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Jaarverslag 2016 van de Gepensioneerdenvereniging UWV (GVU)
Samenstelling bestuur (ultimo 2016) en werkzaamheden.
Het uit zes leden bestaande bestuur is als volgt samengesteld:
 Rien Passieux (voorzitter), leidt de bestuursvergaderingen en de algemene
ledenvergadering. Hij onderhoudt het contact met het pensioenfonds en
vertegenwoordigt de vereniging in algemene zin. Ook verzorgt hij de jaarlijkse
nieuwsbrief;
 George Koopmans (secretaris), zorgt voor de agenda’s en de notulen van de
bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. Ook verzorgt hij de
correspondentie en stelt hij het jaarverslag samen;
 Bram Slootweg (penningmeester), tevens lid van het Verantwoordingsorgaan (VO)
van het pensioenfonds;
 André Kok (algemeen bestuurslid), tevens lid van het bestuur van het pensioenfonds
namens de gepensioneerden;
 Hans Fraza (algemeen bestuurslid), tevens lid van het VO;
 Joke Robert (aspirant bestuurslid).
Gedurende het verslagjaar werd het bestuur wederom op voortreffelijke wijze ondersteund
door Margo Herinx. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur verzorgt zij zowel de
financiële als de ledenadministratie. Zij is ook het contactadres voor de leden van de
vereniging (gvu@hetnet.nl).
In het verslagjaar is het bestuur vijf keer bijeengekomen, vaak samen met de
vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het fondsbestuur en het VO.
Naast de hierboven bij het bestuur al genoemde personen gaat het hier om de heren
Toine Aarts (lid bestuur pensioenfonds), Jan Bouwknegt (plv. lid bestuur pensioenfonds)
en Jacques van der Zee (plv. lid van het VO). Deze vertegenwoordigers zijn allen ook
lid van GVU.
Voor de gezamenlijke vergadervorm is gekozen om ervoor te zorgen dat zowel de leden van
het bestuur als de vertegenwoordigers in de fondsorganen niet alleen op gelijke wijze op de
hoogte zijn van relevante ontwikkelingen, maar ook dat er sprake is van eenheid wat betreft de
verdediging van de belangen van de gepensioneerden in de fondsorganen.
Ook dit jaar bood het UWV weer gastvrijheid voor de bestuursvergaderingen van GVU.
Daardoor zijn de vergaderkosten gering. De Raad van Bestuur en de facilitaire dienst van
UWV zeggen wij gaarne dank voor de uitstekende verzorging van onze vergaderingen.
Overzicht behandelde onderwerpen
In de bestuursvergaderingen werd onder meer aandacht besteed aan de volgende
onderwerpen:
 Verkiezingen 2016/2017;
 Dekkingsgraad pensioenfonds;
 Problemen rond het partnerpensioen;
 Ontwikkelingen rond wijziging van het pensioensysteem en ISDC;
 Netto pensioenregeling voor mensen die meer verdienen dat een ton;
 Relatiebeheer;
 Voortzetting lidmaatschap GVU door de partner van overleden leden;
 Wijziging statuten pensioenfonds;
 Beheer beleggingsportefeuille pensioenfonds,
 Vacature bestuur GVU;
 Bezoek aan het voormalige hoofdkantoor van het Gak;
 Premievaststelling 2017;
 Nieuws van koepelorganisatie NVOG;
 Ontwikkeling ledenbestand.
Enkele van deze punten worden hierna nader toegelicht.
