
 
 
 
Van de voorzitter: 

Bijna dagelijks zijn er op dit moment berichten in de media betreffende 
verhoging van pensioenen. Een groot aantal fondsen hebben hun 
indexatiebesluit voor 2023 al genomen, hetgeen  verderop in deze Logged 
Out in een overzicht is weergegeven. Terecht worden er van uw zijde 
geregeld vragen gesteld, waarom we nog niets van ons fonds gehoord 
hebben. In dat kader is er afgelopen week een Nieuws Flits van de 
Werkgroep Pensioenen aan alle leden verzonden. Wij zijn als bestuur van de 
VVSPTN in een vergadering met het SPTN bestuur in de gelegenheid 
gesteld om onze standpunten betreffende indexatie berekening mondeling 
toe te lichten, als vervolg op onze briefwisseling met het SPTN bestuur. Het 
SPTN bestuur zal in hun december vergadering een besluit nemen met 
betrekking tot de hoogte van de indexatie 2023. Gezien het feit dat de 
koopkracht afname, als gevolg van de inflatie, groot is, zal een indexatie 
meer dan welkom zijn. 

Afgelopen maanden heeft u misschien ook (geprobeerd) om alle lange debatten in de 2e kamer betreffende de 
Wet Toekomstig Pensioen (WTP) te volgen. Wat daarin duidelijk werd, is dat er nog heel veel onduidelijk is, en 
dat indien tot invoering besloten wordt, het risico zeer groot zal zijn. Tot stemming is het nog niet gekomen, en 
de vraag is, wanneer er over gestemd gaat worden. Na de 2e kamer, moet ook de eerste kamer het er nog 
mee eens zijn. Na de provinciale staten verkiezingen op 15 maart 2023, zal door de nieuwe provinciale staten 
leden de nieuwe 1e kamer gekozen worden, op 30 mei. Vandaar de “haast” bij de huidige coalitiepartijen.  
Hoewel de definitieve wet nog niet is ingevoerd, is er door het pensioenfonds een project gestart, waaraan alle 
geledingen, en dus ook de VVSPTN deelnemen. Verderop in deze Logged Out wordt hier nog verder op 
ingegaan. 

Onze najaars mini-conferentie bij “Frans op den Bult” werd weer goed bezocht, zowel in de zaal, als on-line. 
De spreekster was Agnes Joseph, een actuaris die vaak genoemd wordt bij diverse debatten, lezingen over 
het nieuwe pensioenstelsel. Was wederom een leerzame bijeenkomst. Na de lezing was er gelegenheid om 
onder het genot van een drankje en een hapje, in informele sfeer met oud-collega’s nog even na te praten. 

Nu de corona pandemie formeel voorbij is, hoop ik dat u, indien toch besmet, slecht milde klachten zult 
hebben. Namens het hele bestuur van de VVSPTN wens ik u oprecht een voorspoedig en gezond 2023 toe, 
en hoop u bij de ALV te ontmoeten, 

Met vriendelijke groet, Sander van der Schoot. 

Algemene Ledenvergadering (ALV-2023) 

We kunnen u nu reeds de voorgenomen datum voor 
de Algemene Leden Vergadering van de VVSPTN 
doorgeven. Deze vergadering zal gehouden worden 
op: 

donderdag 16 maart 2023 om 13:30. 

Zoals we al jaren gewend zijn dus op een 
donderdag-middag op het bekende tijdstip. We 
hopen op een hoge opkomst als de Richtlijnen van 
het RIVM dit toelaten tenminste. De lokatie en 
uitnodigingen zullen we ter zijner tijd toesturen. 

VVSPTN actuele zaken 

Op dit moment zijn we binnen de VVSPTN bezig 
met het voorbereiden op een eventueel nieuwe 
wetgeving ten aanzien van het pensioenstelsel. 

