
 
 

 

 

Van de voorzitter: Hierbij het derde exemplaar van “Log-out: Update”.  

In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de activiteiten van de 
afgelopen periode alsmede over wat er de komende tijd te verwachten 
valt. Ook wijzen we u op de gewijzigde website van onze vereniging. 

Namens het VVSPTN bestuur.  J. Aanstoot,  Voorzitter 

_______________________________________________________________________________________ 

Nieuwe Website: Meer mogelijkheden 
We kunnen u melden dat Alex de Jong zich bereid heeft verklaard ons te helpen met verdere verbetering van onze (digitale) 
berichtgeving naar u. Alex treedt vanaf nu dan ook op als onze webmaster. Het eerste resultaat is een vernieuwde website die 
sinds kort operationeel is. We proberen de website zowel qua inhoud als lay-out meer bij de tijd te houden. De intentie is dan ook 
om berichten en mededelingen ouder dan 1 jaar te verplaatsen naar een archiefdeel op de site. 

Ook is het de bedoeling om mededelingen, interessant nieuws etc dat niet onder de verantwoording van de VVSPTN valt, maar 
wel betrekking heeft pensioen gerelateerde zaken te vermelden onder een hoofdstukje “berichten uit de samenleving”.  Het is 
niet de bedoeling hier een discussieforum aan te verbinden. 

Het is verder de intentie om u, indien daar aanleiding toe bestaat, via de mail te benaderen. We beraden ons nog over de wijze 
waarop we dit kunnen doen ( “mailchimp” zou een mogelijkheid kunnen zijn). Een dergelijke communicatie kan alleen werken als 
we uw (actuele) e-mail adres hebben, vandaar nogmaals ons verzoek , voor zover u dit nog niet gedaan heeft, uw e-mail adres  
aan ons  kenbaar te maken. Dit kan via een mailtje naar ons secretariaat. 

______________________________________________________________________________________________

Deelnemersvergadering Thales Pensioenfonds (SPTN) 

Op 28 juni 2016 vond de deelnemers vergadering (DV) van 
SPTN plaats in het Shared Facility Center (SFC). Voor een 
verslag hiervan verwijzen we naar de website van SPTN 
http://www.thales-nl-pensioenfonds.nl/  

CDC regeling Thales Pensioen 

In de vorige nieuwsbrief schreven we over de CDC regeling 
van Thales voor de huidige werknemers. Ook op de DV van 
SPTN heeft u daar het nodige over kunnen horen. Tijdens 
een gesprek van ons bestuur met dat van SPTN zijn veel 
zaken toegelicht. Voor bestaande pensioenuitkeringen 
verandert er niets. Wel blijft de zorg dat  als gevolg van de 
wijze van premieberekening, die door de wetgever 
nadrukkelijk is toegestaan, er op termijn dekkingstekorten 
zouden kunnen ontstaan. Op de DV is gemeld dat hier in 
principe het “bufferpotje” voor zou zijn alsmede dat in 
voorkomend geval de opbouw van de pensioenen van de 
werknemers hierop aangepast zouden worden. We blijven 
e.e.a. vervolgen. 

Late uitbetaling pensioenen 

In de vorige nieuwsbrief schreven we over de wijziging van 
betaling van pensioenen voor een beperkt aantal 
gepensioneerden. Wij hebben hier, zoals eerder gemeld,  
bezwaar tegen aangetekend. Een lid van onze vereniging 

heeft, op basis van vergelijkbare argumentatie als 
weergegeven in onze correspondentie richting SPTN, de 
volledige klachtenprocedure van de SPTN tot en met de 
ombudsman-pensioenen doorlopen.  

Helaas heeft de ombudsman het bezwaar niet erkend. 
Omdat de volgende stap een stap naar de rechter zou zijn 
geweest is hiervan afgezien, mede vanwege de hieraan 
verbonden kosten. 

Bovenstaande heeft ook de VVSPTN, na een verder gesprek 
met bestuursleden van SPTN, doen besluiten van een 
verdere procedure af te zien. Wij ervaren dit op zich als een 
teleurstellend besluit maar zien, mede gezien onze beperkte 
middelen, op dit moment geen andere weg. 

Geringe kans pensioenkorting SPTN  

Volgens het huidige (nieuwe) Financieel Toetsings Kader 
nFTK is de beleidsdekkingsgraad BDG de formele graad-
meter voor de gezondheid van het pensioenfonds. Voor 
SPTN bedraagt de BDG 105.9% ( eind september), voor 
actuele informatie verwijzen we u naar de website van het 
fonds.  

Op basis van dit mooie resultaat, dat uitstekend afsteekt 
tegen dat van andere (grote) fondsen, verwachten wij dan 
ook dat het SPTN bestuur aan het einde van dit jaar niet tot 
korting zal besluiten. Overigens, ook de staatssecretaris, 
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mevr Klijnsma, heeft onlangs uitgesproken het niet te ver-
wachten dat de pensioenen dit jaar zullen worden gekort.  

Omdat Thales vrijstelling heeft zich aan te sluiten bij het 
grote fonds PME (BDG ~92%), is de huidige BDG van SPTN 
een goede opsteker! Waarom SPTN het op dit moment 
“beter” doet dan grote fondsen als ABP en PME lijkt gelegen 
te zijn in een goede afdekking van het rente-risico (ABP 
~30%, SPTN~70%) en een prima beleggings-rendement. 

