijk hoop ik dat de mogelijkheden daartoe door de regering geschapen gaan worden. 
Weinigen van ons hebben, vermoed ik, in hun jeugd zoveel beperkingen ervaren, zoals nu het geval is voor de 
jongeren. 

Rest mij nog u een mooie (na)zomer toe te wensen, in gezondheid en in toegestane gezamenlijkheid, en hoop 
ik u te zien op 14 oktober bij onze volgende mini-conferentie, met vriendelijk groet, Sander van der Schoot. 

Mini-Conferentie op 14 okt a.s. 

Zoals u op onze website (www.vvsptn.nl) heeft 
kunnen lezen, organiseert de VVSPTN op 14 
oktober a.s. weer een mini-Conferentie. De spreker 
dit keer is  

Drs. R.B.P. (Rob) de Brouwer

met als onderwerp:
“Ontwikkelingen in pensioenland”

de mini-conferentie zal worden gehouden op:
donderdag 14 oktober 2021 om 13:30.

bij Frans op den Bult (Deurningen)

Via de bekende mail die over enige tijd ontvangt 
kunt u zich weer aanmelden. We zullen fysiek 
wellicht plaats hebben voor zo’n 100 bezoekers, 
afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. 
Voor bezoekers aan deze mini conferentie gaan we 
er van uit dat deze gevaccineerd zijn, een testbewijs 
of een herstelbewijs hebben. Verder houden wij ons 
aan de RIVM maatregelen die op dat moment 
gelden. De mini-Conferentie wordt natuurlijk ook 
gestremde via YouTube. 

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. Inmiddels zien we ook het aantal 
besmettingen weer dalen na aanvankelijke stijging. 
Het blijft een zorgelijke situatie waar niemand blij 
van wordt. Let goed op elkaar en houd nog even 
vol. 

Ontwikkelingen Dekkingsgraad 

Ondanks de moeilijke tijden waarin sommige 
pensioenfondsen op dit moment verkeren, kunnen 
we wederom constateren dat ons pensioenfonds, de 
SPTN, het erg goed doet, met onlangs (eind juni) 
een actuele dekkingsgraad van 125.3 en een 
beleidsdekkingsgraad van 115,4 kunnen we 
ondanks het onzekere in deze getallen best 
tevreden zijn. Er gloort zelfs eventueel een redelijke 
indexering. 
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Van de WP 
 
Voortgang wet Koolmees 
(nieuwe pensioenstelsel) 

Hoe staat het nu met de pensioenplannen van 
minister Koolmees? De ambtenaren hebben de 
totaal 800, vaak zeer kritische commentaren 
verwerkt. Nu gaat het herziene wetsontwerp eerst 
naar de DNB, de Raad van State, het college voor 
de rechten van de mens, het adviescollege toetsing 
regeldruk, en nog een aantal adviesorganen. Pas 
daarna, in het voorjaar van 2022 wordt het nieuwe 
wetsontwerp bekend gemaakt en kunnen we zien of 
er serieus iets is gedaan met de vele commentaren. 
Ondertussen komt er ook uit de academische 
wereld meer kritiek. Het wetsontwerp van Koolmees 
gaat uit van 2 pensioensystemen, de Nieuwe 
Pensioen Overeenkomst (NPO) en de Verbeterde 
Premie Regeling (VPR). Ondertussen heeft de 
afdeling pers en propaganda van het ministerie 
besloten de namen te wijzigen in “het Solidaire 
Contract” en het “Flexibele Contract”. Deze namen 
zijn misleidend, want in het Solidaire Contract is er 
juist minder solidariteit dan in het Flexibele Contract. 
De NPO regeling gaat er van uit dat je ook in de 
uitkeringsfase een individueel pensioentegoed hebt. 
Het beleggingsrisico kan daardoor niet gedeeld 
worden met de andere deelnemers. Ook het 
spreiden van het risico over de tijd wordt moeilijker 
omdat de oudere gepensioneerde deelnemers een 
korte verwachte levensduur hebben.  Hierdoor wordt 
het pensioenfonds gedwongen het geld van de 
gepensioneerden vooral te beleggen in renteloze 
staatsleningen.  Dat maakt het vrijwel onmogelijk 
om lopende pensioenen ooit nog te indexeren. 
 
