Gepensioneerdenvereniging UWV
Secretariaat: Ans Meeuwsen
Mijehof 68
1106 HN Amsterdam-ZO
Telefoon:
020-6972149

Ledenadministratie: Margo Herinx
Burg.Hogguerstr. 145
1064 CL Amsterdam
Telefoon:
020-6146818
E-mail:
gvu@hetnet.nl

Oktober 2004
Nieuwsbrief aan onze leden en begunstigers.
Zoals gebruikelijk rond deze tijd van het jaar ontvangt u ook nu weer bericht over het reilen en
zeilen van onze vereniging en wordt u geïnformeerd over een aantal zaken die voor ons,
gepensioneerden, van belang zijn.
Onze vereniging.
Ons bestuur is bij de jaarvergadering in maart
van dit jaar versterkt met mevrouw Ans
Meeuwsen en de heer Chris Sluijter.
Ans Meeuwsen doet het secretariaat van onze
vereniging als opvolgster van mevrouw
Anja Boersma, die begin van dit jaar is
overleden.
Het penningmeesterschap blijft voorlopig een
verantwoordelijkheid van de voorzitter, maar
het bestuur heeft besloten de financiële
administratie te koppelen aan de ledenadministratie. Mevrouw Margo Herinx, die een
financiële achtergrond heeft, heeft zich bereid
verklaard deze taak op zich te nemen.
Ons ledental vertoont een dalende lijn,
hoofdzakelijk als gevolg van overlijden.
We hebben nu nog iets meer dan 900 leden.
Gelukkig hebben we het bestuur van ons
pensioenfonds bereid gevonden medewerking
te verlenen aan een nieuwe werving.
Wij krijgen de gelegenheid voor een
wervingsactie onder alle gepensioneerden die
van het UWVfonds een uitkering ontvangen.
Dat betekent dat bij het pensioenbericht dat
begin 2005 aan alle gepensioneerden wordt
verzonden een folder wordt ingesloten.
Ook onze leden krijgen die folder, maar hoeven
zich natuurlijk niet opnieuw aan te melden.
De tekst van deze folder wordt door ons
opgesteld en verzonden door de administrateur.
We bereiken dan ook de gepensioneerden van
het vroegere Cadansfonds en bovendien
diegenen die tussen 1999 (onze eerste werving)
en 2005 vanuit GAK/UWV zijn gepensioneerd.

Daarnaast hebben we de werkgever bereid
gevonden ons de namen en adressen te
verstrekken van de medewerkers die met
pensioen gaan. Deze afspraken zijn het resultaat
van de inspanningen van Herman Wingender,
die de vertegenwoordiger van de
gepensioneerden is in het bestuur van ons
pensioenfonds. Hulde, en laten we hopen dat
een en ander het gewenste resultaat heeft:
een flink aantal nieuwe leden !!!
Mocht u zelf nog een oud-collega tegenkomen
die nog geen lid is van onze vereniging en dat
wel wil worden stuur dan even een berichtje
naar de ledenadministratie of het secretariaat.
Het pensioenfonds.
Het bestuur van ons fonds en de deelnemersraad
krijgen flink wat voor hun kiezen.
De fusie, nieuwe reglementen, vermogenbeheer
en een nieuwe pensioenregeling zijn daar
voorbeelden van.
Ook al raken een aantal onderwerpen de reeds
gepensioneerden minder dan de werkenden,
onze vertegenwoordigers moeten zich toch in
deze onderwerpen verdiepen. Als lid van fondsbestuur of deelnemersraad hoor je ook het
algemeen belang van het fonds te behartigen.
Trouwens: zonder kennis van zaken kun je niet
of moeilijk beoordelen wat de invloed van
bepaalde maatregelen is voor de positie van de
gepensioneerden.
UWV vervangt, zoals de meeste werkgevers, de
vrij kostbare eindloonregeling door een
middelloonregeling.
►