Door de NVOG, waar we bij aangesloten zijn, is overigens 
onlangs een brief over pensioenkortingen naar de 
staatssecretaris gestuurd. Zie ook NVOG site  
http://www.gepensioneerden.nl/ onder “Nieuws”. 

Pensioen discussie: toekomstig pensioenstelsel 

De toekomst van ons pensioenstelsel is op dit moment verre 
van zeker. Zowel op initiatief van de mevr. Klijnsma alsmede 
door diverse organisaties wordt uitgebreid gesproken en 
overlegd over hoe ons pensioenstelsel eruit zou kunnen zien. 
Een breed spectrum aan mogelijkheden passeert zo de revue 
van individueel tot collectief, solidariteit tussen de 
generaties, bedrijfsfondsen vs nationaal pensioenfonds etc. 
Tijdens de afgelopen DV van SPTN was er een bijdrage van 
de Pensioenfederatie over dit onderwerp. Zie site SPTN. 

Via de NVOG doen wij ook mee aan een verkennende 
beeldvorming. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft 4 
pensioenvarianten verkend, die varieren van 

 Uitkeringsovereenkomst met Degressieve 
pensioenopbouw  : de z.g. variant 1 

tot 

 Persoonlijk Pensioenvermogen met collectieve 
risicodeling: de z.g. variant 4 

De NVOG kiest voor variant 4.  Uiteraard is er nog geen enkel 
besluit gevallen en zijn er de nodige haken en ogen aan 
iedere variant. Op de website van de SER vindt u de nodige 
informatie ( zie ook binnenkort onze website).  Als VVSPTN 
zijn wij met de NVOG in regelmatig contact om onze 
inzichten verder kenbaar te maken. 

Reflector  

Zoals bekend is de Reflector als papieren medium 
verdwenen. Er is weliswaar een digitaal alternatief “TNL 
Connect” beschikbaar voor o.a. Smartphone en Tablets, 
maar de persoonlijke zaken als jubilea, promoties, over-
lijdensberichten etc zijn niet meer beschikbaar.  

Hier zou o.a. de privacy wetgeving aan ten grondslag liggen. 
In gesprekken met o.a. HR hebben wij moeten constateren 
dat de vroegere “openheid”, ook richting gepensioneerden, 
letterlijk en figuurlijk is verdwenen. Met uw pensioen heeft 
Thales op dit moment letterlijk afscheid van u genomen. 
Heel jammer. 

Wat verwacht u van ons? 

We zouden graag met u een wat intensiever contact willen 
hebben om u beter van dienst te kunnen zijn. Hiertoe zijn we 
ondertussen overgegaan tot het regelmatig uitgeven van 
deze nieuwsbrief. Ook is de website vernieuwd ( en wordt 
nog steeds verder aangepast). Daarnaast onder-zoeken we 
ook de mogelijkheid om via de e-mail u wat frequenter te 
kunnen berichten. Hierbij nogmaals het verzoek uw e-mail 
adres aan het secretariaat ter beschikking te brengen. 

Gezien het huidige budget ( en de al jaren niet verhoogde 
contributie) kunnen wij ons geen al te grote professionele 
inspanningen (zoals bijv het inroepen van vakkundige 
juridische hulp) veroorloven. Toch zouden wij graag van u 
horen wat u van ons verwacht. 

Samenstelling Bestuur en NVOG vrijwilligers 

Volgend jaar treden twee bestuursleden na jarenlange 
dienst af en het zou prettig zijn “vers” bloed te kunnen 
verwelkomen.  

We zijn dan ook dringend op zoek naar leden die een wat 
actievere rol zouden willen spelen in onze vereniging en 
mogelijk ook bereid zijn voor de NVOG de nodige hand- en 
spandiensten te verlenen. Ook de werkgroep Pensioenen zit 
dringend op uitbreiding te wachten. Heeft u interesse? 
Meldt u zich voor een orientatiegesprekje bij ons 
secretariaat.

 

LOGOUT_UPDATE is een nieuwsbrief van de VVSPTN. Voor uitgebreide informatie over de VVSPTN verwijzen wij U naar onze website 
www.vvsptn.nl 

Wie zijn wij? 

De “Vereniging van (vroeg) gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland” (VVSPTN) heeft o.a. als doelstelling de 
belangenbehartiging van haar leden enerzijds , medezeggenschap anderzijds van haar leden in het pensioenfonds van Thales (SPTN). Daarnaast 
wil zij zowel voorlichting geven op het gebied van (vroeg) pensioenen, terwijl zij tevens via het lidmaatschap van de landelijke organisatie NVOG 
(Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) invloed probeert uit te oefenen op de landelijke politiek. 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgend leden: 
J. Aanstoot, voorzitter,      H. Lamberts, secretaris , tevens lid werkgroep pensioenen (WP) 
K. Jansink, penningmeester,    H.B. Prakken, lid,  J.G.E. Visser lid, tevens lid bestuur SPTN 

Andere functies worden ingevuld door: 
O. van der Zeeuw en J. van Rijn  Leden  verantwoordingsorgaan SPTN namens de VVSPTN,   
W.C. de Vries,  Service-desk & Publiciteit,             A. de Jong Webmaster H. Hemmers, adviseur   

Het bestuur van de VVSPTN vergadert gemiddeld 1 x per maand inclusief de leden zoals hierboven aangeduid. 

U kunt ons bereiken via  ons secretariaat: secretariaat@vvsptn.nl voor algemene zaken en via de servicedesk service@vvsptn.nl voor specifieke 
zaken pensioenzaken. 
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