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Nieuwsbrief 2013
Voor u ligt onze jaarlijkse Nieuwsbrief, waarin weer diverse onderwerpen aan bod komen.
We besteden aandacht aan het wel en wee van onze vereniging. Bram Slootweg, onze
penningmeester sinds de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV), stelt zich voor.
Verder besteden we aandacht aan de situatie van ons Pensioenfonds.
Op grond van de verkiezingsuitslag zijn daar twee nieuwe gezichten namens de
gepensioneerden: Toine Aarts en Jan Bouwknegt. Ook zij stellen zich aan u voor.
Verder leest u dat er volgend jaar bestuurlijk in het Pensioenfonds nogal wat veranderd.
Uiteraard ontkomen we er niet aan aandacht te besteden aan de contouren van een nieuwe
pensioenregeling.
Tot slot is er, naast enkele huishoudelijke zaken een tip voor leden met een VUT uitkering.

Onze vereniging

Bram stelt zich voor:

Met onze vereniging gaat het wel goed.
Momenteel tellen we 988 leden.
Dat is weliswaar 5 minder dan vorig jaar om
deze tijd, maar we zijn niet ontevreden.
In aansluiting op de informatie, die nieuw
gepensioneerden via TKP ontvangen, krijgen
we gespreid over het jaar aanmeldingen via
mail of telefoon.
Margo Herinx, die onze ledenadministratie
verzorgt, legt contact en zorgt dat ieder nieuw
lid de nodige informatie krijgt.
Margo was ook tot de laatste ALV
penningmeester, zij wordt als zodanig
opgevolgd door Bram Slootweg.
Gelukkig is zij wel bereid onze administratie
te blijven verzorgen.

Vanaf mijn geboorte in 1947
tot aan mijn trouwen, heb ik in
Wassenaar gewoond.
Via Leidschendam ben ik in
Nootdorp terecht gekomen,
waar ik al vele jaren met plezier
woon. Wij hebben twee kinderen en twee
kleinkinderen.
Na de middelbare school heb ik een opleiding
in de avonduren gevolgd voor het behalen
van SPD. M.O. Boekhouden en AMBI
systeemanalyse. Daarna de opleiding R.A. tot
en met Administratieve Organisatie. Door
tijdgebrek bij de combinatie van werk, studie,
gezin en sporten ben ik gestopt met de studie
R.A.
Vanaf 1962 tot 1996 heb ik gewerkt bij
diverse commerciële bedrijven op
administratief, automatisering en
accountancy gebied.
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In 1996 ben ik gestart bij GUO in Zoetermeer
in een administratieve functie, binnen enkele
jaren daarna als controller.
Bij de oprichting van UWV ben ik geplaatst
binnen FEZ als controller.
Vanaf de oprichting van Mobiliteit binnen
UWV was ik betrokken bij de inrichting en
belast met de financiële vastlegging van de
jaarrekening en afrekening van alle
afspraken inzake boventalligheid en
overname / afstoten van werkzaamheden.
Daarnaast was ik belast met de financiële
afrekening van UWV met het Pensioenfonds
UWV inzake de premie.
In 2010 ben ik met de VUT gegaan en
aansluitend in 2012 met pensioen.
Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen, bridge
spelen en vogels kijken.
Daarnaast wekelijks op de kleinkinderen
passen. Naast het penningmeesterschap van
GVU zit ik namens de gepensioneerden in het
Verantwoordingsorgaan en de
Deelnemersraad PF UWV.
Ons pensioenfonds
Zoals in de inleiding vermeld zijn er namens
de gepensioneerden twee nieuwe
vertegenwoordigers benoemd in het
Fondsbestuur.
André Kok werd opnieuw (met het hoogst
aantal stemmen) gekozen als bestuurslid.
De nieuwe fondsbestuursleden zijn:
Toine Aarts als bestuurslid en
Jan Bouwknegt als plaatsvervangend.
Beiden stellen zich voor.

