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LOGGED OUT jaargang 2, no.2, juni 2005

Deelnemersvergadering van de
Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de SPTN

op 14 juni 2005, 16.30 uur 
in het bedrijfsrestaurant van Thales Nederland te Hengelo

Het bestuur van de VVSPTN roept U hierbij op om aanwezig te zijn op de Deelnemersvergadering 
(DV) van de SPTN welke op 14 juni aanstaande zal plaatsvinden. 
Zoals tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VVSPTN, gehouden op 10 mei 2005, 
werd besloten, heeft uw bestuur een zg. ingezonden brief aan het bestuur van de SPTN gezonden, met 
daarin een aantal onderwerpen welke wij tijdens de DV behandeld wensen te zien.
Deze brief is in deze Logged Out opgenomen.
Door in deze DV zelf aanwezig te zijn (machtigingen zijn in de DV niet toegestaan), ondersteunt U de 
beslissingen welke genomen werden in onze ALV, en bent U in staat om uw stem daadwerkelijk te 
laten horen in de Deelnemersvergadering van uw eigen Pensioenfonds.
  

Brief aan de SPTN

Dhr. G.W. van Reenen Hengelo Ov, 20 mei 2005 
Secretaris van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland
Postbus 42
7550 GD Hengelo Ov

Betreft: Voorstel te behandelen onderwerpen op de Deelnemersvergadering van de Stichting Pensioenfonds Thales 
Nederland (verder aan te duiden als SPTN) te houden op 14 juni 2005 16.30 uur bij Thales Nederland

Geacht Bestuur van de SPTN,

Het bestuur van de Vereniging van (vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland (verder aan te 
duiden als VVSPTN), heeft het genoegen om. Namens haar leden welke aanwezig waren op de Algemene 
Ledenvergadering van de VVSPTN op 10 mei j.l (verder aan te duiden als Indieners), de navolgende onderwerpen in te 
brengen ter plenaire behandeling op uw a.s. Deelnemersvergadering op 14 juni 2005:

Onderwerp 1.
De Indieners zijn van mening dat de pensioenindexatie toegepast op de vroeggepensioneerden, welke onder de SUM-
regeling vallen, welke een in hoogte vergelijkbare pensioenpremie betalen (conform de middelloonregeling actieven) en 
daarenboven in vele gevallen ook nog een deel van de werkgeversbijdrage betalen, gelijkgesteld dienen te worden aan actief 
dienenden met betrekking tot toekenning pensioenindexatie.. Derhalve willen de Indieners een voorstel ter stemming 
inbrengen, hetgeen luidt:
“Die vroeggepensioneerden deelnemende in de SUM-regeling welke een werknemerspensioenpremie betalen welke gelijk, 
dan wel hoger is, zoals deze wordt geheven van actieve deelnemers, ontvangen een pensioenindexatie over hun 
vroegpensioen welke gelijk is aan de indexatie toegekend aan actieve deelnemers. Deze indexatie zal met terugwerkende 
kracht vanaf de datum van hun SUM-intreding geïndexeerd aan deze vroeggepensioneerden worden toegerekend, terwijl 
deze regeling van toepassing zal blijven tot de datum waarop deze vroeggepensioneerden hun ouderdomspensioen gaan 
genieten.”
Toelichting. – 2005 - SUM vroeggepensioneerden welke een pensioenpremie van 8,33% betalen (of hoger gezien de 
regeling van betaling van gedeelte werkgeversbijdrage) dienen per 1 april 2005 niet een indexatie te worden toegekend van 
0,33% maar van 1,62%. E.e.a. uit te voeren vanaf de datum van hun SUM-intreding m.b.t. de hoogte der indexaties in de 
tussenliggende jaren.
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Onderwerp 2.
Het bestuur van de SPTN wordt verzocht haar communicatie met- en voorlichting aan haar Deelnemers te verbeteren. E.e.a. 
de wijze waarop de PME met haar deelnemers communiceert c.q. voorlicht.
Als voorbeelden mogen dienen:

 Het verstrekken van de gebruikelijke jaarlijkse persoonlijke overzichten. Bij navraag aan PPCC (vh de Schootse 
Poort) over het niet verstrekken van het jaarlijkse overzicht werd door PPCC meegedeeld dat e.e.a. niet was 
geschied op aanwijzing van de SPTN,

 De bekendmaking van de toegekende indexatie schriftelijk aan alle Deelnemers toe te zenden. Een simpele opname 
op de SPTN-website is voor meer dan 50% van de [(vroeg)gepensioneerde] deelnemers niet toegankelijk, vanwege 
het niet tot hun beschikking hebben van een internetaansluiting

 Daarenboven wanneer een volgens het SPTN-bestuur noodzakelijke korting op de indexatie nodig is vanwege de 
dekkingsgraad, tevens te vermelden wat de betreffende dekkingsgraad is, alsmede een toelichting over het door het 
bestuur gewenste verdere ontwikkeling/target.
Een vermelding van de index waarop de berekende indexatie berust is tevens gewenst.

