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Zoals ieder jaar ontvangt u ook nu, eind oktober, weer onze Nieuwsbrief met informatie over
onze vereniging en verdere wetenswaardigheden. We besteden deze keer aandacht aan de
activiteiten van onze vertegenwoordigers in bestuur, deelnemersraad en verantwoordingsorgaan
van ons pensioenfonds en aan de brief die ons bestuur schreef aan het fondsbestuur.
Ook de verkiezingen van een nieuw fondsbestuur krijgen de aandacht.
Verder stelt onze (nieuwe) secretaris zich aan u voor en is er een stukje over de consequenties
van de wijziging van de aftrekposten bij de aangifte van de inkomstenbelasting 2008.
Tevens worden de ontwikkelingen op de financiële markt onder de loep genomen.

Onze vereniging.
Het ledental van onze vereniging toonde dit
jaar een lichte daling als gevolg van
overlijden van enkele tientallen leden.
Er meldden zich ook weer enkele nieuwe
leden. Om precies te zijn: per 1 oktober j.l.
hadden we 979 leden.
We zullen in het Pensioennieuws, dat het
fonds ieder jaar aan alle (pré)gepensioneerden stuurt, weer een oproep
plaatsen voor aanmelding als lid van onze
vereniging. En mocht u in uw omgeving nog
een oud-collega kennen die nog geen lid is:
haal hem of haar over om lid te worden!
Een telefoontje of e-mail naar onze
ledenadministratie is dan voldoende.
Verder schaften we onlangs
een laser kleurenprinter aan.
Zodoende treft u in deze
Nieuwsbrief ook kleur aan.
De vorige printer (een oud beestje uit de
vroegere Gak-stal) liep echt op zijn laatste
benen en sloeg wel eens een scheve schaats
waardoor er onnodig papier verloren ging.

Overleg met het fondsbestuur.
In de Algemene Ledenvergadering van
27 maart j.l. is er melding
gemaakt van de brief d.d.
3 maart 2008 die het bestuur GvU aan het
fondsbestuur heeft gestuurd.
Daarin wordt geschreven over de zorgen
binnen onze vereniging over de wijze
waarop het pensioenfonds wordt bestuurd.
Het bestuur van onze vereniging vraagt zich
af of de belangenafweging tussen werkgever,
deelnemers en gepensioneerden wel op een
evenwichtige wijze gebeurt. Ook heeft het
GvU bestuur moeite met de zorgvuldigheid
waarmee het pensioenfonds wordt bestuurd.
In de brief zijn deze zorgen toegelicht aan de
hand van een viertal punten:
het indexatiebeleid, de actuariële en
bedrijfstechnische nota, de kwaliteit van de
juridische basisstukken en het bestuursmodel.
In het antwoord van het fondsbestuur en het
daarop volgende overleg tussen delegaties
van beide besturen kwam het volgende naar
voren:
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Het bestuur van het pensioenfonds ziet het
bestuur van GvU niet als een reguliere
gesprekspartner. De GvU heeft immers
afgevaardigden in de Deelnemersraad (DR)
én in het fondsbestuur. Inhoudelijke punten
van de GvU kunnen via die gremia naar
voren worden gebracht en dan in de
besluitvorming worden meegenomen.
De eerste drie van de door GvU genoemde
punten zijn inmiddels op deze wijze
afgerond.
Op het door het fondsbestuur gekozen
bestuursmodel werd de volgende toelichting
gegeven.
Het fondsbestuur heeft er voor gekozen te
besturen op afstand en de dagelijkse gang
van zaken meer te delegeren naar het
bestuursbureau en de administrateur (TKP).
Op een vraag van het bestuur GvU werd
bevestigd dat de brieven vanuit de DR aan
het bestuur én de (meestal door anderen
gegeven) antwoorden in de bestuursvergaderingen (achteraf) aan de orde
kwamen.
Van de zijde van het GvU-bestuur werd
hierop gevraagd te bezien of de door het
bestuursbureau c.q. TKP gegeven
antwoorden overeenstemden met het
vigerende beleid. Aansluitend werd
gevraagd om meer openheid te geven over
de zaken waar het fondsbestuur zich mee
bezig houdt. Vanuit het fondsbestuur was de
reactie dat men daar zeker voor openstond.
De juiste weg was dan om te peilen of de
andere leden van de DR eveneens deze
mening was toegedaan en vervolgens te
inventariseren aan welke informatie de DR
behoefte heeft. Het fondsbestuur zal de
reactie van de DR afwachten.
In de vergadering van de DR op 17 oktober
is de brief van GvU behandeld.
De DR onderkent en onderschrijft de
problematiek en zal het fondsbestuur laten
weten prijs te stellen op een regelmatig
overleg en openheid over lopende zaken.