Bij een middelloonregeling bouwen de
deelnemers pensioenrechten op over het in dat
jaar verdiende loon.
De gevolgen van inflatie worden dan
opgevangen door jaarlijks – voor zo ver de
middelen van het fonds dit toelaten – de
opgebouwde rechten te indexeren.
Hiermee wordt in zekere mate de situatie
hersteld, waarin uitsluitend de niet meer
actieven – gepensioneerden en slapers - de
lasten van eventuele ongunstige ontwikkelingen
van de vermogens van de pensioenfondsen
moeten dragen. De solidariteit tussen
deelnemers en gewezen deelnemers van een
pensioenfonds wordt hierdoor positief
beïnvloedt. Die nieuwe regeling wordt
ingevoerd per 1 januari 2005.
Oude rechten blijven daarbij onaangetast.!!
Als administrateur van het fonds is
TKP-Pensioenen uit Groningen gekozen op
grond van de aan het fondsbestuur uitgebrachte
offerte. U bent daarover door het fondsbestuur
al geïnformeerd en u heeft ook de overzichten
vanuit Groningen ontvangen.De overdracht van
de administratie van PVF Achmea naar TKP is
met weinig problemen verlopen en daar waar
er iets mis ging is dat gerepareerd.
Door alle drukte is het jaarverslag van het
pensioenfonds over 2003 nog niet verschenen,
de Pensioen en Verzekeringskamer (PVK)
heeft desgevraagd uitstel verleend.
Ook voor het houden van verkiezingen voor
fondsbestuur en deelnemersraad is uitstel
gekregen. Inmiddels is er wel een
verkiezingsreglement en is er gestart met de
voorbereidingen van de verkiezingen die in het
voorjaar 2005 zullen worden gehouden.
Onze vereniging heeft het recht om kandidaten
voor te dragen en zal daar ook gebruik van
maken. Mocht u belangstelling hebben om via
onze vereniging kandidaat te zijn voor het
fondsbestuur of de deelnemersraad neem dan
contact op met onze voorzitter:
Rien Passieux,
Bernadottelaan 168, 2037 GW Haarlem.
Telefoon: 023-5337602.
E-mail: rienpassieux@wanadoo.nl

Overigens is onze afvaardiging in de
deelnemersraad onlangs gewijzigd.
De heer Piet van der Wal, die vanaf 1999 lid
was van die raad heeft helaas, om persoonlijke
redenen, zijn zetel ter beschikking moeten
stellen.
Zijn taak wordt overgenomen door mevrouw
Wapke Tuinhof. Zij is tevens bestuurslid van
onze vereniging.
Piet, bedankt voor je inzet en je altijd positief kritische instelling !!!
Wapke, veel succes gewenst !!!
De indexering.
In de brief die wij in januari 2004 van de
Stichting Pensioenfonds UWV hebben
ontvangen, werd ons medegedeeld dat de
dekkingsgraad niet toereikend was om een
volledige indexering toe te kennen.
Om die reden werd de indexering van onze
pensioenen per 1 januari 2004 vastgesteld op
70% van het prijsindexcijfer van 1,86 %.
De pensioenuitkering is daarom op
1 januari 2004 geïndexeerd met 1,3 %.
Uitgangspunt hierbij is dat de hoogte van de
indexering afhankelijk is van de middelen van
het pensioenfonds en van de zogenaamde
afgeleide consumentenprijsindex alle
huishoudens.
De Gepensioneerdenvereniging UWV heeft
steeds gepleit voor het behoud van koopkracht.
Hiermee wordt beoogd dat met de pensioenuitkering hetzelfde pakket diensten en goederen
kan worden verkregen als met het vastgestelde
pensioen bij het bereiken van het 65e levensjaar.
Ook het pensioenfonds streeft met zoveel
woorden naar behoud van koopkracht door het
volgen van de algemene prijsontwikkeling.
Dit nu is misleidend.
Toegepast wordt namelijk de prijsontwikkeling
conform de afgeleide consumentenprijsindex
alle huishoudens, waardoor er ieder jaar verlies
aan koopkracht ontstaat. Het verschil zit hem
hier in dat de afgeleide index wordt berekend
als de gewone index exclusief het effect van
tussentijdse veranderingen in de tarieven van
kostprijsverhogende (indirecte) en
consumptiegebonden belastingen. ►

