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Voor u ligt, zoals eind oktober gebruikelijk, onze nieuwsbrief waarin wij u informeren over 
zaken betreffende onze vereniging en onze vertegenwoordiging in bestuur en deelnemersraad 
van ons pensioenfonds. Verder vindt u informatie over de zorgpolis en een stukje over 
koopkracht en nog wat huishoudelijke mededelingen. 
 

 Onze vereniging 
Met onze vereniging gaat het wel goed. Ons 
ledental schommelt zo rond de 1000 leden. 
In de loop van het jaar zijn we helaas weer 
enkele leden kwijtgeraakt door overlijden, 
maar we kregen ook weer wat nieuwe 
aanmeldingen binnen die dat verlies weer 
compenseerden. 
Die aanmeldingen waren overwegend het 
gevolg van de publiciteit die we kregen in 
het informatiebulletin dat ons pensioen-
fonds aan de (pré)-gepensioneerden en 
vutters stuurde. 
We kregen echter ook nieuwe leden die via 
andere leden werden aangemeld. Hulde!  
Leden werven leden, dat sterkt ons in de 
gedachte dat we het niet voor niets doen. 
 
Vertegenwoordiging 
In het bestuur van ons pensioenfonds zijn 
we vertegenwoordigd door Toon Geels, met 
als vervanger Jos Paffen. 
In de deelnemersraad zijn dat Hans Fraza, 
Jacques van der Zee en Rien Passieux. 
 
 
 

 
 
 
In de nieuwe pensioenwet zijn de “principes 
van goed bestuur” (Pension Fund Governance 
afgekort PFG) vastgelegd. (alles moet 
tegenwoordig in het Engels, ook in de 
pensioenwereld). 
Als gevolg van deze wet, die op 1 januari 2007 
is ingegaan, moeten alle pensioenfondsen 
extern en intern toezicht in het leven roepen. 
Ons fonds heeft voor het extern toezicht 
gekozen voor een visitatiecommissie, 
bestaande uit externe deskundigen, die 
periodiek het reilen en zeilen van het fonds 
toetsen. 
Voor het intern toezicht komt er een 
zogenaamd verantwoordingsorgaan, dat 
bestaat uit 6 leden. Twee leden worden 
benoemd door de werkgever en vier leden 
worden benoemd door en uit de leden van de 
deelnemersraad, twee namens de werknemers 
en twee namens de gepensioneerden.  
Voor de gepensioneerden zullen dat  
André Kok (inmiddels gepensioneerd) en 
Rien Passieux zijn.  
De bedoeling is dat het verantwoordings-
orgaan begin 2008 van start gaat. 
De taak van dit intern toezicht is, kort 
samengevat, het fondsbestuur te toetsten op 
beleid en uitvoering.  

 
                  
► 

 

mailto:gvu@hetnet.nl


    
 
Maatschappelijk verantwoord beleggen 
Dit punt was onderwerp van gesprek tijdens de 
laatste algemene ledenvergadering (alv).  
Het onderwerp stond toen sterk in de publieke 
belangstelling als gevolg van een televisie-
uitzending, waarbij ABP en PGGM flink in de 
schijnwerpers werden gezet met betrekking tot 
hun beleggingen in de wapenindustrie. 
Cor van der Sluis, directeur van het 
Bestuursbureau, heeft tijdens de alv met  
enkele sprekende voorbeelden uitgelegd hoe 
complex die materie is. De eerste verant-
woordelijkheid voor een fondsbestuur is: een 
goed rendement maken, rekening houdend met 
het risicoprofiel van het fonds, maar dat kan 
niet met voorbijgaan aan wetten en algemeen 
aanvaarde opvattingen. 
Het fondsbestuur heeft in de loop van dit jaar 
de beleggingscommissie gevraagd met 
voorstellen te komen om het principe van het 
maatschappelijk verantwoord beleggen nadere 
inhoud te geven. 
Eén van de uitgangspunten is dat ook 
beleggers zich aan de wet dienen te houden. 
Overwogen wordt om een contract af te sluiten 
met een gespecialiseerd internationaal bureau 
ten behoeve van het doorlichten van de 
beleggingsportefeuille. Dit onderzoek is 
gericht op beleggingen in bedrijven die zich 
bezig houden met fabricage van contro-
versiële wapens als eerste stap tot verdere 
ontwikkeling van het te voeren beleid.  
Uit de discussie op de alv bleek duidelijk dat 
dit onderwerp onze leden ter harte gaat.  
We zullen de ontwikkelingen dan ook met 
belangstelling volgen. 
      