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Verkiezingen 2016/2017
In het verslagjaar hebben verkiezingen plaatsgevonden voor nieuwe vertegenwoordigers
namens de gepensioneerden in het fondsbestuur. Daartoe werd een verkiezingscommissie
ingesteld, waarin GVU vertegenwoordigd was door zowel de voorzitter als bestuurslid
André Kok (tevens lid van het fondsbestuur, maar niet herkiesbaar, omdat hij de maximale
zittingsduur van twee termijnen per 1 juli 2017 heeft bereikt). Deze commissie heeft een
stappenplan gemaakt (waaronder het aanpassen van het Verkiezingsreglement) aan de hand
waarvan de verkiezingen hebben plaatsgevonden. Ook werd besloten de verkiezingen te laten
begeleiden door het externe bureau ‘Webelect’ met het oog op het feit dat er ook elektronisch
kon worden gestemd. Wat betreft de beoordeling van kandidaten werd de Selectiecommissie
(= Verkiezingscommissie) ondersteund door het externe bureau ‘Mens&Kennis’.
Daartoe is besloten, omdat dit bureau veel zicht heeft op de competenties van mensen die
zich kandideren. Dit laatste is van groot belang, gelet op de kwaliteitseisen die de
De Nederlandsche Bank (DNB) stelt aan bestuursleden van pensioenfondsen.
Uit het vorenstaande blijkt dat er nogal wat wijzigingen waren ten opzichte van vorige
verkiezingen. Die wijzigingen vormden mede aanleiding tot een statutenwijziging.
De verkiezingen hebben geresulteerd in herbenoeming van Toine Aarts en benoeming van
Jan Bouwknegt als bestuurslid (hij was plv. bestuurslid). Beide heren voldoen aan de eisen
van DNB. Als plv. bestuurslid is benoemd mevrouw Joke Verhoef. Zij zal zich verder gaan
scholen om te voldoen aan de eisen van DNB. De nieuwe zittingstermijn gaat in op 1 juli 2017.
Dekkingsgraad pensioenfonds
De dekkingsgraad bleef onveranderd een punt van zorg. De lage rente, mede veroorzaakt
door het continu laten draaien van de geldpers door de Europese Centrale Bank, zorgde
ervoor dat de dekkingsgraad vrijwel het gehele jaar in de gevarenzone bleef verkeren.
Daardoor leek het er sterk op dat rekening zou moeten worden gehouden met kortingen op de
pensioenen en aanspraken. Tegen het einde van het jaar keerde het tij. De stijging van de
zgn. ‘lange’ rente had tot gunstig gevolg dat de dekkingsgraad steeg, een stijging die nog
steeds aanhoudt. Het gevaar van korting is dus vooralsnog van de baan. Hoewel dit uiteraard
een gunstige ontwikkeling is, blijft het probleem dat door het achterwege blijven van indexatie
het inkomen van de gepensioneerden steeds verder achterblijft bij de inkomensontwikkeling
van de overige bevolkingsgroepen. Hierin zal de komende jaren waarschijnlijk weinig
verandering komen, tenzij het volgende kabinet ter zake een ander koers volgt dan het huidige
kabinet. Ook een nieuw pensioensysteem kan hier soelaas bieden. Dit zal waarschijnlijk nog
wel enige tijd op zich laten wachten.
Problemen rond het partnerpensioen
In voorgaande jaarverslag is aangegeven dat GVU klachten had ontvangen van leden die een
aanvullend partnerpensioen hadden afgesloten tot 70%. Uit de jaarlijkse opgave bleek dat
TKP de betreffende aanvulling zonder opgave van redenen ongedaan had gemaakt.
Het bestuursbureau heeft op verzoek van GVU een onderzoek ingesteld. Daaruit bleek dat
slechts een klein aantal mensen gebruik had gemaakt van de betreffende regeling.
Deze groep is nu afgebakend en TKP heeft de fout gecorrigeerd.
Dit is een goed voorbeeld van belangenbehartiging door GVU.
