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Jaarverslag 2014 VAN  DE GEPENSIONEERDENVERENIGING UWV (GVU) 
 
Bestuur, samenstelling (ultimo 2014) en werkzaamhed en 
 
Het uit vijf leden bestaande bestuur is als volgt samengesteld: 

• Voorzitter: Rien Passieux; leidt de bestuursvergaderingen en de algemene 
ledenvergadering van GVU en bespreekt eventuele problemen met het Pensioenfonds; 

• Secretaris: George Koopmans , zorgt voor de notulen van de bestuursvergaderingen en 
de algemene ledenvergadering en stelt het jaarverslag samen; 

• Penningmeester: Bram Slootweg , tevens lid van het (nieuwe) Verantwoordingsorgaan 
van het Pensioenfonds; 

• Algemeen bestuurslid: André Kok , tevens lid van het bestuur van het Pensioenfonds; 
• Algemeen bestuurslid: Hans Fraza , tevens lid van het (nieuwe) Verantwoordingsorgaan 

van het Pensioenfonds.  
 
Het bestuur wordt op uitstekende wijze ondersteund door Margo Herinx.  
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur verzorgt zij zowel de financiële als 
ledenadministratie. 
 
Bestuursvergaderingen  
 
In het boekjaar vergaderde het bestuur vijf keer, vaak samen met de vertegenwoordigers van de 
gepensioneerden in het fondsbestuur, de (inmiddels opgeheven) Deelnemersraad (DR) en het 
(nieuwe) Verantwoordingsorgaan (nVO). Naast de hierboven bij het bestuur al genoemde 
personen betreft het hier de heren Toine Aarts (lid bestuur Pensioenfonds),  
Jan Bouwknegt (plv. lid bestuur Pensioenfonds) Auke Huizenga (lid DR) en  
Jacques van der Zee (tot de opheffing lid van de DR, daarna plv. lid van het nVO. 
Voor de gezamenlijke vergadervorm is gekozen om te zorgen dat zowel de leden van ons 
bestuur als onze vertegenwoordigers in de fondsorganen niet alleen op gelijke wijze op de 
hoogte zijn van relevante ontwikkelingen, maar ook dat er eenheid wordt bereikt wat betreft de 
verdediging van de belangen van de gepensioneerden in de fondsorganen.  
Nu de DR is opgeheven gaat het hier dus nog om het fondsbestuur en het nVO.  
Ook dit jaar bood het UWV als regel weer gastvrijheid voor de bestuursvergaderingen van GVU. 
Daardoor zijn onze vergaderkosten gering. De Raad van Bestuur van het UWV en de facilitaire 
dienst zeggen wij gaarne dank voor de uitstekende verzorging.  
 
In de bestuursvergaderingen werd onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

• Omvang (nieuwe) verantwoordingsorgaan en benoeming vertegenwoordigers namens de 
gepensioneerden; 

• Opheffing Deelnemersraad; 
• Wet versterking bestuur Pensioenfondsen (‘Governance’); 
• Onderlinge verhouding bestuur Pensioenfonds en de fondsorganen; 
• De dekkingsgraad; 
• Het nieuwe financiële toetsingskader; 
• Het beleggingsbeleid; 
• Het derde lustrum van GVU; 
• Het HRM-beleid van het Pensioenfonds met het oog op ‘scholing’ van geschikte 

kandidaten GVU voor het bestuur van GVU en de fondsorganen; 
• Webmaster t.b.v. de website GVU; 
• Werving nieuwe leden GVU;  
• Pensioenpremie 2015; 
• Verkenning van de toekomstige uitvoeringsvorm van de pensioenregeling UWV. 
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Website GVU 
 
De actualisering van de website van GVU (www.gepensioneerdenvereniginguwv.nl) is in 
handen van Margo Herinx. Hoofddoel van deze website is zoekers op het Internet 
opmerkzaam te maken op de missie van GVU. Vervolgens kan men nadere informatie 
inwinnen bij een van de leden van het bestuur of bij de ledenadministratie. 
Nog niet gekozen is voor het opnemen van nieuws en verslagen op de website, omdat een 
groot (maar afnemend) aantal leden (nog) geen Internet heeft. Die leden zouden dan 
relevante informatie missen. Omdat de website wel aan vernieuwing toe is, heeft het bestuur 
een email naar de aangesloten leden gestuurd met de vraag of iemand met expertise op dit 
terrein bereid is de taak van webmaster op zich te nemen. Dit heeft helaas niet tot resultaat 
geleid. Inmiddels heeft de bouwer van onze website toegezegd een gebruiksaanwijzing op te 
stellen voor de juiste omgang met die website. Met behulp daarvan zou het mogelijk moeten 
zijn alle gewenste veranderingen aan te brengen.  
Ook als de website is geactualiseerd, zullen leden die niet beschikken over Internet op de 
gebruikelijke wijze worden geïnformeerd over activiteiten van onze vereniging via toezending 
van de jaarlijkse nieuwsbrief en het verslag van de algemene ledenvergadering. 
 