Indexering 
“Voorspellen is moeilijk, vooral als het over 
de toekomst gaat”, was een uitspraak van 
Wim Kan. 
De indexering van onze pensioenen is 
afhankelijk van de dekkingsgraad van ons  
fonds en die staat weer sterk onder invloed van 
de ontwikkelingen op de beurs en de 
renteontwikkeling. Gelukkig zijn de beurzen  
inmiddels weer hersteld van de koersdalingen. 
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Bij een dekkingsgraad van 122% wordt 
volgens het vastgestelde indexatiebeleid 80%  
van de stijging van de Consumenten Prijs 
Index Alle Huishoudens-afgeleid (CPI-Aha) 
geïndexeerd. Blijft de dekkingsgraad dan nog 
boven de 122% dan kan het bestuur  
een toeslag van 20% verlenen, zoals dat ook 
per 1 januari 2007 het geval was.  
Op basis van het door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde cijfer 
voor de maand september (dat is de peil-
maand voor ons fonds) van de CPI-Aha is deze 
stijging 1,2%. 
Een indexering van 100% per 1 januari 2008 
zou dus op dat percentage neerkomen. 
 

  De Zorgverzekering 
We mogen er vanuit gaan dat de 
gepensioneerden ook volgend jaar weer 
onderdeel zullen uitmaken van het contract dat 
de werkgever UWV met de 
ziektekostenverzekeraar gaat afsluiten.  
Immers: hoe groter het aantal verzekerden, hoe 
hoger de korting op de basisverzekering en de 
aanvullende verzekeringen kan zijn. Maar aan 
een kostenstijging zullen we niet ontkomen! 
De werkgroep Zorg van de Nederlandse 
Vereniging van Gepensioneerden (NVOG) 
schat de stijging van de kosten van de polissen 
rond de 10%. Ook de aanvullende 
verzekeringen zullen naar verwachting duurder 
worden. 
Daar zijn meerdere redenen voor aanwijsbaar. 
In de eerste plaats is er sprake van een stijging 
van de zorgkosten en daarnaast is bekend dat 
de zorgverzekeraars in hun concurrentiestrijd 
achterstand hebben opgelopen met betrekking 
tot het kostendekkend zijn van de nominale 
premies.    
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Verder is te verwachten dat de tandarts-
controle weer in de basisverzekering wordt 
opgenomen, ook dat resulteert in een 
premieverhoging. Van de andere kant is de 
afschaffing van de no-claim regeling en de 
invoering van een eigen risico van € 150, - per 
persoon weer een factor die de kosten bij de 
verzekeraars drukt, omdat de zorgverzekeraar 
niets meer hoeft terug te betalen.  
Zowel tegen de no-claim regeling als tegen het 
eigen risico hebben de ouderen-organisaties, 
dus ook onze koepel NVOG, zich verzet. Voor 
veel ouderen is het geen vraag maar een 
zekerheid dat het eigen risico snel door hen 
zelf zal moeten worden betaald.  
Ook bij de no-claim regeling krijgen weinig 
ouderen iets terug.  
Beiden, zowel de no-claim regeling als de 
eigen risico regeling, hebben het karakter van 
niet-solidariteit en dat terwijl de overheid  de 
solidariteit op het gebied van zorg juist wil 
versterken. 
Voor de chronisch zieken is te verwachten dat 
zij het eigen risico niet, of niet geheel, zullen 
hoeven te betalen. 
 

