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Amsterdam, april 2008

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Gepensioneerdenvereniging UWV,
gehouden op 27 maart 2008 te Den Dolder
(1) Opening
De voorzitter M. Passieux (tevens lid van de deelnemersraad) opent de vergadering en stelt de
bestuursleden voor: de heer H. Wingender, mevr. W. Tuinhof, mevr. M. Herinx (penningmeester en
ledenadministratie), de heer A. Kok (lid deelnemersraad) en kandidaat-lid de heer JW. Koten
(secretaris; verslag). Een minuut wordt stil gestaan bij de herdenking van 44 overleden leden.
Daarna verwelkomt de voorzitter de aanwezigen, speciaal de nieuwe leden en in het bijzonder ons
erelid de heer H. Hulshof.
(2) Het verlag van de vorige vergadering (21 maart 2007)
Het verslag wordt met enkele kleine (taal)correcties aangenomen. Dank aan de verslaglegger
de heer P. de Ruiter, die zich wegens omstandigheden als bestuurslid heeft teruggetrokken.
(3) Mededelingen ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken, behoudens een verzoek tot naamsverandering van de vereniging.
Dit voorstel zal worden behandeld onder punt 12.
(4) Beleid, verleden en toekomst
Belangrijke doelstelling van de vereniging is ons pensioen en daarbij is het behoud van de
koopkracht ongetwijfeld een speerpunt. De voorzitter uit hieromtrent zijn zorgen bij de algemene
vergadering. In tegenstelling tot vroeger stelt het huidige fondsbestuur, dat nu een jaar functioneert,
zich afstandelijk op en laat het dagelijkse beleid aan het bestuursbureau en de administrateur TKP
over. Meer dan vroeger merken wij dat stukken niet die zorgvuldigheid meer hebben die we
vroeger gewend waren toen het fondsbestuur zich nadrukkelijker met de gang van zaken bemoeide.
Het bestuur heeft daarom een brief aan het fondsbestuur geschreven waarin zij haar zorgen uit.
Als voorbeelden worden daarin genoemd de pensioenreglementen, de ABTN en de indexering.
Zoals bekend is wat betreft de indexering de ambitie van 80% inflatie correctie. De overige 20%
hangt af van de financiële situatie van het fonds. Naar onze mening is er geen sprake van een goede
afweging van de belangen van de drie partijen (huidige werknemers, de werkgever en de
gepensioneerden). Het risico van een onvolledige indexering is voor de werknemers en de
gepensioneerden, terwijl de werkgever niet verder wil gaan dan een premie van 20 %. Uiteraard
hangt de dekkingsgraad van het fonds nauw samen met het beursklimaat, maar het kan niet zo zijn
dat negatieve ontwikkelingen overwegend op de schouders van de werknemers en de
gepensioneerden worden gelegd. Wij, als bestuur en vertegenwoordigers van deze vereniging,
zullen ons inspannen uw belangen zo goed mogelijk veilig te stellen.
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Onze brief heeft geleid tot een uitnodiging van het fondsbestuur aan het GvU-bestuur voor een
gesprek dat waarschijnlijk medio mei zal plaats vinden.

