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LOGGED OUT    
 

 

UITNODIGING 
 

voor de Algemene Leden Vergadering 
van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden  

van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN 
op woensdag 16 februari 2011 om 13:30 uur  

in Restaurant "de Zegger" te Hengelo 
 
 
 
Geachte leden van de VVSPTN. 
 

Het bestuur van de VVSPTN wenst U en de Uwen een heel gezond en 
voorspoedig 2011 toe. 

 

Laatste nieuws:  
 
GEEN TOESLAGVERLENING VANWEGE TE LAGE DEKKINGSGRAAD 
 
Het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland (SPTN) heeft in haar 
vergadering van 14 december 2010 besloten om per 1 januari 2011 geen verhoging van 
de pensioenen en pensioenaanspraken, de toeslagverlening, toe te kennen. 
 
Ondanks de verbeterde positie van het pensioenfonds door o.a. betere beleggingsresul-
taten laat de dekkingsgraad van het pensioenfonds, die per eind december 2010  
100,5 % bedroeg, de toeslagverlening niet toe.  
 
Reden voor het bestuur om te besluiten geen toeslagverlening toe  te passen.  
 

Tijdens de ALV zal aan de financiële ontwikkeling van het  
pensioenfonds uitgebreid aandacht worden geschonken. 

 
Deze ALV is de vergadering zoals vastgelegd in art. 12 lid 3 en art. 13 van de Statuten 
van de VVSPTN. 
 
Ook gepensioneerden bij de SPTN, die -nog- geen lid zijn van de VVSPTN, worden 
uitgenodigd als toehoorder deel te nemen aan deze vergadering. Zij hebben ech-
ter geen stemrecht. 
 
Zij kunnen zich na afloop van de vergadering vanzelfsprekend als lid aanmelden. 
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AGENDA: ALV 16 februari 2011, (onder voorbehoud) 

Onderwerp Wie 

1. Opening en welkom door de Voorzitter  Voorzitter 

2. Doel van de vergadering  Voorzitter 

3. Goedkeuring (vaststelling) van de Notulen van de Algemene 
Leden Vergadering van 10 februari 2010 

Secretaris 

4. Verslag over 2010, VVSPTN, NVOG Voorzitter/secretaris/ 
vertegenwoordigers 

5. Verslag door de Statutair Vertegenwoordiger in de SPTN, 
Henk Prakken.  

Statutair Vertegen-
woordiger 

6. Verslag door de Vertegenwoordiger van de VVSPTN in het 
Verantwoordings Orgaan (VO), Henk Huiskes 

Vertegenwoordiger 

7. Financieel verslag over 2010. Balans, Staat van baten en las-
ten 

Penningmeester 

8. Verslag van de kascommissie.  Voorzitter Kascommis-
sie 

9. Benoeming Kascommissie 2011 Leden 

10. Aftredende Bestuursleden, verkiezing Voorzitter 

11. Pauze   

12. Beleid 2011 Voorzitter, Statutair 
Vertegenwoordiger 

13. Discussie Allen 

14. Begroting 2011 Penningmeester 

15. Voordracht door de Werkgroep Pensioenen  

16. Rondvraag  Allen 

17. Sluiting  Voorzitter 
 

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot “informeel overleg”.  
 

Het VVSPTN bestuur verwacht een goede opkomst bij deze voor uw 
vereniging zo belangrijke bijeenkomst. 

 
Graag een bericht van komst of verhindering i.v.m. reservering vergaderruimte. 

 

Notities bij de Agenda : 
 
Agendapunt 3: Notulen 
Zie de VVSPTN website. De notulen van de vergadering van 10  februari 2010 worden in janua-
ri  2011 aan alle leden op schrift verdeeld. 
 
Agendapunt 4: Verslag over 2010 
De VVSPTN is een belangenvereniging en zal zich inzetten voor haar leden m.b.t.: 
 
 
    Beleid 2010   Acties in 2010  

LEDEN Aantal leden per 31 december 2010: 476  

Indexatie  

Koopkracht Kernpunt van de belangenbehartiging voor de SPTN gepensioneerden. 
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Pension Fund 
Governance 
(PFG) implemen-
tatie. (Goed be-
stuur van het 
pensioenfonds) 

Met name is dit jaar aandacht gegeven aan de communicatie van de 
SPTN met de actieven en gepensioneerden. 
 