Toine Aarts doet dit als volgt:
U heeft mij gekozen als lid
van het Bestuur van het
Pensioenfonds UWV.
Ik beschouw het als een eer
u daarin te
vertegenwoordigen.
De financiële wereld is
sinds een aantal jaren
ernstig in beroering.
Er is door monetaire en financiële onrust een
groot probleem ontstaan bij de
pensioenfondsen.
Dit raakt huidige en toekomstige pensioengerechtigden.
De pensioengerechtigden moeten vertrouwen
hebben in het Bestuur van het Pensioenfonds
en het bestuur moet een transparant en
begrijpelijk beleid voeren.
Goede communicatie vormt een belangrijke
hoeksteen. De pensioenwereld staat dagelijks
in de krant en ik begrijp dat de mensen zich
zorgen maken enerzijds over de hoogte van
de premie en anderzijds over de hoogte van
hun toekomstig pensioen.
Het is een complexe problematiek en ook
uitdagend.
DNB en AMF zorgen voor de
professionalisering van de sector. De vele
ontwikkelingen, in combinatie met de grote
verantwoordelijkheid, sluiten goed aan bij
mijn persoon.
Graag wil ik me als lid ven het Bestuur
Pensioenfonds UWV inzetten voor een goed
pensioen tegen en betaalbare premie.
Er moet een zorgvuldige afweging plaats
vinden tussen de belangen van de jongere
deelnemer, de oudere deelnemer en de
gepensioneerden. Iedereen moet vertouwen
hebben in zijn pensioenfonds, juist ook in de
tijd dat het economisch minder gaat.
De overheid staat op het punt hervormingen
door te voeren.
Het Pensioenfonds UWV is zich daarop aan
het voorbereiden.
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Persoonlijke informatie:
Eind jaren zeventig was ik als
verzekeringsgeneeskundige werkzaam bij het
GAK in Amsterdam.
Naast mijn werk studeerde ik rechten.
Van 1985 tot mijn pensionering per1 april
2013 was ik werkzaam als radioloog in
Ziekenhuis Berkhoven in Oss. Ik was lid van
de Raad van Afgevaardigden van het
Specialisten Pensioenfonds. Vanaf 1985 heb
ik mij in het ziekenhuis doorlopend ingezet
als bestuurslid in met name commissies van
financieel-juridische aard.
Vanaf april 2013 ben ik verbonden als
radioloog aan Diagnostiek voor U, een
diagnostisch centrum in Eindhoven en
Den Bosch. Op dit moment ben ik ook
adviseur van een medisch- juridisch
adviesbureau.
Als hobby’s heb ik tennis, golf en skiën.
Ik ben getrouwd, mijn vrouw is planoloog en
geeft aardrijkskundeles op een middelbare
school. Wij hebben twee zonen die beiden een
universitaire studie hebben afgerond en een
mooie baan hebben.
Uitdaging en Motto:
Ik kan mij een leven zonder uitdaging en
engagement niet voorstellen.
Mijn collega’s in het ziekenhuis en de
ziekenhuisorganisatie hadden vertrouwen in
mijn kennis en inzet en men vond mij een
belangenbehartiger die goed kon luisteren en
die een gegeven vertrouwen niet beschaamde.
Als je kennis op orde is, kun je goed afwegen
en goed besturen.
Daarnaast kan ik gebruik maken van een
groot netwerk in de bestuurlijke en financiële
wereld.
We moeten waken voor politieke en bancaire
belangen(verstrengeling), waardoor het
rendement voor de pensioengerechtigden kan
dalen.

Jan Bouwknegt laat weten:
Ik ben geboren op
29-11-1943 te Nijenveen in
de provincie Drenthe.
Na de middelbare school heb
ik 24 maanden gediend bij
de Marine en op
mijnenvegers en het vliegkampschip Karel
Doorman gevaren.
Na mijn militaire dienstplicht ben ik bij
Brocades en Stheeman gaan werken en ben ik
gediplomeerd drogist geworden.
In 1972 ben ik bij het GAK gaan werken op
de afdeling werkloosheidswet. Na korte tijd
kreeg ik daar een leidinggevende functie als
teammanager.
Verder heb ik jaren in de medezeggenschap
meegedraaid als voorzitter en vicevoorzitter
van de Ondernemingsraad van het GAK.
Daarnaast ben ik jaren bestuurslid geweest
van de Kamer van Koophandel in Drenthe.
Vele jaren ben ik bestuurslid geweest van het
Pensioenfonds GAK en een periode van het
Pensioenfonds UWV als vicevoorzitter.
Ook ben ik twintig jaar actief geweest in de
plaatselijke politiek waarvan twee periodes
als fractievoorzitter.
Waarom dan nu weer plaatsvervangend
bestuurslid van Pensioenfonds UWV ?
Gezien de vele veranderingen die op ons
Pensioenfonds afkomen wil ik graag helpen
dit ook voor de gepensioneerden in goede
banen te leiden. Ik ben sinds enige maanden
plv. bestuurslid en heb er inmiddels zeer veel
uren in gestoken om goed op de hoogte te zijn
van wat er zoal speelt.
Verder heb ik vier introductiedagen gehad,
twee met overnachting en twee waarbij ik om
zes uur de deur uitmoest en ’s avonds na
zeven uur weer thuis was.
Wat opvallend is, is dat alle bestuursleden
namens de werkgever en de werknemers op
het Hoofdkantoor werkzaam zijn.
Waar blijven de kandidaten van de overige
kantoren ?
Naast het bestuur is er nu een bestuursbureau dat (inclusief de tijdelijken) bijna net
zo groot is als het hele bestuur.
Ik heb er nog steeds zin in en hoop dat
kortingen voorkomen kunnen worden.
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Wet versterking bestuur
Pensioenfondsen
Deze wet is onlangs in werking getreden en
verplicht de pensioenfondsen hun bestuur
conform deze wet in te richten vóór 1 juli
2014. Dat is kortdag.
Het gaat te ver om in deze Nieuwsbrief alle
bestuursmodellen te bespreken, we volstaan
dan ook met te vermelden dat het
Fondsbestuur als richting heeft gekozen voor
het paritair bestuursmodel.
Dit model kennen we nu ook met
vertegenwoordigers van werkgever,
deelnemers en gepensioneerden in het
bestuur.