Hoewel deze nieuwe wetgeving ook wel bekend als 
de WTP (Wet Toekomstig Pensioen) nog niet door 
de partijen in het parlement (2e en 1e Kamer) is 
goedgekeurd lijkt het toch door te gaan. Er zijn 
misschien nog wel wijzigingen maar de essentie 
blijft zoals het nu is.  

Een heleboel zaken voor de invoering van dit 
nieuwe pensioenstelsel komt te liggen bij het 
Pensioenfonds. Om deze zaken te kunnen 
afstemmen met de partijen, die hierin een zegje 
moeten doen, heeft de SPTN een klankbordgroep 
opgericht. In de klankbordgroep is de VVSPTN 
vertegenwoordigd door Sander van der Schoot en 
Henk Lamberts. De klankbordgroep komt 1x per 
kwartaal bijeen om de vorderingen van fonds te 
bespreken. 

In het pensioenfonds SPTN is een projectgroep 
benoemd om de activiteiten, die er aan komen voor 
het nieuwe stelsel, voor te bereiden en een 
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‘roadmap’ op te stellen tussen nu en het ingaan van 
het nieuwe wetgeving stelsel uiterlijk per 1-1-2027. 
De projectgroep bestaat uit leden van het pensioen-
fondsbestuur, de actuaris van de SPTN van WTW, 
een ondersteunende consultancy groep van AON en 
een onafhankelijk adviseur. Op dit moment is er een 
concept roadmap gemaakt en een enquête 
opgesteld om van de deelnemende partijen in de 
Klankbordgroep te vernemen hoe deze partijen 
verschillende elementen van de nieuwe wetgeving 
zien. Dit is belangrijk omdat medio volgend jaar al 
de eerste keuzen door de deelnemers moet worden 
gemaakt. 

De verschillende partijen binnen de Klankbordgroep 
hebben verschillende verantwoordelijkheden. Zo 
heeft de belangenvereniging van gepensioneerden 
de VVSPTN een hoorrecht. Dat wil zeggen dat men 
op de hoogte moet worden gebracht van keuzes die 
de Projectgroep gemaakt heeft of gaat maken. Daar 
blijft het dan ook bij. De VO bijvoorbeeld heeft een 
adviesrecht wat niet bindend is. 

Kortom de komende tijd wordt heel belangrijk om de 
juiste keuzes, adviezen te maken en beslissingen te 
nemen zodat het nieuwe stelsel voor iedere 
deelnemer een zo goed mogelijk uitwerking heeft. 

De voortgang van de Klankbordgroep is te volgen 
via de verslaggeving van de vergaderingen die op 
de website van de VVSPTN zullen worden 
geplaatst. 

Geplande vergaderdata Klankbordgroep: 

-  vrijdag 17 maart 2023 
-  vrijdag 23 juni 2023 
-  vrijdag 13 oktober 2023 
 
Kort na de vergaderingen kan dan de verslaggeving 
op de website worden bekeken. 

Indexaties 

Voor de gepensioneerden is een aantal jaren geen 
of een zeer kleine indexatie of toeslag op de 
pensioenuitkering geweest. 

Met de presentatie van de wetgeving over het 
nieuwe pensioenstelsel heeft de Minister ook een 
AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) 
uitgevaardigd. Hierdoor kunnen pensioenfondsen 
indexeren vanaf een dekkingsgraad van 105%. 

Hiervan hebben diverse fondsen gebruik gemaakt 
door te komen met een extra indexatie per medio 
2022. 

Volgens onze Werkgroep Pensioenen (denktank 
van de VVSPTN), die hieraan gerekend heeft, zou 
de SPTN, indien men de AMvB hanteert, ook een 
extra indexatie uit kunnen keren.  

Hieromtrent heeft de VVSPTN een brief uitgedaan 
met een voorstel voor extra indexatie. 

Hierop heeft de SPTN de VVSPTN uitgenodigd voor 
een gesprek over deze materie. Dit gesprek heeft 
plaats gehad op 30 september 2022. 