Derde lustrum GVU  
 
Het bestuur heeft gemeend aandacht te moeten schenken aan het derde lustrum van onze 
vereniging door aanbieding van een ballpoint aan alle leden met daarop de tekst 
“gepensioneerdenvereniging UWV 15”. Uit verschillende reacties van de leden is gebleken 
dat dit herdenkingscadeautje op prijs werd gesteld.  
 
Dekkingsgraad  
 
Dankzij het feit dat de dekkingsgraad per ultimo augustus 2014 (nipt) hoger was dan het 
vereiste minimum was een korting op de pensioenen (en aanspraken) van de baan. 
Het Pensioenfonds heeft alle gepensioneerden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 
Desondanks is het gevaar van kortingen in de toekomst zeker niet geweken.  
Als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank om de ‘geldpers’ aan te zetten,  
zal de rente naar verwachting verder dalen. Dit pakt zoals bekend zeer ongunstig uit voor de 
dekkingsgraad. Dankzij deze gemanipuleerde rente komt de dekkingsgraad verder onder 
druk te staan met als gevolg een grotere kans op kortingen. 
 
Werving nieuwe leden GVU  
 
Zoals bekend krijgen alle medewerkers van UWV bij hun pensioentoekenning ook schriftelijke 
informatie over GVU, waarin de doelstellingen van onze vereniging uiteen gezet worden, 
gevolgd door de aanmoediging om lid te worden. Desondanks is gebleken dat veel 
gepensioneerden niet op de hoogte zijn van het bestaan van GVU. Om meer bekendheid te 
geven aan onze vereniging heeft het Pensioenfonds desgevraagd besloten op haar website 
een verwijzing op te nemen naar de website van GVU.  
Voorts is het bestuur van het Pensioenfonds verzocht in te stemmen met het verzoek van 
GVU alle gepensioneerden nogmaals schriftelijk te benaderen om hen te attenderen op de 
activiteiten van GVU en uiteraard ook om lid te worden.  
Dit verzoek is nog in behandeling bij het bestuur van het Pensioenfonds. 
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Nieuwe financiële toetsingskader  
 
Ondanks activiteiten van beide koepelorganisaties van gepensioneerden, NVOG en KNVG, 
 is het nieuwe financiële toetsingskader aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste 
Kamer. Hierin is onder meer vastgelegd dat pensioenfondsen met ingang van 2015 een 
buffer moeten aanhouden van 10% in plaats van 5%. Daarnaast zijn er zwaardere eisen 
gesteld aan indexatie. Door deze maatregelen is indexatie van zowel de ingegane 
pensioenen als de aanspraken de komende jaren nagenoeg onmogelijk. 
 
Verkenning van de toekomstige uitvoeringsvorm van d e pensioenregeling bij UWV  
 
Het fondsbestuur is doende met een verkenning naar de toekomstige uitvoeringsvorm van de 
pensioenregeling van UWV. Kernvraag van deze verkenning is de toegevoegde waarde van 
het handhaven van een eigen pensioenfonds. Om tot de meest passende uitvoeringsvorm 
van de pensioenregeling te komen is een toetsingskader vastgesteld.  
De bedoeling is dat het bestuur van het Pensioenfonds aan de hand van dit kader tot een 
conclusie komt over handhaving van het eigen fonds, of samenwerking met andere fondsen 
geboden en mogelijk is dan wel of het beter is op te gaan in het ABP.  
 
Onderlinge verhouding bestuur Pensioenfonds en de f ondsorganen  
 
GVU heeft zich schriftelijk gewend tot het bestuur van het Pensioenfonds over de opstelling 
van dit bestuur in der richting van de (inmiddels opgeheven) Deelnemersraad en over de 
inrichting van het nieuwe Verantwoordingsorgaan. Door de formele opstelling van het 
fondsbestuur kon zich geen goede dialoog met de Deelnemersraad ontwikkelen. Ter zake 
heeft een bespreking plaatsgevonden tussen bestuursleden van GVU en vertegenwoordigers 
van het fondsbestuur. Daarin kwamen beide partijen tot de conclusie dat helaas sprake was 
van een minder fraaie start van het nieuwe Verantwoordingsorgaan, maar ook dat het 
ongenoegen daarover niet mocht blijven hangen. Als signaal lijkt de kritiek van GVU wel te 
hebben gewerkt. Het bestuur van het Pensioenfonds heeft voorgesteld om in de tweede helft 
van 2015 een evaluatie te houden over de gekozen richting van de Wet versterking bestuur 
pensioenfondsen en de fondsorganen. 
 