De heer B. Váhl, vraagt hoe de terugkoppeling van dit gesprek met het fondsbestuur aan de leden
wordt verzorgd. Antwoord: zo spoedig mogelijk, waarschijnlijk via de Nieuwsbrief.
(5) Jaarverslag secretariaat
De voorzitter constateert met vreugde een aanzienlijke toename van het aantal leden (ca 100).
In totaal is de vereniging met ca 50 personen gegroeid.
De heer F. Morselt vraagt of het mogelijk is een ledenlijst van de vereniging (met toestemming van
de leden) te ontvangen. Het antwoord is dat dit in principe wel mogelijk is, maar een probleem
daarbij is de actualiteit en de privacy wetgeving. Ook voor het bestuur geeft dit problemen.
Wij zouden graag namen krijgen van UWV-medewerkers die met pensioen gaan om leden te
werven maar die krijgen we niet vanwege de privacy wetgeving. Ook namen van overledenen
worden niet doorgegeven door de administrateur. Dat zou kunnen betekenen dat we een ledenlijst
zouden produceren met mogelijk namen van overleden leden en dat is dus pijnlijk. Vraagsteller
stelt echter dat bij het aandragen van eventuele bestuursfunctionarissen (voor het stellen van
tegenkandidaten) het handig zou zijn als men voor het verzamelen van voldoende handtekeningen
wist wie leden van de vereniging zijn. Voorzitter antwoordt dat dit juist is maar dat in dit geval het
bestuur wel van dienst wil zijn.
De heer W. van de Ven pleit voor meer gebruikmaking van E-mail. Voorzitter stelt dat
waarschijnlijk 25% van de mensen wel E-mail adressen hebben. Die gebruiken we ook. Een
probleem daarbij is dat deze adressen vaak veranderen zonder dat men dit doorgeeft en dat leidt bij
de bestandsbeheerder weer tot retouren.
De heer R. Tjeertes stelt de vraag wat het nut is van het versturen van een ledenlijst. Het is de vraag
of er iets mee gebeurt. Het weegt niet op tegen de bestuurlijke werkzaamheden die daarmee
gemoeid zijn. In het geval dat men dringend namen nodig heeft kan men immers bij het bestuur
terecht. De vergadering kan zich hierin vinden.
Na een tekstuele verbetering wordt het verslag goedgekeurd.
(6) Jaarrekening
De penningmeester bericht dat 2007 een batig saldo heeft van € 3.200,--. Men had een reserve
gemaakt voor het steunfonds van de gepensioneerde verenigingen, maar deze reservering is niet
nodig geweest. De penningmeester krijgt een applaus voor haar goede zorgen.
De heer Tjeertes heeft een nieuwe balansopstelling gemaakt, die professioneler en duidelijker is.
Waarvoor dank.
(7) Verslag van de kascommissie
De heer Van de Ven, sprekend mede namens de heer Koten, betuigt zijn grote waardering voor de
kwaliteit van de administratie en het gevoerde financiële beleid. De commissie heeft vastgesteld dat
de overzichtelijkheid van de boekhouding door de inspanning van de heer
Tjeertes sterk verbeterd is hetgeen de kascontrole aanzienlijk heeft gefaciliteerd.
Hij adviseert de vergadering décharge over 2007 te verlenen en voegt daarbij een lofwoord aan de
penningmeester toe. Deze zaak wordt door de vergadering geaclameerd.
(8) Benoeming leden kascommissie
De heer Van de Ven blijft kascommissaris en de heer Tjeertes wordt de opvolger van de heer Koten.
De heer J. Stoop is het nieuwe reservelid.
(9) Vaststelling van de begroting
Na een korte toelichting van de penningmeester om het financiële beleid van vorige jaren te
handhaven worden de begroting 2008 en de voorlopige begroting 2009 goedgekeurd.
De voorzitter tekent aan dat de gelden voor de voor het Steunfonds van de NVOG bedoeld zijn
voor het financieren van rechtzaken mocht er zich bij een aangesloten vereniging een principiële
zaak voordoen die ondersteuning vraagt, vanwege eventuele jurisprudentie.
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Rechtszaken zijn kostbaar en daarom is solidariteit nodig. Mei dit jaar wordt ten aanzien van de
opzet van zo’n fonds door de NVOG beslist.. Als de algemene ledenvergadering van de NVOG

negatief zou beslissen overweegt het GvU-bestuur een eigen verzekering te sluiten die eventuele
juridische procedures kan afdekken. Dit is een tweede optie dus. Men zal zich hierbij laten
voorlichten door de NVOG hoe men een goede verzekering kan vinden. Een van de aanwezigen
(de heer Van Wetten) stelt voor, hier informatie bij de vakbond in te winnen.
Dit heeft volgens de voorzitter nadelen omdat niet altijd wil zeggen dat wat voor een individueel lid
geldt voor de vereniging als totaliteit ook zou gelden.
(10) Contributie
Het voorstel van het bestuur de contributie van € 12,-- conform voorgaande jaren te handhaven
wordt door de vergadering geaccordeerd.
(11) Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is de heer Wingender. Het bestuur stelt voor de heer Koten als
bestuurslid (secretaris) te benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten. Beide personen worden met
acclamatie benoemd.
(12) Voorstel nieuwe naam vereniging
De heer G. Bennink stelt vast dat er bij de leiding van UWV geen enkele belangstelling bestaat
voor de gepensioneerden. Hij stelt daarom voor om de naam te veranderen in Gepensioneerden
Vereniging Sociale Verzekeringen.
De voorzitter stemt met het eerste deel van zijn opmerking geheel en al in. In tegenstelling tot bij
vele andere gepensioneerdenverenigingen wordt door UWV nauwelijks ondersteuning geboden.
Het zou niet misstaan wanneer wij (wellicht tegen kostenvergoeding) een vergaderzaal zouden
kunnen gebruiken op een UWV kantoor, of dat we wat administratieve ondersteuning zouden
krijgen. Het enige wat men ooit heeft bereikt is een kort artikel in het tijdschrift van UWV. Er was
toegezegd dat we ook op de website van UWV een plekje zouden krijgen, maar dat is niet
gerealiseerd, om onduidelijke redenen. Van de andere kant is er hierdoor toch ook een zekere
onafhankelijkheid voor onze vereniging. We kunnen zonder problemen een eigen standpunt in
nemen. Het heeft ook voordelen om de eigen broek op te kunnen houden.
De heer Bennink merkt verder nog op dat hij geprobeerd heeft meer naamsbekendheid van onze
vereniging bij de UWV-werknemers te krijgen, maar dit wordt duidelijk gedwarsboomd. Trouwens,
het pensioen is binnen UWV nauwelijks bespreekbaar is zijn ervaring.
Wat het tweede deel van het voorstel betreft kan het GvU-bestuur niet met het voorstel van de heer
Bennink instemmen. De naamgeving zou immers breder zijn dan wat onze doelgroep omvat. In de
zaal kwam naar voor de mogelijkheid het woord sociale verzekeringen te veranderen in
werknemersverzekeringen. Doch de voorzitter stelt nadrukkelijk dat het bestuur ook daar niet voor
voelt. Het is logisch de bedrijfsnaam in je verenigingsnaam te herkennen. Verandering van naam
kan ook strategisch onjuist zijn. Het bestuur stelt voor de huidige naam te handhaven. Dit voorstel
wordt geaccepteerd.
(13) Rondvraag
Aangezien er geen verdere vragen meer zijn sluit de voorzitter met dank voor de goede inzet van
de aanwezigen de vergadering.
Nagekomen mededeling
De huidige vergaderlocatie zal per 1 augustus niet meer beschikbaar zijn. Het bestuur moet een
nieuwe vergaderplaats zoeken, suggesties zijn welkom.