Henk Huiskes is de vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het 
Verantwoordings Orgaan.  
 

Zorg & Welzijn Focus op de kosten van de zorg en de voortdurende stijging van de no-
minale premies en de inkomensafhankelijke bijdrage. 

Werkgroep  
Best Practices 

De werkgroep heeft in augustus het geupdate eindrapport aan het 
VVSPTN bestuur aangeboden. Rapport is verdeeld naar SPTN, Thales 
en NVOG.  

Werkgroep  
Vertrekregelingen 

Resultaat is bekend gesteld. Werkgroep blijft bestaan voor evt. nazorg.  

Werkgroep  
Pensioenen 

Henk Hemmers en Jan Schasfoort bemannen deze werkgroep. Zij zullen 
tijdens de ALV van 16 februari 2011 een uiteenzetting geven over het 
pensioenlabel en aanverwante informatie. 

 

SPTN  

Bestuur Henk Prakken is bestuurslid namens en door de gepensioneerden. 
Brengt de standpunten van het VVSPTN bestuur over.  

Communicatie Henk Prakken, is lid van de communicatie commissie.  

Verantwoordings 
Orgaan 

Henk Huiskes is lid namens de gepensioneerden. 

Performance De SPTN presteert (per 30/11/2010) marginaal beter dan het PME, af-
gemeten aan de dekkingsgraad.  
Zie verder de rapportages van de werkgroep Best Practices. 

 
 

NVOG VVSPTN is overtuigd lid van de NVOG. PUSH is nu lid van de NVOG. 

Nederlandse Ver-
eniging van Or-
ganisaties van 
Gepensioneerden 

VVSPTN neemt deel in:  

 Platform Dochters van Internationale Ondernemingen (DIO).  

 Commissie Zorg en Welzijn 

Platform DIO Vertegenwoordigers: Henny Pauwels en Edward Woldendorp. Het functi-
oneren van het platform is nog niet geheel volgens onze wens. Henny en 
Edward helpen mee de organisatie strakker te krijgen. 

Commissie Zorg 
en Welzijn 

Organisatie en werkwijze zijn onderwerp van kritiek door de VVSPTN. 
Edward Woldendorp zal dit toelichten. Hij is lid van de Commissie Zorg & 
Welzijn. 

 
Vergrijzing 

VVSPTN heeft via een brief aan alle collega-verenigingen het bestuur 
van de NVOG gevraagd het CPB te bewegen een studie naar effecten 
van vergrijzing uit te voeren onder de aanname van ongewijzigd beleid. 
Dit is door Bestuur en AV op 24 nov. 2010 aangenomen. 

Werkgroep 
Koopkracht 

Contacten met Ans de Jong en het bestuur van de VGGasunie over ver-
grijzingsberekeningen van het CPB. 

 
 

THALES  
NEDERLAND 

 

Pensioenbureau Goede contacten. 

HRM Goede contacten, Logged Out wordt gefaciliteerd, evenals een brochure 
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over de VVSPTN. De problematiek betreffende het Voorwaardelijke Extra 
Pensioen in november besproken. 

COR Goede contacten. Oa. overleg gevoerd over: de systematiek van de pre-
mieberekening en het Voorwaardelijke Extra Pensioen. April brief over 
samenstelling SPTN bestuur en bijstorten door de werkgever. 

VSPG Goede contacten. De VSPG is via de Federatie van Philips Verenigingen 
van Gepensioneerden (FPVG) lid van PUSH en via PUSH nu ook van de 
NVOG. 

Van PME gedis-
penseerde be-
drijven 

Contact blijft informeel en ad hoc met de Vereniging van Gepensioneer-
den Stork (VGS). 

 

Agendapunt 10: Rooster van aftreden Bestuursleden 
Volgens het Rooster van Aftreden treden bij deze ALV af: Jan Aanstoot en Edward  
Woldendorp. Jan Aanstoot is terstond herkiesbaar, heeft zich beschikbaar gesteld voor 
een volgende periode van drie jaar en wordt door het bestuur voorgedragen.  
 