Onderwerp 3.
 Gevraagd wordt om een nadere uitleg van het bestuur van de SPTN op de Deelnemersvergadering omtrent het volgende:
De Indieners zijn op de hoogte dat de regels voor het voortbestaan van de SPTN berusten op een/de prestatie/voorwaarden  
van het Fonds welke tenminste gelijk dient te zijn aan die der PME.
De Indieners verzoeken een toelichting over de verhoging van de p;pensioenpremie per 01012005 van 20% naar 25% daar 
waar de dekkingsgraad van de SPTN aanzienlijk hoger is dan die der PME.
Daarbij zij opgemerkt dat het bestuur van de SPTN in 2002 een herstelplan aankondigde om de dekkingsgraad van het 
Fonds en een periode van 8 jaar tenminste op het niveau van 130% te brengen. Geconstateerd wordt dat de (geschatte) 
dekkingsgraad binnen 3 jaar het niveau van 124% bedraagt/benaderd. Toch werd overgegaan tot een forse verhoging van de 
pensioenpremie en een aanzienlijke korting op de indexatie.
De laatstgenoemde maatregelen doen, met name de (vroeg)pensioen minima, al jaren uitermate veel (financiële) pijn. 
Opmerking: Het CPI cijfer van het CBS over 2004 bedroeg 0,92%. Derhalve zal het verduidelijkend werken wanneer in de 
DV de basis van de indexatieberekening wordt toegelicht.

Onderwerp 4.
Het bestuur van VVSPT was voornemens het volgende ter sprake te brengen in een (aangevraagd) gezamenlijk overleg 
tussen de besturen van de SPTN en de VVSPTN. Aangezien het nimmer heeft geleid tot een dergelijk overleg wil het 
bestuur van de VVSPTN, deze maal namens de Indieners, deze zaken inbrengen op de Deelnemersvergadering van 14 juni  
2005.
“Het bestuur van de SPTN wordt verzocht het daartoe te leiden dat de statuten ten aanzien van de statutaire 
vertegenwoordiger van de VVSPTN in het SPTN bestuur als volgt worden gewijzigd”:

1. De Algemene Ledenvergadering van de VVSPTN stelt één kandidaat aan de DV van de SPTN voor, welke de 
functie van statutaire vertegenwoordiger van de VVSPTN in het bestuur van de SPTN zal innemen. Deze wijziging 
van artikel 4.1 van de SPTN statuten is noodzakelijk omdat artikel *2 slechts melding maakt van de OR’en.

2. De zittingsduur van de statutaire VVSPTN vertegenwoordiger in het bestuur van de SPTN dient gesteld te worden 
op 3 jaar, een en ander conform de zittingsduur van de overige VVSPTN bestuurders. Mede gezien de leeftijd van 
de post-actieven lijkt ons dit alleszins redelijk en aannemelijk.

Bovengenoemde onderwerpen zijn onderwerp van gesprek geweest in de Algemene Ledenvergadering van de VVSPTN, 
waarbij het bestuur van de VVSPTN werd door de aanwezige leden werd gemaand om de desbetreffende onderwerpen “in 
te brengen” bij het SPTN-bestuur, voorafgaande aan haar Deelnemersvergadering; hetgeen hierbij geschiedt.

Vertrouwende op een spoedige en positieve reactie uwerzijds, teken ik,
Namens het voltallige bestuur en de leden van de VVSPTN,

(was getekend)
P.N. Mijnarends
Secretaris

NOOT:  
Zoals in de ALV al aangegeven blijft het aantal betalingen in vergelijking tot het aantal leden ernstig achter!
Dit betreurt uw bestuur ten zeerste, en roept  U nogmaals op om per ommegaande uw contributieverplichting te 
voldoen.  Mocht deze oproep wederom niet leiden tot een substantieel aantal nieuwe betalingen, dan behoudt uw 
bestuur zich het recht voor om passende maatregelen tegen de wanbetalers te nemen!