Het bestuur van de Gepensioneerdenvereniging
UWV blijft onveranderd streven naar
toepassing voor de indexering van de
consumentenprijsindex alle huishoudens de
zogenaamde CPI-AH.
De afgeleide prijsindex blijft over het algemeen
achter bij de kostenontwikkeling en zeer zeker
bij de loonontwikkeling.Dit leidt in de praktijk
van de afgelopen jaren tot een daling van de
koopkracht van gepensioneerden.
De indexering van pensioenen geschiedt als
regel - en ook bij ons pensioenfonds –
voorwaardelijk. Dat wil zeggen dat indexering
slechts plaats heeft indien de financiële positie
van het pensioenfonds dit toelaat. Met als
uitgangspunt minimalisatie van indexeringsverlies dienen wij in het bestuur en de
deelnemersraad van ons pensioenfonds jaarlijks
te bezien in hoeverre in het verleden ontstaan
indexeringsverlies kan worden gecompenseerd
door middel van inhaal-indexering.
Het behoeft weinig betoog dat dit bij de huidige
beleggingsresultaten en de daaruit
voortvloeiende dekkingsgraad een moeizaam
streven blijft.
Inmiddels staat er en nieuwe Pensioenwet op
stapel, die de huidige Pensioen-en
Spaarfondsenwet per 1 januari 2006 moet gaan
vervangen. Niet een opgelapte wet, maar een
ingrijpende omzetting naar een gedetailleerde
volledig nieuwe wetgeving gericht op het
bereiken van een grote mate van zekerheid voor
alle belanghebbenden, gepensioneerden incluis.
In de nieuwe Pensioenwet wordt ook het
financieel toezicht op de pensioenfondsen door
de Pensioen- en Verzekeringskamer geregeld
in het zogenaamde Financieel Toetsingskader.
Waar in de huidige wetgeving sprake is van het
zoveel mogelijk waarborgen van pensioentoezeggingen, wordt deze toezegging in de
nieuwe Pensioenwet vervangen door het begrip
pensioenovereenkomst en het toezicht op de
uitvoering daarvan.
Ook nu houdt de PVK toezicht op de
vermogenspositie van de pensioenfondsen.
Maar of er wel of niet voor de inflatie wordt
gecorrigeerd is aan het bestuur van een
pensioenfonds.

Per 1 januari 2006 dient de PVK, als wettelijk
toezichthouder, zekerheid te verschaffen dat
toegezegde pensioenen ook daadwerkelijk
worden uitgekeerd.
De PVK zal duidelijk eisen, dat een fonds
begrijpelijk formuleert hoe de indexering wordt
geregeld. Afhankelijk van de situatie wordt nu
reeds aan de pensioenfondsen geadviseerd de
volgende tekst te gebruiken: de indexering van
uw pensioen is voorwaardelijk; er is geen recht
op indexering en het is niet zeker of en in
hoeverre in de toekomst een indexering zal
plaats vinden. Eventueel toe te voegen: er is
geen geld gereserveerd voor uw indexering.
Wij zijn van mening dat indexering praktisch
voor elk pensioenfonds betaalbaar is.
Daarvoor is in ieder geval een kostendekkende
premie noodzakelijk.
Indexeren is ook een kwestie van goed fatsoen,
een niet geïndexeerd pensioen is een slecht
pensioen.!!!
Een andere keer meer over zekerheidspercentage, dekkingsgraad en zekerheidsverplichting op basis van marktwaarde in plaats
van tegen een rekenrente van 4 %.
Contributie.
Op de algemene ledenvergadering is de
contributie voor 2005 vastgesteld op € 12,-Een lichte verhoging ten opzichte van het
bedrag van ƒ25,-- waar we mee zijn gestart
vijf jaar geleden, maar de begroting maakte het
noodzakelijk. De acceptgiro’s zullen eind
november 2004 worden verzonden.
Algemene Ledenvergadering 2005.
Voor de algemene ledenvergadering van het
volgend jaar zullen we, voornamelijk vanwege
financiële overwegingen, weer kiezen voor
restaurant Vallen in Vleuten, maar zeker niet
op een datum waarop ook het Nederlands
voetbalelftal speelt!!! Over datum en
aanvangstijd wordt u tijdig geïnformeerd.

Vriendelijke groet van uw bestuur.