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Ontwikkelingen rond wijziging van het pensioensysteem en ISDC
Het onderzoek naar een nieuw pensioensysteem is momenteel nog een aandachtspunt
binnen de SER. Wel tekent zich inmiddels af dat van het aanvankelijke veelvoud aan
alternatieven er nu nog twee over zijn. Deze worden nader bestudeerd voor uiteindelijke
advisering aan het kabinet. Het huidige kabinet heeft bij monde van staatssecretaris Klijnsma
overigens al aangegeven de keuze voor een nieuw systeem over te laten aan het volgende
kabinet. Tot de gesprekspartners van de SER op dit vlak behoort ook onze koepelorganisatie
NVOG. Deze is voorstander van het Individueel Solidair Defined Contribution Systeem (ISDC).
De voorzitter van NVOG, Jaap van der Spek, heeft dit systeem, dat nauw aansluit bij een van
beide varianten die nog in ontwikkeling zijn bij de SER, uitvoerig toegelicht in de ALV van GVU
van 18 maart 2015. Wat dit systeem inhoudt blijkt uit de notulen van de betreffende ALV.
Ook de heer Berkemeijer, de ‘architect’ van ISDC, is hier nog op ingegaan tijdens zijn inleiding
in de ALV van 23 maart 2016, zoals blijkt uit de notulen van deze vergadering.
Het ‘invaren’ van de lopende pensioenen in het uiteindelijk te kiezen systeem zal overigens
niet eenvoudig zijn, mede met het oog op de becijferde kosten.
Relatiebeheer
In het kader van het relatiebeheer heeft het bestuur besloten om niet alleen de agenda, maar
ook alle bijlagen, zoals de jaarstukken (jaarverslag en financiële stukken) en de begroting
voortaan aan alle leden toe te sturen.
Voortzetting lidmaatschap voor partners van overleden leden
Partners van overleden leden kunnen desgewenst het lidmaatschap van GVU voortzetten.
Deze regeling bestond reeds langer, maar blijkt niet bij alle leden bekend te zijn.
Wijziging statuten pensioenfonds
Met het oog op nieuwe beleidsregels, bijv. met betrekking tot het nieuwe financiële
toetsingskader van DNB en de verkiezing van nieuwe bestuursleden, heeft het fondsbestuur
besloten tot wijziging van juridische aspecten rond de pensioenregeling. De uitkeringskant is
hierbij niet in het geding.
Het Verantwoordingsorgaan (VO) had grote moeite met advisering over het voorgenomen
besluit van het fondsbestuur met betrekking tot de gewijzigde statuten, omdat niet duidelijk
was hoe de wijzigingen zich verhielden tot de oorspronkelijke statuten. Het probleem schuilt in
het feit dat de oorspronkelijke en de nieuwe statuten slecht met elkaar zijn te vergelijken.
Volgens de introductie bij de statutenwijziging zou geen sprake zijn van nieuwe elementen,
maar uitsluitend van een revisie om tot een betere structuur en leesbaarheid te komen.
Operationele zaken zijn uit de statuten verwijderd. Deze zijn daardoor veel eenvoudiger
geworden. Er is nu sprake van een raamwerk. Veel zaken kunnen daardoor gemakkelijker en
sneller worden uitgewerkt in protocollen. Dit geldt ook voor de verkiezingsprocedure van
nieuwe bestuursleden voor het fonds. Juist vanwege dit deel was het VO relatief weinig tijd
vergund om tot een advies te komen, omdat de verkiezingsprocedure snel in gang moest
worden gezet. Dankzij souplesse van zowel het fondsbestuur als het VO zijn alle problemen
tijdig opgelost en is de statutenwijziging per 1 juli 2016 bij de notaris gepasseerd.
Vacature bestuur GVU
Het bestuur van GVU is verheugd dat Joke Robert heeft aangegeven bereid te zijn zich te
oriënteren over toetreding tot het bestuur. Vanaf 30 september 2016 neemt zij deel aan de
bestuursvergaderingen als aspirant lid.