Verkiezingen.
Bij ons pensioenfonds UWV is de
medezeggenschap al jaren goed geregeld.
Dit houdt in dat er in het bestuur één zetel
wordt bezet door een vertegenwoordiger
namens de gepensioneerden. Voor hem is
een plaatsvervanger benoemd die wel mee
vergadert, maar – als beiden aanwezig zijn –
geen stemrecht heeft. Daarnaast hebben de
gepensioneerden drie afgevaardigden in de
deelnemersraad, die bestaat uit in totaal
twintig leden. Verder hebben er twee
gepensioneerden zitting in het
verantwoordingsorgaan.
De medezeggenschap van gepensioneerden
bij het besturen van een pensioenfonds was
wel beschreven in diverse convenanten,
maar had tot voor kort geen wettelijke basis.
Met de nieuwe pensioenwet, die per
1-1-2007 in werking is getreden, is hier
verandering in gekomen. Hierin is o.a.
vastgelegd dat gepensioneerden recht hebben
op vertegenwoordiger(s) in het fondsbestuur.
En dat deze vertegenwoordigers moeten
worden gekozen door én uit personen met
een prépensioen, een ouderdomspensioen of
een nabestaandenpensioen d.m.v.
schriftelijke verkiezingen. Per 1 juli 2009
moet er statutair bij Pensioenfonds UWV
een nieuw bestuur aantreden, hetgeen
inhoudt dat het bestuur in januari 2009 een
brief zal doen uitgaan aan de hiervoor
genoemde personen waarin kandidaten
worden gezocht voor de zetel in het bestuur
en een plaatsvervanger. Belangstellenden
kunnen vrijblijvend een informatiepakket
aanvragen. Aansluitend wordt er een
informatiebijeenkomst belegd en pas daarna
kan men zich opgeven als kandidaat d.m.v.
een brief met motivatie en een curriculum
vitae. Dit lijkt een ‘zware’weg maar is
noodzakelijk omdat de toezichthouder op de
pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank,
tegenwoordig zware eisen stelt aan
(kandidaat-) bestuursleden.
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pensioenregelingen en pensioensoorten;
financieel-technische en actuariële aspecten
van pensioenen en meer algemeen kennis en
ervaring in het besturen van een organisatie,
op het gebied van de administratieve
organisatie en interne controle alsmede op
het terrein van communicatie met de
toezichthouder en met deelnemers.
Natuurlijk hoeft niet ieder bestuurslid kennis
en ervaring te hebben op álle terreinen.
Wel moeten kandidaten bereid en in staat
zijn waar nodig (introductie)cursussen te
volgen die door diverse pensioenkoepels
worden aangeboden. Bovendien krijgt het
bestuur steun vanuit een bestuursbureau en
de administrateur (TKP) uit Groningen.
Mocht u belangstelling hebben voor de
functie van (plaatsvervangend) bestuurslid
van het Pensioenfonds UWV maar wilt u
zich vooraf nader oriënteren dan kan dat via
André Kok, telefoon 023-5372453 of via
e-mail: kokbaartmans@hetnet.nl
De secretaris stelt zich voor.
Mijn naam is Jan-Willem Koten , door de
Algemene Ledenvergadering van 27 maart
ben ik gekozen als secretaris van onze
vereniging.
Na mijn verblijf in Afrika en het MiddenOosten kwam ik zoals zeer veel tropenartsen
terecht bij de Gemeenschappelijke Medische
Dienst. Eerst in de functie van
verzekeringsarts in Tilburg, later als docent
en stafmedewerker op het Hoofdkantoor.
Veel mensen kennen mij nog van de
cursussen belasting en belastbaarheid die ik
heb geïnitieerd. Later raakte ik betrokken bij
het coderen van diagnoses. Daarbij mocht ik
met André Kok samenwerken.
Met genoegen denk ik verder terug aan de
samenwerking met professor dr. Maarten
Timmer en dr. Ton Schellart. Met hen heb ik
gepoogd een wetenschappelijke basis te
geven aan het verzekeringsgeneeskundig