De SPTN stelt dat men consistent blijft in hun 
benadering zoals het de afgelopen tijd is geweest 
en men niet gebruik wil maken van allerlei interim 
maatregelen in de transitie naar een nieuw 
pensioenwet die er nog lang niet is. 

De VVSPTN is van mening dat de AMvB een 
handvat is waardoor men meer kan indexeren vanaf 
2021 en dat de intentie die men hiervoor uit moet 
spreken geen verplichtingen geeft omdat er nog 
geen wetgeving is. 

Hierdoor zijn andere pensioenfondsen met een 
lagere dekkingsgraad in staat fors te indexeren en 
hoewel het geen spectaculaire percentages zijn 
wordt er toch algemeen in de pers over gesproken 
en is het in ieder geval iets.  

Niemand weet wat de nieuwe wetgeving als 
consequenties heeft en daarom is elke indexatie 
van de pensioenen meegenomen. 

Het is daarom aan onze leden moeilijk uit te leggen 
dat andere pensioenfondsen wel ruim indexeren en 
dat wij als gedispenseerde van één van die fondsen 
dat niet doen.  

In de transitie-fase naar het nieuwe stelsel komen 
allerlei verrassingen (afschaffing doorsneepremie,  
invaren in het nieuwe stelsel, enzovoort). Daarom 
wil het SPTN bestuur graag een spaarpotje  
hebben.  

Vanuit de VVSPTN wordt aangegeven dat in het 
nieuwe pensioenstelsel er met veel kleinere buffers 
wordt gewerkt en dat het niet zinvol is om nu ten 
koste van de deelnemers grote buffers te 
handhaven die straks toch niet meer nodig zijn.  

Het toekomst bestendig indexeren, waar het SPTN 
bestuur zich nu op beroept, is nooit het eigen SPTN 
beleid geweest maar een gevolg van de nFTK 
regels uit 2015 die nu met de AMvB buiten werking 
zijn gesteld.  

De SPTN geeft aan, horende de argumenten van de 
VVSPTN, de ingeslagen koers nu nog niet te willen 
wijzigen. Ook de huidige benadering zal een forse 
indexatie opleveren per 1-1-2023 en dus nog even 
geduld.  De beslissing hieromtrent wordt genomen 
in de december vergadering van het bestuur van de 
SPTN. 

Verslag Mini-Conferentie met Agnes Joseph  

Voor de mini-conferentie had de VVSPTN deze keer 
als gastspreekster mevrouw Agnes Joseph 
uitgenodigd. Zij is actuaris bij Achmea en heeft nog 
diverse andere functies in de pensioenwereld. 

De spreekster presenteerde de bouwstenen van de 
nieuwe pensioen contracten want zoals we weten 
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zijn dat 2 namelijk het solidaire contract en het 
flexibele contract. Hiervan moet uiteindelijk 1 
contract gekozen worden voor verdere uitwerking 
door het betreffende pensioenfonds in ons geval 
SPTN. 

Zoals alle actuarissen is zij heel druk met het maken 
van berekeningen van de consequenties van de 
invoering van het nieuwe stelsel ook wel WTP 
genoemd. Er zijn een groot aantal parameters waar-
mee men kan rekenen en afhankelijk van de waar-
den van deze parameters komen er verschillende 
resultaten uit van wat er met de pensioenen gaat 
gebeuren bij invoering van het nieuwe stelsel. Gaat 
men er als gepensioneerde op vooruit of op 
achteruit.  

Optimisten zeggen door het nieuwe stelsel wordt 
alles beter. Het wordt koopkrachtiger, de premie is 
lager, het pensioenbedrag wordt hoger en er is een 
kleinere kans op kortingen. 

Dit lijkt geweldig maar als het te mooi lijkt om waar 
te zijn, is het dat meestal ook zo. 

Zelf heeft Agnes ernstige twijfels. Er wordt met een 
hogere rekenrente gerekend en de buffers worden 
slimmer ingezet.  

Al het zo simpel is hebben we het nieuwe contract 
helemaal niet nodig. Dat kan ook in het bestaande 
contract worden verwerkt. Er zit dus meer achter. 

