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Nieuwsbrief 2015 
 
Voor u ligt onze jaarlijkse Nieuwsbrief, waarin weer diverse onderwerpen aan bod komen. 
We schrijven over de stand van zaken bij ons pensioenfonds en besteden aandacht aan de 
discussie over een nieuw pensioensysteem en aan de koopkracht.  
Ook de verkiezingen 2017 komen aan de orde. 
Ten slotte de stand van zaken van onze vereniging en nog wat huishoudelijke zaken. 
 
Ons pensioenfonds 
 
Over het jaar 2014 behaalde het UWV fonds een beleggingsrendement van 21,2 %. 
Over de afgelopen vijf jaar was het rendement gemiddeld 10,4 % en over de laatste tien jaar 7,5 %, 
zo blijkt uit het jaarverslag 2014. 
Als gevolg hiervan steeg het vermogen tot ruim 6 miljard en inmiddels staat waarschijnlijk de 
teller al op 7 miljard.   
Dat zijn mooie cijfers, maar helaas merken de gepensioneerden er nog niets van met betrekking tot 
indexering. 2008 was het laatste jaar dat de pensioenen werden geïndexeerd. 
Dat geldt overigens ook voor de deelnemers, maar in deze is gedeelde pijn geen halve pijn.  

Het is een vreemde zaak, in zeven jaar tijd verdubbelt het vermogen van  
zo’n 3 miljard in 2008 naar meer dan 6 miljard in 2014, maar voor indexering  
is er geen ruimte.!! 
En voorlopig is er ook geen zicht op indexering en wel om de volgende 
redenen.  
 
 

Het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK), we schreven daar over in de vorige  
Nieuwsbrief, eist een dekkingsgraad van 110 % voor er  ook maar aan indexering kan  
worden gedacht. 
Daarnaast heeft De Nederlandse Bank (DNB) in de loop van dit jaar ook de eisen voor de 
rekenrente aangescherpt met als resultaat een daling van de dekkingsgraad met circa 2 %. 
Daarmee is de dekkingsgraad per eind september op 100,4 % belandt. 
In een situatie van onderdekking (minder dan 110 % ) is een fondsbestuur verplicht om bij   
DNB een herstelplan in te dienen.  
Dat heeft het bestuur van ons UWV fonds gedaan en DNB heeft dit plan goedgekeurd. 
Het plan heeft een looptijd van twaalf jaar en wordt  met regelmaat door DNB getoetst. 
Blijkt uit zo’n toets dat de werkelijkheid van herstel achterblijft bij de prognose dan kan het 
fondsbestuur verplicht worden om tot korten over te gaan. 
Die korting geldt dan zowel voor de ingegane pensioenen als voor de rechten die door de 
deelnemers zijn opgebouwd en mag dan wel over tien jaar worden uitgesmeerd. 
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Al met al weinig reden tot optimisme!! 
 
 
Een nieuw pensioenstelsel 
 
Naar  mening van de Tweede Kamer en het Kabinet is het huidige pensioensysteem aan 
vernieuwing toe.  
Vreemd is het om de staatssecretaris, mevrouw Klijnsma, te horen zeggen dat we het beste 
pensioenstelsel van de wereld hebben om in de volgende zin te horen dat het dringend aan 
verandering toe is. De discussie loopt al een paar jaar en heeft 
zijn neerslag gevonden in een rapport van de SER. 
Onze koepel, de NVOG heeft zich, samen met andere 
organisaties van ouderen, ook vanaf het begin in die discussie 
gemengd.  
We hebben dat kunnen horen bij onze jaarvergadering 2015, waar de voorzitter van de NVOG, 
Jaap van der Spek, onze gast was. 
De uitgangspunten van de overheid zijn terug te vinden in de brief van de staatsecretaris van juli 
van dit jaar: “Hoofdlijnen van een toekomstig pensioenstelsel”.  
Daarin wordt gekozen voor het afschaffen van de doorsnee-premie en voor duidelijke individuele 
eigendomsrechten.  
Ook wordt gedacht aan een vaste premie en ruimte voor keuzevrijheid van de deelnemers.  
De schaalvoordelen van het collectieve stelsel zouden wel behouden moeten blijven. 
Binnen de pensioencommissie van de NVOG is er een idee ontwikkeld dat de naam ISDC heeft 
meegekregen. ISDC is de afkorting van Individueel Solidair Defined Contribution. 
Individueel staat dan voor het streven naar de individuele eigendomsrechten, Solidair voor de 
solidariteit rond leven en sterven en Defined Contribution voor de vaste bijdrage. 
In dit systeem zou er vrijheid moeten zijn voor individuele keuzes met betrekking tot het 
opgebouwde persoonlijke pensioenvermogen. 
Er wordt daarbij gedacht aan ingangsdatum pensioen en hoogte van de uitkering. 
Ook doorbeleggen na pensionering zou tot de mogelijkheden moeten behoren. 
Er wordt zelfs gesproken over het benutten van het persoonlijk vermogen in het pensioenfonds 
voor het aflossen van de hypotheek. Maar deze week stond er in de kranten te lezen dat de 
staatssecretaris van mening is dat dit grote juridische problemen met zich meebrengt. 
We blijven deze discussie volgen. 
 
Koopkracht 
 
De presentatie van de plannen van de regering zoals die op Prinsjesdag werden 
gepresenteerd stonden in het teken van de koopkracht.  
Er is voor het volgend jaar 5 miljard beschikbaar voor koopkrachtreparatie. 
De verdeling van die koopkrachtreparatie pakt wat onevenwichtig uit.  
2,5 % komt de werkenden ten goede en voor gepensioneerden is er slechts 0,2%. 
 