Financiële situatie van ons fonds
In de Nieuwsbrief 2012 stond:
Zoals dat voor de hele pensioensector geldt
zijn ook voor ons fonds de zorgen nog niet
voorbij.
Deze zin is ook dit jaar helaas nog onverkort
van kracht.
Voor het zoveelste jaar hoeven we ook deze
keer niet op indexering te rekenen.
Weliswaar zijn we inmiddels niet meer in
onderdekking met de laatst bekende
dekkingsgraad van 101 %, maar aan het eind
van het herstelplan, dat augustus 2014
afloopt, moeten we op 104,2 % zitten.
Als deze dekkingsgraad niet gehaald wordt
ligt korting van de opgebouwde rechten en
ingegane pensioenen in het verschiet.
De situatie per 31-12-2013 is voor het
Fondsbestuur een belangrijke graadmeter in
deze.
Nieuw pensioencontract

Het intern toezicht wordt ondergebracht in
een Raad van Toezicht, zoals dat ook bij ons
fonds al het geval is.
Nieuw in de wet is dat bij dit bestuursmodel
Deelnemersraad en Verantwoordingsorgaan
opgaan in één orgaan dat ook weer
Verantwoordingsorgaan gaat heten.
In dat nieuwe Verantwoordingsorgaan zitten
vertegenwoordigers van deelnemers en
gepensioneerden.
Er kunnen ook vertegenwoordigers van de
werkgever plaatsnemen, maar dat is niet
verplicht.
Over de wijze waarop de leden van het
Verantwoordingsorgaan benoemd gaan
worden zal het huidige Fondsbestuur nog
vóór de jaarwisseling overleggen met de
Ondernemingsraad en onze vereniging.

Staatssecretaris Klijnsma heeft gesproken !!
Na lang gepraat, er ging haast geen dag
voorbij of er stond iets over in de krant, heeft
de regering laten weten dat er gekozen wordt
voor één contract.
De discussies over het voor en tegen van
het nominale en het reële contract
kunnen dus stoppen.

Uit de consultaties, onder andere via internet,
was ook wel duidelijk dat iedereen:
werkgevers, werknemers, jongeren en
ouderen en ook de pensioenfondsen één
contract wensten.
De plannen van de staatssecretaris worden
nog verder uitgewerkt en eind van dit jaar
naar de Tweede Kamer gestuurd.
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Als kenmerken van het nieuwe contract zijn
genoemd:
- voor de premieberekening mag er worden
uitgegaan van de rente van de afgelopen tien
jaar.
- voor de dekkingsgraad zou de rente van het
laatste jaar mogen gelden.
- eventuele tegenvallers zouden uitgesmeerd
mogen worden over tien jaar.
- indexeren zou alleen mogen als vaststaat dat
indexering ook in de toekomst kan worden
betaald.
Het was de bedoeling dat er met ingang van
2015 een nieuw contract zou zijn, maar de
Tweede Kamer zal er pas in 2014
over gaan praten en het is zeer de vraag of
2015 gehaald zal worden voor de invoering.
Heffingskorting bij VUT
De heffingskortingen zijn een instrument van
de regering om inkomensstromen te sturen.
Dit wordt bereikt door het te betalen bedrag
aan belastingen te verminderen met de
heffingskortingen. In dat kader nemen de
bedragen af bij het stijgen van het inkomen.
Buiten de algemene heffingskorting voor alle
belastingplichtigen, gesplitst naar mensen
met AOW of niet, zijn er regelingen voor
diverse groepen. Er zijn bijvoorbeeld
specifieke heffingskortingen voor mensen
met inkomen uit
arbeid.
Waar wij u op willen
attenderen is een
regeling voor mensen
met een
VUT uitkering.
Voor deze mensen
bestaat er een speciale heffingskorting voor het
belastingjaar 2013. Deze tijdelijke
heffingskorting voor vroeg-gepensioneerden
geldt voor hen die op 31-12-2013 de AOW
gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
De regeling geeft een heffingskorting van
1 % van het inkomen uit een VUT regeling
met een maximum van € 182,-- per
kalenderjaar.

De uitvoeringsinstantie TKP voor de VUTregeling UWV past deze regeling niet
automatisch toe.
Zij die menen hiervoor in aanmerking te
komen dienen dit specifiek te vragen aan
TKP. Daarnaast is het altijd mogelijk om via
de belastingaangifte 2013 dit bedrag op te
voeren.
Voor vragen hierover kunt u bellen met Bram
Slootweg via 06-22437140.
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 kan natuurlijk alleen naar die leden
waarvan de penningmeester het e-mail adres
kent, dat is inmiddels ongeveer 60 % van
onze leden.
De anderen zullen een acceptgiro ontvangen.
De contributie is onveranderd vastgesteld op
€ 12,-- per jaar.

Jaarvergadering
Als datum voor de
jaarvergadering
van onze vereniging kunt u
alvast woensdag 2 april 2014
noteren.
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