Voordelen zijn er zeker zo worden de administratie 
systemen eenvoudiger. Als het echt lukt worden de 
pensioenen individueler en makkeli jker te 
administreren. 

Om het te laten lukken zijn er een aantal doelen te 
stellen. Deze zijn: zekerheid voor de ouderen, 
koopkracht behoudend, wendbaar voor de 
toekomst, individueel maatwerk en keuzevrijheid en 
solidair en collectief. Rekening houden met gedrag 
elementen. 

De basis is life cycle beleggingen. Voor jongeren 
kunnen de beleggingen anders zijn dan voor de 
ouderen. In de uitkeringsfase willen we zekerheid en 
koopkrachtbehoud. Dat betekent veel zakelijke 
waarden. Collectief delen van risico’s. De 
“rekenrente” verdwijnt niet echt, die gaat nu 
“projectie-rendement” heten.  

In het nieuwe stelsel zou je door kunnen met een 
dekkingsgraad van 105%. Als de dekkingsgraad 130 
is, zoals voor ons momenteel, zou je 25% ineens uit 
kunnen keren. Zorg is of je daarna nog de 
koopkracht wijzigingen kunt bijhouden. Het beeld is 
nu anders qua dekkingsgraad als toen het 
pensioenakkoord werd gemaakt. 

Het proces is het huidige stelsel invaren in het 
nieuwe stelsel. Voor Agnes heeft de standaard 
methode de voorkeur. Men zou 5% voor een 
reserve kunnen kiezen voor het opvangen van 
schokken. 

Naast invaren is ook ingroei mogelijk. Na verloop 
van tijd is dan het nieuwe stelsel helemaal actueel. 

Van de WP  

Indexatiebesluit diverse Pensioenfondsen 

In de Tabel indexatiebesluit op de pagina hierna, de 
indexaties die tot nu toe bekend zijn gemaakt. 
Hierin wordt getoond wat er geïndexeerd zou 
kunnen worden onder: 
• het oude FTK van voor 2015 met indexatie 

lineair tussen DG =105% en DG =125% 
• het nieuwe FTK van na 2015 met indexatie 

tussen DG=110% en TBI grens (nu 140%) 
• De AMvB, Indexatie zolang DG>105% blijft maar 

niet meer dan prijsindex 
• en hoeveel er is toegekend  
Tevens is aangegeven of een fonds de AMvB heeft 
gebruikt. 

Toekomst pensioenwet onzeker  

Op dit moment is de pensioenwet WTP (Wet 
Toekomst Pensioenen) in behandeling bij de 
Tweede Kamer. De minister dacht eerst dat ze met 
een middagje in de commissie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en daarna een uurtje plenair 
debat wel klaar zou zijn. Maar nu is er verspreid 
over 7 dagen al 60 uur over de pensioenwet 
gesproken.  

Iedere keer blijkt: naar mate er langer over de WTP 
wordt gesproken komt er meer narigheid naar 
boven. Keer op keer blijken de cijfers van het 
ministerie onjuist te zijn. Zo was er een tabel die liet 
zien dat het nieuwe stelsel de inflatie wel zou 
kunnen compenseren. Totdat iemand het narekende 
en zag dat de minister er van uit was gegaan dat de 
pensioenen eerst met 15% worden verlaagd om zo 
geld vrij te maken voor toekomstige indexatie. Ook 
blijkt dat met de nieuwe wet veel mensen hun recht 
op een nabestaanden pensioen kunnen verliezen. 
Maar er zijn ook mensen waarvoor het nabestaan-
denpensioen, samen met de ANW uitkering hoger 
uitkomt dan het inkomen van de overleden 
echtgenoot.  

