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Van de voorzitter:

In dit nummer:

Na 2 jaar met de nodige beperkingen te hebben moeten omgaan, ten gevolge
van Corona, zitten we nu weer ongedwongen op een terrasje, kunnen we naar
het theater, naar de bioscoop, of met de bus op stap. De eerste door de
VVSPTN georganiseerde busreis heeft 11 mei j.l. plaatsgevonden, na 2 jaar,
en was een succes.
Wat op dit moment wel het geval is, is een sterk gestegen inflatie. Zal u vast
niet ontgaan zijn. We hebben het bestuur van de SPTN op het hart gedrukt,
middels een toelichtende brief, dat pensioen verhoging nu meer dan ooit
noodzakelijk is. Binnen de geldende richtlijnen, en de dekkingsgraad in acht
nemend, kan er een pensioenverhoging plaatsvinden.
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Een mijlpaal die dit jaar bereikt is, is het 100-jarig bestaan van Signaal/Thales.
Een van de activiteiten die er zijn ontplooit, is de onthulling, op Bevrijdingsdag,
van het beeld uit 1967 (ter ere van Jules Schagen van Leeuwen) met de 2
vogels en de Signaal tol. U heeft het vast weleens gezien toen u vroeger in de
pauze door het park bij de vijver liep. Toen nog op het terrein van Signaal. Op
onze website vindt u een link naar een korte video.
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Nog steeds zijn we op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Gezien de onduidelijkheden die er nog zijn ten
aanzien van dit nieuwe stelsel, en gezien de toenemende dekkingsgraden, als gevolg van de stijgende rente,
waardoor veel fondsen nu kunnen indexeren, is het laatste woord er nog niet over gezegd. Ik verwijs u graag
naar het stukje van de Werkgroep Pensioenen.
Rest mij nog om u namens het bestuur een fijne (corona-vrije) vakantie te wensen.
Met vriendelijke groet, Sander van der Schoot.
Algemene Ledenvergadering (ALV).
Zoals bekend was de Algemene Ledenvergadering
van de VVSPTN op 17 maart j.l. Het verslag van de
ALV kunt u lezen op onze website. Helaas was het
volgen van de vergadering via Youtube wegens
technische storingen alleen de eerste 6 minuten
mogelijk. Wel hebben we nog grote delen van de
vergadering op YouTube terug kunnen vinden en
daarvan de leden die zich hadden aangemeld op de
hoogte gesteld (Zie ook punt verbetering streaming).
Ondersteuning Hulpfonds (geliquideerd)

Brief aan bestuur SPTN betreffende indexering
en korting
Hierbij willen we u informeren dat het VVSPTNbestuur heeft besloten de door de WP geformuleerde brief over herstel van korting en inhaalindexering aan het SPTN-bestuur aan te bieden.
De brief en bijbehorende aanhangsels zijn op
onze website geplaatst.
Eventuele correspondentie hieromtrent is te richten
aan het secretariaat of de servicedesk.
Oproep vrijwilligers ALV en MC en Website

Medio januari heeft de penningmeester (als u op de
peildatum lid was van de VVSPTN) een bedrag
overgemaakt op uw bankrekening naar aanleiding
van de liquidatie van het hulpfonds. We hebben hier
verschillende positieve reacties op gehad waarvoor
we u nogmaals willen bedanken.

Voor het bedienen van de nodige apparatuur tijdens
de Algemene Ledenvergadering(en) en de MiniConferenties (MC) zijn we op zoek naar vrijwilligers
(m/v) binnen het Streaming team. Het betreft:

Betaling Contributie

- Bedienen Camara’s (3x)
- Bedienen Geluidsinstallatie (1x)
- Bedienen PowerPoint presentatie (1x)

Er zijn nog een aantal leden die hun contributie van
€ 7,50 voor dit jaar nog niet hebben voldaan.
Als het goed is heeft u via de mail hier al 2 keer een
betalingsverzoek voor ontvangen. Graag het bedrag
zo snel mogelijk overmaken.