Edward Woldendorp heeft te kennen gegeven dat hij afziet van een nieuwe periode van 
drie jaar als bestuurslid van de VVSPTN. Het bestuur betreurt zijn beslissing, maar kan 
niet anders dan deze beslissing accepteren onder hartelijke dankzegging voor het vele 
voortreffelijke werk dat hij voor de vereniging en de NVOG heeft verricht. Als bestuurslid 
wordt door het bestuur voorgedragen: Jos Visser. 
 
Volgens de Statuten (Artikel 8) van de VVSPTN kunnen tenminste tien leden eveneens 
een voordracht opmaken. 
 
Agendapunt 14: 
Het voorstel voor de contributie voor 2011 zal onveranderd € 10,-- per jaar bedragen. 
 

DEELNEMERSVERGADERING SPTN 
Uw bestuur was ruim vertegenwoordigd. De presentatie door het SPTN bestuur gaf goed inzicht 
in de resultaten en de uitdagingen waar het fonds zich voor gesteld ziet. De financiële situatie 
blijft de zorgelijk, vooral door de lage lange rente. 
 

Herstelplan SPTN 
Het meningsverschil tussen enerzijds het Verantwoordings Orgaan, de COR en de 
VVSPTN en anderzijds het fonds bestuur over de evenwichtigheid van de besluitvor-
ming is nog steeds aanwezig. Het strijdpunt is de mogelijke bijstorting door de werkge-
ver in geval van structurele onderdekking.  
 
Werkgroep Vertrekregelingen 
De werkgroep heeft een overzicht gemaakt van de regelingen die voor de leden van de 
VVSPTN van toepassing (kunnen) zijn. Leden van de VVSPTN kunnen hiervan een 
elektronische kopie bestellen via de Service desk.  
 
Werkgroep “Best Practices Pensioenen” 
In mei 2010 heeft een gesprek plaats gevonden tussen het SPTN bestuur en de 
VVSPTN over het rapport. Het SPTN bestuur was niet gelukkig met sommige uitspra-
ken in het rapport. 
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Volgens de door de werkgroep (en het bestuur van de VVSPTN) aangelegde normen 
presteert het SPTN niet goed. 
 
Deze werkgroep heeft in augustus 2010 een geactualiseerde versie van haar rapport 
doen verschijnen. Deze versie is verdeeld aan Thales belanghebbenden en het NVOG 
bestuur. 
 
VVSPTN Leden kunnen een kopie aanvragen bij het secretariaat. 
 
Werkgroep Pensioenen. 
In het voorjaar van 2010 is de Werkgroep Pensioenen opgericht. De bezetting is : Henk 
Hemmers en Jan Schasfoort. Als eerste onderwerp is de communicatie over het pensi-
oenlabel en aanverwante zaken aangedragen. De werkgroep zal tijdens de ALV een 
korte voordracht geven over o.a. indexatie 
 
SPTN: 
INDEXATIE / TOESLAGVERLENING 
Met name door de lage lange rente en daarboven de aanpassingen van de sterftetafels 
door het Actuarieel Genootschap, is de dekkingsgraad van het pensioenfonds nog 
steeds veel lager dan gewenst.  
 

De ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2009 en 2010 is geweest: 
 

Consequentie hiervan is dat gedurende een groot aantal jaren 
geen of geen volledige toeslagverlening / indexatie zal worden 
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toegepast. De te verwachte reële inkomensachteruitgang is daar-
door aanzienlijk: jaarlijks oplopend tot ca. 14 % per 2023 

  
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

 
Het uitblijven van indexatie is niet het enige inkomensprobleem voor gepensio-
neerden. Hieronder een bloemlezing van wat er nog meer op ons bordje ligt. 
 

Koopkracht aspecten voor gepensioneerden. 
 
Eerst enkele definities en toelichtingen (bron: CBS) 
 
Consumentenprijsindex (CPI) 
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit 
gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland. 
 

Toelichting: 
Tot het pakket goederen en diensten behoren onder andere voedingsmiddelen, 
duurzame goederen zoals huishoudelijke apparaten en auto’s, energie en wo-
ningdiensten (huren), en een aantal overheidsdiensten. Ook consumptiegebon-
den belastingen, waaronder motorrijtuigenbelasting en gemeentelijke heffingen 
zoals rioolrecht, maken deel uit van de CPI. De basisverzekering voor medi-
sche zorg maakt geen onderdeel uit van het bereik van de CPI, maar de 
aanvullende verzekeringen voor ziektekosten zijn wel opgenomen in de CPI. 
 