Ledenbestand  
 
Het aantal leden is in 2014 verder gedaald van 958 tot 942. Door overlijden verloren wij 
helaas 38 leden, die wij met respect herdenken. Het betreft hier: 
• de dames G.J.M.T. Dobbelaar-van Zadelhoff, J.A.M.L. Engelaan-van Eekert,  
      A. van Haaren-Stein, L.A. van der Heide-Sieling en M. Jansen-de Klerk alsmede 
• de heren K.W. van Asperen, H.W. de Beijl, H. den Besten, A.J. Bom,  
      G.E. van de Burger, H.D. Franck, P.J. Gooren, H.C.J. Hamel. M.L. ’t Hart,  
      F.J.G, Herlé, M.J.G. Heuberger, G.C. Hollmann, B.J. Kemna, B. van Leeuwen,  
      S.H. van der Meulen, E. Moné, H. Mulder, C. van Pommeren, J.J. Pouwer,  
      G.L. van Raaij, J. Riegman, A. Rijneker, K. Sants, D.G. Spies, J.A. Stijkel,  
      H.J. Terhürne, L.J. Timan, H. Tolmeijer, E.J. Tomleff, J.F. Verkade, A. Vitting,  
     J.D. Wieringa en A. Willinge Prins. 

 
In het boekjaar was voorts sprake van 34 uitschrijvingen en traden er 56 nieuwe leden toe. 
Wat betreft het aantal nieuwe leden was 2014 gelijk aan 2013. In totaliteit neemt het 
ledenbestand echter verder af. Juist om deze reden wordt gepoogd alle gepensioneerden 
nogmaals te attenderen op onze vereniging. Zoals hiervoor al genoemd voegt TKP,  
de administrateur van het Pensioenfonds, bij elke pensioentoekenning een bijsluiter waarin 
GVU zich voorstelt en de gepensioneerde vraagt lid te worden van onze vereniging.  
Elk nieuw lid ontvangt de laatste nieuwsbrief, het verslag van de laatstgehouden algemene 
ledenvergadering en een lijstje met namen van de bestuursleden van GVU.  
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Koepelorganisatie NVOG  
 
GVU is lid van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG). 
Het lidmaatschap van deze koepelorganisatie is noodzakelijk, omdat GVU langs deze weg op 
de hoogte blijft van relevante ontwikkelingen op het vlak van de pensioenen en de zorg. 
Bovendien treedt NVOG op als gesprekspartner van ‘Den Haag’ om de belangen van de 
gepensioneerden daar zo goed mogelijk te behartigen, iets wat GVU als kleine vereniging niet 
bij machte is zelf te doen. NVOG houdt tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering, 
waaraan leden van het bestuur van GVU altijd deelnemen. Ook regelt NVOG soms 
voorlichtingsbijeenkomsten, die ook door bestuursleden van GVU worden bezocht.  
In de algemene ledenvergaderingen van 2014 werd aandacht besteed aan de jaarstukken 
van 2014, de stand van zaken rond pensioenen, zorg en welzijn,  
de samenwerking met de koepelorganisatie KNVG en ouderenbonden, de opheffing van de 
Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) als gevolg van het wegvallen van de 
overheidssubsidie en de hoogte van de contributie. Wat betreft dit laatste had GVU een 
verzoek ingediend mogelijkheden tot verlaging van die contributie te bezien. Het Bestuur van 
NVOG heeft dit serieus opgepakt, aangegeven welke mogelijkheden er eventueel zouden 
zijn, gevolgd door het advies hiervan af te zien vanwege de financiële risico’s. De Algemene 
Ledenvergadering heeft vervolgens besloten het huidige niveau van de contributie te 
handhaven. Het signaal van GVU heeft er in elk geval toe geleid dat geen sprake is van 
contributieverhoging in 2015.  
De NVOG behartigt de belangen van circa 60.000 gepensioneerden.  
KNVG vertegenwoordig weliswaar meer gepensioneerden, n.l. 300.000 (incl. 70.000 mensen 
van KBO Brabant) en is ook goedkoper wat betreft de contributie, maar verstrekt haar leden 
veel minder informatie en heeft geen eigen vestiging, maar uitsluitend een website.  
 
Tot slot 
  
Over het geheel genomen is 2014 voor GVU goed verlopen, met dien verstande dat het 
aantal nieuwe leden enigszins achterblijft bij de verwachtingen. Gelet op de vele 
ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan op pensioenterrein is het voor 
onze vertegenwoordigers in de fondsorganen beslist niet altijd gemakkelijk geweest. Ook het 
komende jaar zal niet makkelijk worden nu het beleggingsbeleid onder de loep moet worden 
genomen evenals de door de SER recent  gepresenteerde modernisering van de 
pensioenregelingen.  
 
        11 februari 2015 
        George Koopmans, secretaris 