Het NPO contract werkt met een zogenaamd 
“beschermingsrendement” en een “over rende-
ment”. De gepensioneerden krijgen vooral het be-
schermingsrendement, de jonge deelnemers vooral 
het over rendement. Het beschermingsrendement 
wordt door de DNB vastgesteld op basis van het 
rendement op staatsleningen. Dat ligt nu dus onder 
de 0%. Volgens het wetsontwerp is het bescher-
mingsrendement het rendement dat nodig is voor 
een nominale uitkering. Het uitgangspunt van deze 
wet is dus dat lopende pensioenen niet geïndexeerd 
hoeven te worden. Het inflatierisico, dat op de lange 
termijn veel groter is dan het beleggingsrisico, wordt 
dus volledig genegeerd in deze wet. 
 
Met meer solidariteit een beter pensioen. 
 
De Verbeterde Premie Regeling maakt het juist wel 
mogelijk om in de uitkeringsfase met een collectief 
vermogen voor alle gepensioneerden te werken. De 
tijdshorizon voor dit collectieve vermogen is de 
levensduur van het pensioenfonds, en niet de 
levensduur van de individuele deelnemer. Deze 
lange levensduur maakt het mogelijk om de jaarlijks 
wisselende beleggingsopbrengst te middelen over 
de tijd. Zo kan het fonds beleggen in aandelen 

zonder dat dit ten koste gaat van de zekerheid van 
de pensioenen. Juist door gezamenlijk de risico’s te 
delen kan er belegd worden in aandelen met een 
veel hoger verwacht rendement (5,6%) dan de 
risicovrije staatsleningen (negatief rendement voor 
de komende 10 jaar).  
Dat begint nu ook in de wetenschappelijke wereld 
op te vallen. Paul de Beer, hoogleraar economie 
aan de UvA, schrijft dat met meer risicodeling over 
alle deelnemers, en meer beleggen in aandelen een 
pensioenpremie van 15% tot 20% voldoende is in 
plaats van de huidige premies van 25% tot 30%. 
Eduard Bomhoff, ex-minister en nu hoogleraar in 
Australië en Maleisië schrijft dat in de analyses van 
Koolmees, het rendement van aandelen systema-
tisch te laag, en het risico te hoog wordt ingeschat. 
Het pensioenverlies door het gedwongen beleggen 
in renteloze staatsleningen is daardoor veel hoger 
dan wat Koolmees zegt.  
Het is te hopen dat deze kritiek nu eens serieus 
genomen wordt. Als de Koolmees wet toch wordt 
ingevoerd zou het standpunt van de WP van de 
VVSPTN zijn, dat het Thales pensioenfonds voor de 
Verbeterde Premie Regeling zou moeten kiezen. De 
collectieve risicodeling die hierin zit maakt een beter 
pensioen voor hetzelfde geld mogelijk. 

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. 

Let op!! een uitschrijving (unsubscribe) van ons 
mailsysteem (Mailchimp) betreffende de digitale 
nieuwsbrieven en dergelijke geldt niet als een 
opzegging van het lidmaatschap. 

Busreizen en het wel/niet doorgaan daarvan  

De Corona maatregelen zijn nog niet geheel voorbij 
maar door de vaccinaties zijn er weer wat meer 
mogelijkheden. We hebben dan ook het organiseren 
van bustochten weer opgepakt. Contacten met de 
bus vervoerder zijn weer geactiveerd. Het is de 
bedoeling dat de geparkeerde reis van voorjaar 
2020 in oktober 2021 gaat plaatsvinden. Meer 
nieuws in het Gele Boekje het periodiek voor 
gepensioneerden van Thales en Signaal. 

Het Gele Boekje  

Graag wijs ik u nog op de publicatie van het Gele 
Boekje (voor alle gepensioneerden van Signaal en 
Thales) wat deze maand verschijnt. Daarin is een 
artikel opgenomen omtrent de voorgenomen 
opheffing van het hulpfonds. 
Mocht u om wat voor reden het Gele Boekje niet 
ontvangen, en u stelt dat toch op prijs, dan kunnen 
wij u dit (uitsluitend) via E-mail laten toekomen. 
Een melding aan publiciteit@vvsptn.nl is voldoende.
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