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Bezoek aan het voormalige hoofdkantoor van het GAK te Amsterdam
Voor dit bezoek, waaraan ook al aandacht is besteed in de laatste nieuwsbrief, hebben zich 17
mensen aangemeld. Naar een passende datum voor het bezoek aan dit, inmiddels tot
monument uitgeroepen, gebouw wordt nog gezocht. Doordat sprake is van een monument
mag het uiterlijk niet gewijzigd worden. Intern is het echter omgebouwd tot een
appartementencomplex en ook zijn er, met het oog op de veiligheid (brandweereis)
halverwege de beide vleugels trappenhuizen aangebracht.
Nieuws van koepelorganisatie NVOG
GVU is een van de gepensioneerdenverenigingen die is aangesloten bij de NVOG. Dit is een
koepelorganisatie die de belangen van de gepensioneerden behartigt bij de overheid.
Vertegenwoordigers van GVU nemen altijd deel aan de algemene ledenvergaderingen van
NVOG. Daarin worden vaak sprekers uitgenodigd uit de pensioenwereld, zoals laatst bijv.
Peter Borgdorff van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, die hun visie op de ontwikkelingen
rond het nieuwe pensioensysteem uiteenzetten. Ook wordt het bestuur van GVU geïnformeerd
over relevante ontwikkelingen, niet alleen op het terrein van pensioenen, maar ook van de
zorg, via regelmatig verschijnende nieuwsbrieven. Zo blijft het bestuur goed op de hoogte van
de stand van zaken rond het nieuwe pensioensysteem.
Ontwikkeling ledenbestand
Het aantal leden is in 2016 gestegen van 925 tot 1166. Door overlijden verloren wij helaas 28
leden, die wij met respect herdenken. Het betreft hier de dames
T.M. van Bentum-Van Aalderen, E.M.A. van Doorne, M.C. van Dorssen-Govaert,
M.H.W. Hamel-Nijboer, M.Ph.C. Tensen en T.C.A. de Weger-de Rave, alsmede de heren
S.J.J. van Balken, C.A. van Beveren, H.B.M.H. Boitelle, G.A. Bol, A. Bruijnooge, D.P. Eskes,
J.J. van Gelder, G. Herrewijn, D.J. Hogeweide, K. de Jonge, W.J. Kleijn, J.C. de Kok,
L.G. Kooiman, W.J. Luijten, Th. Manders, J.C.J. Meijerrathken, P.J. de Ruiter,
M.G. Schlangen, W. Smit, H. Steenhuis, K. Tendyck en J. Vogel.
In het verslagjaar was voorts sprake van 49 uitschrijvingen en traden er 318 nieuwe leden toe.
Er is dus sprake van een stijgende lijn in het ledenbestand, vooral door de actie om alle
gepensioneerden (nogmaals) te attenderen op het bestaan van GVU en het belang van
toetreding.
Tot slot
Al met al kan gesteld worden dat het jaar 2016 voor GVU goed is verlopen.
Onze vertegenwoordigers in de fondsorganen hebben het niet altijd gemakkelijk gehad, gelet
op een veelvoud van ontwikkelingen. Zeker het Verantwoordingsorgaan zag zich herhaaldelijk
geconfronteerd met problemen door de late ontvangst van adviesaanvragen. Hoe het in het
komende jaar zal gaan is momenteel niet goed in te schatten. André Kok, gedurende acht jaar
bestuurslid namens de gepensioneerden, zal per 1 juli 2017 terugtreden.
Het bestuur van GVU is hem dankbaar voor het vele werk dat hij in dit college heeft verricht.
Gelukkig zijn Toine Aarts en Jan Bouwknegt na een eerste zittingstermijn van vier jaar goed
ingewerkt en gaan zij met ingang van 1 juli 2017als vertegenwoordigers van de
gepensioneerden met veel energie aan hun tweede termijn beginnen, terwijl Joke Verhoef
haar eerste schreden op dit pad gaat zetten als plv. bestuurslid en thans al verbonden is aan
het fondsbestuur als aspirant lid.

22 februari 2017 George M. Koopmans, Secretaris