De NVOG heeft samen met andere ouderenbonden commentaar gegeven en pleit 
onder meer voor: 

- een betere reparatie van de koopkracht met een gelijkwaardige verdeling 
- een structurele verhoging van de ouderenkorting  
- handhaven van de ouderentoeslag voor huishoudens met een laag inkomen  
- verhoging van het heffingvrije vermogen naar € 50.000,-- voor AOW gerechtigden. 

                                                          
Verder is er in de Eerste Kamer een motie ingediend en aangenomen die pleit voor gelijkmatige 
koopkrachtontwikkeling onder toevoeging dat de ouderen gedeeld hebben in het “zuur” van de 
lastenverzwaring en nu recht hebben op een evenredig deel van het “zoet”. 
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Het is goed te constateren dat de NVOG  actief is op de terreinen van de twee bovenbeschreven 
gebieden.  
 
 
 
 
Verkiezingen 2017   
 
Het lijkt misschien wat voorbarig om nu al iets over de verkiezingen van de 
vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het Fondsbestuur te schrijven, maar 
dat is het niet.  
Het is van belang om goede kandidaten te kunnen presenteren, want DNB stelt als eis dat een 
pensioenfondsbestuurder vanaf dag één van zijn/haar benoeming in het fondsbestuur kan 
meedraaien en dus voldoende gekwalificeerd moet zijn. 
Dat betekent in de praktijk waarschijnlijk dat een kandidaat al vóór zijn benoeming geschoold zal 
moeten worden, want zoveel geschoolde pensioenfondsbestuurders zijn er onder de 
gepensioneerden nu ook weer niet.  
En dus zul je ruim vóór medio 2017, het tijdstip van bestuurswisseling, aan het werk moeten. 
We hebben onze mening hierover aan het Fondsbestuur kenbaar gemaakt. 
Het Fondsbestuur is het met ons eens dat er vroegtijdig gestart dient te worden met de 
voorbereiding van de verkiezingen van onze vertegenwoordigers.  
Desgevraagd heeft ons bestuur zich bereid verklaard zitting te nemen in de verkiezingscommissie 
die het Fondsbestuur kent.  
Toegezegd is dat deze commissie op korte termijn met haar werkzaamheden zal starten. 
 
Onze vereniging 
 
Met onze vereniging gaat het goed, financieel zullen we weer binnen de begroting blijven. 
We zien echter wel een lichte daling van het ledental. 
Momenteel tellen we 947 leden, inclusief het bestuur.  
Daarom hebben we het Fondsbestuur toestemming gevraagd om een wervende brief te mogen 
sturen aan alle gepensioneerden. Dat zijn er rond de 10.000  in totaal.  
 
Het Fondsbestuur heeft toegestemd en TKP zal de uitvoering verzorgen. 
Onze brief gaat mee met de eerstvolgende mailing aan alle gepensioneerden en die staat gepland in 

januari volgend jaar.   
Dit betekent dat ook u, die al lid bent, zo’n brief zult ontvangen maar u kent nu de achtergrond en 
hoeft natuurlijk niet op de brief te reageren in onze richting. 
 
Oudste lid overleden. 
Vorige maand hebben wij bericht ontvangen van het overlijden van  
mevrouw Willemien Schouten – Buijtenhuijs. 
Zij is 102 jaar oud geworden en was daarmee, voor zover ons bekend, ons oudste lid. 
Daarnaast was zij, wonend in Nieuw Zeeland, met afstand het verst weg wonende lid. 
Margo Herinx had regelmatig mailcontact met haar en zij heeft dan ook de condoleance naar de  
familie verzorgd.  
Willemien had de gewoonte om bij haar jaarlijkse contributie iets extra over te maken met de 
toevoeging: “voor iets lekkers bij de bestuursvergadering”.  
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Pensioennummer. 
 
In het contact met TKP is het voor onze administrateur, Margo Herinx, wenselijk als zij over een 
pensioennummer beschikt. Daarom vragen wij u uw pensioennummer aan haar door te geven.  
Dat kan via het e-mail adres dat u in de kop van deze nieuwsbrief aantreft. 
Voor de leden die niet over e-mail beschikken is er bij deze nieuwsbrief een strook bijgesloten die 
we na invulling graag per post ontvangen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld. 
Uw pensioennummer kunt u vinden op de jaaropgave die u in januari van TKP heeft ontvangen. 
 
 
 
Contributie 2014  
                                    
Begin december kunt u van onze penningmeester een verzoek verwachten voor uw bijdrage.  
Evenals vorig jaar zal dit weer gaan door middel van een factuur die via e-mail verstuurd zal 
worden.                                                                                                         
Dat geldt natuurlijk alleen voor de leden van wie de penningmeester het e-mail adres kent. 
Inmiddels is dat van ongeveer 60 % van onze leden het geval.   

De overige leden zullen een acceptgiro ontvangen.  
De contributie is onveranderd vastgesteld op € 12,-- per jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarvergadering   

 
Als datum voor de jaarvergadering van onze vereniging kunt u   
woensdag 23 maart 2016 noteren.  
Het Brandpunt is al gereserveerd ! 
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naam: …………………………………………………………….. 
 
adres: …………………………………………………………….. 
 
woonplaats: ………………………………………………………. 
 
pensioennummer: ………………………………………………… 
 
s.v.p na invullen sturen naar: Ledenadministartie GVU 
    Burg. Hogguerstraat 145 
    1064 CL  Amsterdam 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