  Rijke 65-plussers !!! 
In een van de nummers van NVOG nieuws 
van dit jaar is aandacht besteed aan dit 
onderwerp naar aanleiding van een rapport dat 
uitgebracht was door het Ministerie van 
Sociale Zaken. 
Dat rapport is gebaseerd op lange 
termijnprojecties (situatie 2030) van 
bevolkings-ontwikkelingen, rentestanden, 
inkomens en pensioenen. De conjunctuur is 
buiten beschouwing gelaten. 
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In het rapport staat dat de 65-plussers rijker 
worden. Dat is een licht ongenuanceerde 
uitspraak! 
Dat het gemiddeld inkomen van de hele groep 
65-plussers hoger wordt, is logisch.  
Oude gepensioneerden sterven, jonge 
gepensioneerden met hogere inkomens nemen 
hun plaats in. Rijk in, arm uit, maar de 
individuele gepensioneerde heeft in het 
algemeen te maken met een inkomens-
achteruitgang. 
De individuele ouderen realiseren geen 
koopkrachtwinst ten opzichte van hun laatst 
verdiende loon, zegt het rapport. Ook het 
aantal personen met een onvolledige AOW-
uitkering zal fors stijgen. Alleenstaande oudere 
vrouwen zullen vaak door een onvolledige 
en/of lagere pensioenopbouw en een slecht of 
ontbrekend nabestaandenpensioen aan de 
onderkant van de inkomensverdeling te  
vinden zijn. 
De uitgangspunten en de aannames in het 
rapport zijn van de volgende kritische 
kanttekeningen te voorzien: 
* Gepensioneerden beginnen na hun 
pensionering met een bruto inkomensduikeling 
naar 70%. 
Meestal is het pensioen nog minder, omdat de 
helft van hen geen volledig pensioen heeft 
opgebouwd. Lang niet iedereen zal 40 jaar 
hebben kunnen sparen voor het pensioen.  
Het aantal pensioenbreuken neemt misschien 
af, maar zal zeker nog voorkomen.  
De tweeverdieners halen vanwege de franchise 
nooit 70% van hun eindloon.  
Er wordt bezuinigd op regelingen, denk aan de 
nabestaandenregelingen en middelloon-
regelingen. Mensen met een mooie carrière en 
een pensioen gebaseerd op het middelloon, 
komen slechter uit dan met de vroegere 
eindloonregeling. 
De afschaffing van de partnertoeslag in 2015 
zal voor velen een groot AOW-gat 
veroorzaken. 
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* Een andere rooskleurige aanname is dat er 
altijd volledige indexering zal plaatsvinden en 
de koopkracht dus gewaarborgd zal zijn, maar 
in de pensioenregelingen is bijna altijd sprake 
van een voorwaardelijke indexering.  
Dit betekent dat het pensioen alleen maar 
geïndexeerd wordt als het fonds genoeg geld 
heeft. We moeten maar afwachten of dat de 
komende jaren zo zal zijn. 
In het rapport zijn de regelingen van ABP en 
PGGM en nog twee uit de marktsector als 
uitgangspunt voor de trends gekozen. Maar dat 
zijn fondsen die voor de indexering de CAO 
loonpercentages volgen en daarmee 
welvaartsvaste pensioenen nastreven, terwijl 
de meeste ondernemingsfondsen een minder 
gunstige regeling kennen door te kiezen voor 
het indexeren met het (vaak gedeeltelijke) 
inflatiepercentage. 
* Circa 50% van de huidige gepensioneerden 
(waaronder ambtenaren en hun trendvolgers) 
kennen een welvaartsvast pensioen, maar 45 
van de 100 gepensioneerden moeten het doen 
met een (gedeeltelijk) waardevast pensioen en 
5% krijgt helemaal geen indexatie. 
* Zelfs de zogenaamde waardevaste 
pensioenen boeten altijd in aan koopkracht 
omdat bv. de zorgkosten buiten de inflatie  
worden gehouden. Bovendien stijgen deze 
kosten veel sterker dan de prijsindex. 
Conclusie: 
Er is tot nu toe altijd verlies aan koopkracht 
geweest en dat zal in de toekomst niet anders 
zijn. We kunnen gerust aannemen dat 65-
plussers pensioenen hebben die niet geheel de 
prijsstijgingen zullen volgen en ook niet 
welvaartsvast zullen zijn. Voor hen is er geen 
sprake van een verbetering, maar eerder van 
een verslechtering. 
In het rapport wordt verder als iets nieuws 
gesuggereerd dat de jongeren voor het 
inkomen van de ouderen moeten zorgen. 
Met ons omslagsysteem voor de AOW is dat 
echter al meer dan 50 jaar het geval.  
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Alle 65-plussers hebben hun hele werkzame 
leven lang hun steentje al  bijgedragen. 
Hetzelfde geldt voor de gezondheidszorg; de 
65-plussers zijn vroeger als gezonde werkers 
ook solidair geweest. 
Een bejaardenbelasting is niet nodig. Als de 
groep 65-plussers hogere inkomens krijgt, dan 
betaalt die groep ook meer belasting. Dit kan 
gebruikt worden voor de AOW en de zorg. 
Als bejaardenbelasting wordt ingevoerd, dan 
leidt dat tot een extra koopkrachtverlies voor 
individuele gepensioneerden, naast het 
koopkrachtverlies dat zij nu al hebben. 
     
Van de penningmeester 
Eind november gaan de acceptgiro’s voor de 
contributie 2008 de deur uit. 
De contributie is ongewijzigd € 12,--.  
Leden die via internet betalen hoeven niets bij 
“betalingskenmerk” in te vullen. 
Vermelding  “contributie GvU 2008” is 
voldoende. 
 

   Vacature 
Pieter de Ruiter heeft zijn werkzaamheden als 
bestuurslid en secretaris neergelegd. 
Hierdoor is er een vacature ontstaan. 
Het bestuur zoekt een vervanger (m/v).  
Indien u belangstelling heeft neem dan contact 
op met Rien Passieux:  
telefoon: 023-5337602 of  via 
e-mail: rienpassieux@orange.nl 
 
Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering 2008 is 
gepland op donderdag 27 maart 2008. 
We hebben een nieuwe locatie gevonden en 
wel in Den Dolder, mooi centraal in het land 
en op loopafstand van het station. Uiteraard 
ontvangt u te zijner tijd de convocatie, maar 
noteer alvast de datum in uw agenda!  
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