Uitgangspunt bij de berekening van de CPI zijn de uitgaven die huishoudens 
doen. De uitgaven van huishoudens kunnen in de loop van de tijd veranderen, 
bijvoorbeeld doordat er nieuwe producten op de markt komen of omdat de sa-
menstelling van de bevolking anders wordt. Ook een verandering in het wel-
vaartsniveau kan een ander aankooppatroon tot gevolg hebben. Om deze ver-
anderingen zo goed mogelijk te volgen, wordt het wegingschema van CPI jaar-
lijks aangepast.  
 
Deze aankopen worden gedaan uit het netto besteedbaar inkomen, d.w.z. uit 
het bruto-inkomen minus verplichte afdrachten plus onttrekkingen uit bespa-
ringen. Tot de verplichte afdrachten behoren directe belastingen, premies voor 
de sociale verzekeringen en de basisverzekering voor ziektekosten. De CPI 
houdt wel rekening met de prijsontwikkeling van overheidsdiensten en met con-
sumptiegebonden belastingen, zoals onroerende zaakbelasting en motorrijtui-
genbelasting. 
 

 
Afgeleide consumentenprijsindex 
Consumentenprijsindex waarin het effect van veranderingen in de tarieven van pro-
ductgebonden belastingen en subsidies en van consumptiegebonden belastin-
gen is geëlimineerd. 
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Toelichting: 
De afgeleide CPI geeft aan wat de prijsontwikkeling geweest zou zijn als deze 
belastingtarieven sinds het basisjaar niet meer veranderd zouden zijn. 
De afgeleide indices worden gebruikt om voor de heffing van loon- en inkom-
stenbelasting te corrigeren. Ook bij loonaanpassingen worden vaak afgeleide in-
dices gebruikt.  

 
Inflatie 
Vanaf februari 1994 de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van de consumenten-
prijsindex (CPI) voor alle huishoudens.  
 

Gepensioneerden krijgen / hebben het volgende voor hun kiezen: 
 
Geen indexatie, toeslagverlening: 

 Gevolg: het reële bruto pensioen-inkomen daalt met ca. 1,5 tot 2% per jaar. 
 
De CPI geldt niet voor het feitelijke bestedingspatroon van gepensioneerden. De 
CPI is lager dan de feitelijke stijging van de kosten voor levensonderhoud van gepensi-
oneerden. 

 Gevolg: het besteedbaar inkomen voor gepensioneerden daalt veel meer 
dan de CBS statistieken laten zien 

 
Voor alle Nederlanders, dus ook voor gepensioneerden geldt dat de premies voor 
de ZVW niet worden opgenomen in de cijfers voor inflatie. Nog een reden waarom de 
CPI een veel te optimistisch beeld laat zien. 

 Gevolg: Sterke koopkracht achteruitgang  
 
Belastingen. Gepensioneerden worden speciaal getroffen door versoberingen in de 
aftrek mogelijkheden van ziektekosten. 

 Gevolg: Meer zelf betalen, dus dalende koopkracht. 
 

AOW premie.  
Als gevolg van het feit dat de feitelijk betaalde AOW premie veel en veel te laag is (en 
ook veel lager dan in bv het jaar 2001), wordt het verschil (ca. 40%!) uit de Algemene 
Middelen gehaald. Belastingen dus. Iedereen, dus ook gepensioneerden betalen.  

 Gevolg: Gepensioneerden betalen dus nu al gedeeltelijk hun eigen AOW uitke-
ring!  

 
Let wel deze opsomming is bij lange na niet compleet. 

Gepensioneerden en hun verenigingen maken zich dus zeer terecht zorgen over 
koopkracht. Het fabeltje van de rijke ouderen waar nog veel te halen valt, moet de 
wereld uit. 
 
 
SPTN Verantwoordingsorgaan 
Het verantwoordingsorgaan heeft het beleid van het SPTN bestuur over 2009 in mei 
2010 goedgekeurd 
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NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden): 
Op 24 november jl. vond er weer een Algemene Vergadering van de NVOG plaats, 
waarbij een delegatie van uw bestuur aanwezig was. Tijdens deze vergadering is het 
werkplan voor 2011 vastgesteld. Kernpunt blijft de koopkracht ontwikkeling voor gepen-
sioneerden. 
In Nederland stijgen de kosten van de zorg ieder jaar met miljarden, wat onverantwoord 
is. Uw vertegenwoordiger, Edward Woldendorp,  heeft hiervoor voortdurend aandacht 
gevraagd in  de Commissie Zorg en Welzijn voor dit probleem. Daardoor ontstaat lang-
zamerhand ook daar belangstelling voor het probleem. 
 