oordeel. De laatste dienstjaren was ik ook
nog lid van de Ondernemingsraad, waarbij ik
mr.Wapke Tuinhof leerde kennen.
Na mijn pensionering liet de verzekeringsgeneeskunde mij nog niet
los.Ik werk daarbij nog
steeds nauw samen met
mr.dr. Nico Croon en
professor dr. Han Willems
(beiden ook extropenartsen). Daarnaast
bleef ik ook als experimenteel
kankeronderzoeker verbonden aan de
Rijksuniversiteit van Utrecht, laatstelijk bij
de afdeling celbiologie en biochemie.
Gelukkig bleef er ook nog wat tijd over voor
een andere hobby: geschiedenis-genealogie
(familiekunde). Ik mocht bijdragen aan de
verbreding van het genealogisch onderzoek
en de ontwikkeling van de genealogische
software. Ik redigeerde diverse tijdschriften
op dit gebied en vervul diverse bestuursfuncties in deze branche. Heel wat leden van
de GvU hebben mij met hun genealogische
vragen al eens aangeschoten bij een
vergadering. Voor het verdere
maatschappelijke gebeuren heb ik mij graag
ingezet. Zo ben ik momenteel
ondervoorzitter van de wijkraad Dukenburg,
redigeer ik vele jaren onze Dukenburgse
wijkkrant (oplage 35.000) en ben ik lid van
de seniorenraad van de stad Nijmegen, waar
ik “zorg”doe. Verder ben ik actief betrokken
bij de vakbond de Unie. Vanaf de oprichting
ben ik lid van GvU geweest en ook enkele
malen kascommissaris. Wie nu nog interesse
heeft kan van mijn verdere activiteiten het
een en ander vinden op internet.

Contributie 2009.
Eind november zal de penningmeester de
acceptgiro’s voor uw bijdrage verzenden.
De contributie is in de ALV ongewijzigd
vastgesteld op € 12 per jaar.
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Belastingaftrek 2008.
In de pers werd er in de afgelopen weken
aandacht besteed aan dit onderwerp,
toch lijkt het ons belangrijk genoeg om er
ook in onze Nieuwsbrief even bij stil te
staan. Vooruitlopend op de
politieke besluitvorming over de
aftrekregeling 2009 geldt er voor
het jaar 2008 een overgangs-regeling.
In deze regeling zijn voor het fiscale jaar
2008 de volgende aftrekposten al vervallen:
- de standaardpremie voor de
Zorgverzekeringswet (ZvW)
- de Inkomensafhankelijke Bijdrage voor
de ZvW
- de uitgaven die vallen binnen het Eigen
Risico van de ZvW.
Als “verzachtende”compensatie is de
drempel voor de ziektekosten of andere
bijzondere buitengewone uitgaven verlaagd
van 11,5% naar 1,65%.
Voor een drempelinkomen tot € 6.999
(alleenstaanden) en tot €13.998 (voor wie
heel 2008 een fiscale partner heeft) geldt een
vaste drempel van € 115 resp. € 230.
Het drempelinkomen is het verzamelinkomen vóór toepassing van de
persoonsgebonden aftrek.
Voor zover de kosten niet vergoed worden
door de Zorgverzekeraar zijn over 2008 naar
verluidt nog wel aftrekbaar posten zoals:
- de premie voor het aanvullende
zorgverzekeringspakket
- een vaste aftrek van € 821 per individuele
65+er, mits 65 jaar of ouder per
31 december 2007
- kosten voor tandarts en opticien
- kosten van hulpmiddelen als hoorapparaat
en rollator
- een vast bedrag van € 23 per persoon voor
huisapotheek
- kosten voor begrafenis of crematie, ook de
verzekeringspremiepremie of een
koopsompolis

Door de eerdergenoemde verlaging van de
drempel kan een en ander heel voordelig
uitpakken bij de vaststelling van de
belastingaanslag 2008. Doe er uw voordeel
mee als u bijvoorbeeld toe bent aan een
nieuwe bril of extra gebitsverzorging.
Uiteraard moet u de kosten wel in 2008
betaald hebben om ze voor aftrek te kunnen
opvoeren.
De kredietcrisis.
Het zal u niet ontgaan zijn: er is wat aan de
hand in de financiële wereld.!
Banken die failliet gaan of die slechts met
staatssteun overeind kunnen blijven,
spaartegoeden die van de ene dag op de
andere niet meer lijken te bestaan en
beurskoersen die in een vrije val beland zijn.
Het is duidelijk dat als wereldwijd de
aandelenkoersen dalen alle
pensioenfondsen daar ook de
gevolgen van ondervinden.
Ook het UWV-fonds heeft
circa 30% van het vermogen
in aandelen belegd en de invloed van de
dalende koersen is dus ook voor ons fonds
merkbaar. Het vermogen daalt en dat heeft
weer gevolgen voor de dekkingsgraad,
die weer de maatstaf voor de indexering van
de pensioenen en de pensioenopbouw van de
werkenden is
In augustus was op de website van het fonds
te lezen dat het nog meeviel, maar intussen
is er weer een en ander veranderd en dan niet
in gunstige zin.
Wat de gevolgen zullen zijn voor de
indexering per 1 januari a.s. is op dit
moment nog niet helemaal te overzien, maar
onze verwachtingen zijn niet hoog
gespannen. Begin december neemt het
fondsbestuur hierover een beslissing.
Het fonds zal u hierover, zoals gebruikelijk,
informeren.