De minister blijft herhalen dat iedereen er in het 
nieuwe stelsel op vooruit gaat. Maar ze zegt ook dat 
de premies niet omhoog gaan, en dat het 
pensioengeld niet anders belegd wordt dan nu. Als 
er niet meer geld in gaat, hoe kan er dan meer 
uitkomen?  Het hele verhaal blijkt te draaien om het 
éénmalig uitdelen van de opgebouwde reserves uit 
het huidige pensioenstelsel. Maar dat kan je maar 
één keer doen, daarna is het op. 

Ook wordt er telkens gezegd dat in het WTP 
systeem de pensioenen sneller verhoogd kunnen 
worden omdat er geen buffers meer nodig zijn. Maar 
zonder buffers moeten de pensioenen ook meteen 
verlaagd worden als de beleggingen een keer 
tegenvallen. Volgens de minister is dat niet nodig 
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omdat de pensioenen dan aangevuld kunnen 
worden uit de buffers. Maar die waren toch juist 
afgeschaft?  

De pensioenfondsbesturen gaan hier vrolijk in mee. 
Terwijl de inflatie is opgelopen tot 14% schrijven de 
pensioenfondsbesturen hun deelnemers dat ze 
ondanks de hoge dekkingsgraden niet volledig 
kunnen indexeren. Want ze moeten de buffers 
verhogen om zich voor te bereiden op een nieuw 
pensioenstelsel waarin de buffers niet meer nodig 
zijn. 

Het bestuur van de VVSPTN heeft er bij het 
pensioenfondsbestuur op aangedrongen nu volledig 
te indexeren. Volgens een tijdelijke regeling (AMvB) 
mag het pensioenfonds indexeren zolang de 
dekkingsgraad maar boven de 105% blijft. Een 
alleen de inflatie van dit jaar mag gecompenseerd 
worden, die van voorgaande jaren niet. Het Thales 
pensioenfonds heeft op dit moment een dekkings-
graad van bijna 135%. De inflatie in de peilperiode 
van juli 2021 tot juli 2022 was 12,4%. Dus zoveel 
mag het fonds indexeren. Daarna blijft er nog een 
dekkingsgraad van 122,6% over. Ruim genoeg dus.  
Voorwaarde is wel dat het fonds een voornemen 
heeft om in te varen in het nieuwe stelsel van de 
Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Maar zo een 
toezegging verplicht tot niets. Er is immers nog 
steeds geen nieuwe wet. Wat er ligt, krijgt veel 
kritiek en ook zijn de kamerleden nog volop aan het 
amenderen. De wet wordt nu artikel voor artikel 
besproken. Dan zal wel blijken dat wat in de wet 
staat niet is wat men eigenlijk wil. Wat er uiteindelijk 
uitkomt zal wel heel wat anders zijn dan waar de 
minister mee is begonnen.  

De WTP zal waarschijnlijk wel aangenomen worden 
in de Tweede Kamer want de kamerleden van de 
coalitie partijen zijn, ongeacht hun eigen mening 
gebonden aan het regeerakkoord. Maar in de Eerste 
Kamer heeft de coalitie geen meerderheid. Het is 
dus nog geen gelopen race.  

Namens de werkgroep pensioen, 

Emiel Stolp 

Samenva'ng	nieuws	website	

Op de website zijn in de achterliggende periode de 
volgende artikelen verschenen, heeft u ze gezien? 

• Twee interessante video’s met uitleg van Emiel 
Stolp 26 september 2022

• Brief aan SPTN n.a.v. antwoord op 17 juni. 10 
september 2022

• Voorstel amendementen op WTP naar KG e.a. 2 
september 2022

• Vooraankondiging: Mini-Conferentie 13 augustus 
2022

• Antwoord op brief van 2 mei ontvangen van 
SPTN 20 juni 2022

• Oproep van de Koepel Gepensioneerden: teken de 
petitie “Pas de pensioenwet aan” 25 mei 2022

• Brief aan bestuur SPTN betreffende herstel 
korting en inhaal indexatie. 25 mei 2022

Voor degene die de papieren versie van deze Logged 
Out ontvangen, de artikelen zijn te vinden op onze 
website https://www.vvsptn.nl via de rechterkolom.
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