-3-

Na de pauze heet de voorzitter de heren Cor van der Sluis en Jan Nauts welkom voor het tweede
deel van de middag. De heer Van der Sluis, directeur van het Bestuursbureau van ons
pensioenfonds was reeds eerder te gast op onze vergadering en behoeft geen nadere introductie.
De heer Nauts stelt zichzelf voor: hij is afkomstig uit Limburg en via ABP en ABN-AMRO eind
vorig jaar in dienst getreden bij het Bestuursbureau. Bij zijn vorige werkgevers heeft hij zich bezig
gehouden met beleggingen en dat wordt ook zijn aandachtsgebied bij ons fonds.
De heer Van der Sluis gaat om te beginnen in op de actuele situatie, met name de invloed van de
hypotheekcrisis in de Verenigde Staten en de daling van de beurskoersen op de bezittingen van ons
fonds. De hypotheekcrisis in de VS raakt ons fonds niet direct, er zijn geen beleggingen in die
sector, ons fonds heeft ook in Nederland maar een zeer beperkt belang in hypotheken.
Indirect heeft de hypotheekcrisis in de VS natuurlijk wel invloed door de gevolgen op de beurzen.
Als de aandelenkoersen dalen, daalt ook het vermogen van ons fonds. Bij een pensioenfonds gaat
het om beleggingen op lange termijn en de ervaring leert dat het beleggen in aandelen op den duur
een goed resultaat oplevert. Belangrijk is de ontwikkeling van de lange-termijn rente. Vroeger werd
er een vaste rekenrente van 4% gehanteerd, maar dat mag niet meer. De Nederlandse Bank (DNB)
eist dat de marktrente gehanteerd wordt. Bij een dalende marktrente daalt ook de dekkingsgraad
van het fonds en omgekeerd stijgt de dekkingsgraad bij stijgende rente. Om het renterisico te
beperken zijn er zogenaamde rente-swaps aangekocht waarmee dat risico wordt afgedekt.
Ons fonds staat er nog redelijk goed voor, kan wel een stootje hebben en de dekkingsgraad ligt
momenteel nog boven de 130. We behoren niet tot de fondsen waarvan de DNB meldde dat zij in
de gevarenzone zijn beland.
De heer Nauts gaat in op de marktontwikkelingen: in de aandelenmarkten is de VS nog steeds
dominant, andere markten zijn nog steeds gekoppeld aan de VS. De vraag is echter of dat zo
blijft. Er zijn andere markten in opkomst zoals China, India, Brazilië, Rusland en Europa.
De verwachting is dat de dominantie van de Amerikaanse markt zal dalen.
Verder daalt de lange-termijn rente nog steeds, als gevolg van de lagere economische groei, maar
de inflatieverwachting is stijgend en daardoor kan de rente weer stijgen. Verder zijn de
grondstoffenprijzen stijgend als gevolg van de globalisering.
Het rendement van ons fonds over 2007 was circa 2%, wat als redelijk goed is aan te merken.
De dekkingsgraad in 2007 steeg met ongeveer 8%. Eind februari 2008 was de dekkingsgraad
134%. De DNB eist een minimale dekkingsgraad van 105%, intern hanteren we 117%.
Wat de beleggingen betreft: het fonds wil zich positioneren als een organisatie die maatschappelijk
verantwoord belegd. Er wordt door het fondsbestuur en de beleggingscommissie een studiedag
georganiseerd onder leiding van een hoogleraar van de Universiteit Maastricht om invulling te
geven aan het begrip maatschappelijk verantwoord beleggen. Te denken valt aan keuzes voor
Milieu en Sociaal naast de bekende Controversiële Wapens. Maar ook een onderwerp als
stembeleid in aandeelhoudersvergaderingen is van belang, daarmee zijn wellicht bedrijven te
beïnvloeden.
De bedoeling is ook om met inschakeling van externe deskundigen de beleggingsportefeuille te
screenen in een continu proces. Belangrijk is om een evenwichtige positie te houden, je kunt niet
van de ene dag op de andere je portefeuille compleet wijzigen, dat zou het rendement negatief
kunnen beïnvloeden en de dekkingsgraad en de indexering in gevaar kunnen brengen.
Zeker is dat maatschappelijk verantwoord beleggen voor ons pensioenfonds een blijvend punt van
aandacht zal zijn.
De voorzitter dankt beide heren voor hun inbreng met een passende attentie en wenst de
aanwezigen een goede thuisreis.
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