Voor het onderhoud van onze website hebben we
behoefte aan minimaal 1 vrijwilliger met kennis van
Google Analytics en Wordpress. We willen ook de
intensiteit van de nieuws berichten verhogen.
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Vrijwilligers kunnen zich via mail melden bij Alex de
Jong (publiciteit@vvsptn.nl), vermeld wel even
voor welke rol je je aanmeldt.
Verbetering streaming ALV en MC
Tijdens de laatste Algemene Vergadering hadden
we zoals eerder genoemd wederom te maken met
technische problemen waardoor deze via YouTube
niet goed te volgen was. Het hoofdprobleem was de
instabiele verbinding, waardoor we delen van de
vergadering misten.
Het bestuur heeft maatregelen genomen om dit
soort problemen in de toekomst uit te sluiten.
Allereerst hebben we geregeld dat we een vaste
verbinding hebben met een automatische fallback
naar een mobiele verbinding. Verder zullen de ALV
en MC standaard worden opgenomen, zodat als er
echt geen verbinding meer is we deze later kunnen
uploaden naar Youtube.
Ruim voor de volgende MC zal bovenstaande
uitvoerig getest worden.
Aanpassing website
Onlangs hebben we de menu structuur van onze
website gewijzigd. Dit heeft als reden de informatie
van de Koepel Gepensioneerden nog beter voor u
bereikbaar te maken. Tevens hebben we een
opsplitsing aangebracht tussen de Logged
Out
(nieuwsbrieven) en de verslagen van en de
Algemene Ledenvergadering. De contact en Privacy
pagina hebben we opgenomen onder het eerste
menu-item (Home).
Petitie “Pas de pensioenwet aan”
Op verzoek van de KG vragen we uw aandacht voor
de schrijnende omstandigheden die zich voordoen
in pensioenland (zie ook artikel WP). In verband
daarmee heeft de KG in samenwerking met andere
ouderenorganisaties een petitie opgesteld waarin
wordt geeist de pensioenwet aan te passen. Een
directe link om de petitie te tekenen is hier
opgenomen. Als u de achtergrond van de petitie wilt
lezen, die hebben we op onze website geplaatst.
Van de WP
Ministerie negeert alle kritiek
Eind maart werd dan eindelijk de Wet Toekomst
Pensioen gepresenteerd in een gezamenlijke
persconferentie van de minister van Armoede en
Pensioen, Carola Schouten en de voorzitters van de
FNV, Tuur Elzinga en die van de werkgevers Ingrid
Thijssen. Dit wetsontwerp is vrijwel gelijk aan de
internet consultatie versie uit 2020. De 800 kritische
reacties op de wet zijn bijna volledig genegeerd.
Wel is de Memorie van Toelichting (MvT) gegroeid
van 120 naar 363 pagina’s. Het ministerie gaat er
van uit dat mensen die kritiek hebben op het beleid,
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het niet goed begrepen hebben en dat het dan nog
maar een keer extra uitgelegd moet worden. Die
uitleg is overigens aan de minister zelf voorbij
gegaan. Op een vraag van het vakblad Pensioen
Pro, of zij die 363 pagina’s gelezen had, was het
antwoord: “diagonaal” . Een pensioenvermogen van
1800 miljard, twee en een half keer het nationaal
inkomen, is voor deze minister blijkbaar nog niet
groot genoeg om veel aandacht aan te besteden.
Hoewel de ambtenaren al sinds 2019 aan deze wet
hebben kunnen werken, kwam er half mei al weer
een nota van wijziging uit omdat er blijkbaar toch
nog een paar belangrijke punten over het hoofd
gezien waren.
Kern van deze wet is dat deelnemers niet langer
een pensioenuitkeringsrecht maar een individueel
vermogen opbouwen. Nu is daar in de opbouwfase
nog wel iets voor te zeggen, maar in de
uitkeringsfase is het een onzinnig idee. Op
pensioendatum zou dat individuele vermogen
overeen moeten komen met het pensioenbedrag
vermenigvuldigd met de verwachte levensduur.
Maar dan zou de individuele pot leeg zijn als je
ouder wordt dan het gemiddelde. En pensioen
behoort toch een levenslange uitkering te zijn. Een
groot deel van deze pensioenwet bestaat daarom uit
reparatie maatregelen om uit een eindig individueel
vermogen toch weer een levenslang pensioen te
maken. En al die reparaties maken de wet weer
onleesbaar ingewikkeld. Overigens vind je nergens
in de wet of de MvT terug waarom er individuele
potjes in de uitkeringsfase moeten komen. Dat vond
men zo vanzelfsprekend dat motivatie of
argumenten niet nodig waren.
Een ander probleem is dat er door het invoeren van
individuele pensioenpotjes veel minder ruimte is om
de beleggings risico’s gezamenlijk met alle
deelnemers te delen. En dat heeft weer tot gevolg
dat het grootste deel van het vermogen van de
gepensioneerden in risicovrije staatsleningen belegd
moet worden. Daarop wordt nu ongeveer 1% rente
betaald. Het zal duidelijk zijn dat je daarmee nooit
de 10% inflatie die we nu hebben kan compenseren.
Op dit moment wordt nog ongeveer 30% tot 40%
van het totale beleggingsrendement in de
uitkeringsfase behaald. Met de beleggingsregels die
de WTP voorschrijft wordt dit aanzienlijk minder. En
minder rendement betekent ook een lager pensioen.
Deze wet is niet goed voor de gepensioneerden.
Alle ouderen organisaties, inclusief die van de FNV
zelf, hebben de wet daarom afgewezen. Nu is het
zaak dat ook de Tweede en Eerste Kamerleden dit
signaal krijgen.
Vanuit de werkgroep Pensioen
Emiel Stolp
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