IN MEMORIAM 
Wij ontvingen het droevige bericht van overlijden van: 
 de heer H.D. Frowijn 
 

Vanaf deze plaats wensen wij de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het 
verlies. 
 
 
TEN SLOTTE: 
Het bestuur streeft continuïteit na in de bezetting van de functies in het bestuur. 
Hiertoe roepen wij geïnteresseerde leden op zich aan te melden voor een mogelij-
ke toekomstige bestuursfunctie.  
 
Mocht u evenwel een naar uw mening goede kandidaat weten, informeert u ons 
daarover. 
 
Alle aanmeldingen zullen zeer discreet worden behandeld.  
 
Uiteraard worden toekomstige benoemingen door de Algemene Vergadering 
vastgesteld. 
 
Ledenwerving 
Het bestuur van de VVSPTN streeft ernaar, dat ALLE (vroeg)gepensioneerden van de 
Stichting Pensioenfonds Thales Nederland lid zijn of worden van de VVSPTN. 
 
Uw bestuur roept U allen, leden van de VVSPTN, op om oud-collega’s die nog geen lid 
zijn te wijzen op het bestaan van de vereniging en deze oud-collega’s te stimuleren 
alsnog lid te worden.  
 
 
Servicedesk 
De Servicedesk heeft in 2010 slechts enkele vragen ontvangen. Daar de eerder gestel-
de vragen aan actualiteit verloren hebben, zal nu geen elektronische versie van de lijst 
van alle vragen en antwoorden gepubliceerd worden. 
Op de VVSPTN website wordt in de rubriek Service desk regelmatig informatie ge-
plaatst m.b.t. zorg, koopkracht en andere onderwerpen, die van belang zijn voor gepen-
sioneerden. 
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Zorgverzekering 
Zoals bekend heeft Edward Woldendorp namens onze vereniging zitting in de Commis-
sie Zorg en Welzijn van de NVOG. 
 
Deze commissie volgt de ontwikkelingen in de zorg en signaleert ongewenste ontwikke-
lingen in kwaliteit en prijs van de zorg. Zij stelt deze ter discussie bij de overheid via de 
landelijke koepel van ouderenorganisaties CSO. Berichten over ontwikkelingen in de 
zorg worden geplaatst op de website van onze vereniging(www.vvsptn.nl). 
 

Meer nog dan voorheen zal op de actualiteit van deze berichten gelet worden. 
De nadruk zal daarbij liggen op de kosten van de zorg (in relatie tot het zorgaanbod), 
daar deze een steeds groter deel van het pensioen opeisen. 
 
De zorg is dus (ook) een koopkracht-aspect. 
 
Het is het bestuur opgevallen, dat door de leden van onze vereniging weinig vragen 
over de zorg aan het bestuur gesteld worden. Het bestuur vraagt zich daarom af of het 
met de berichtgeving over de zorg moet doorgaan. 
 
Uw reactie is van harte welkom bij servicedesk@vvsptn.nl 

 

De vraag betreffende voorlichting over de zorg zal het bestuur ook stellen tijdens de 
komende Algemene Leden Vergadering op 16 februari 2011. 
 
Geef s.v.p. veranderingen van adres, telefoonnummer, e-mail adres meteen door 
aan het secretariaat om onnodige fouten in de ledenadministratie te voorkomen. 
 
Het correspondentie adres van de VVSPTN is: 
Secretariaat VVSPTN 
P.a. J.H.A. Bult 
Reviusstraat 13 
7552 GG Hengelo Ov 
E-mail : secretariaat@vvsptn.nl 
Al uw vragen, opmerkingen, enz. kunt u hier kwijt. 
 
De servicedesk is direct te bereiken via e-mail: servicedesk@vvsptn.nl 
 
Website: www.vvsptn.nl 
 
Het bankrekeningnummer van de VVSPTN is: ABN-AMRO: 44.67.30.238, te Hengelo. 
 
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, 
 
Jan Aanstoot 
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