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Nieuwsbrief 2014
Voor u ligt onze jaarlijkse Nieuwsbrief, waarin weer diverse onderwerpen aan bod komen.
Uiteraard het nieuws over “geen korting”. Verder komt de nieuwe bestuursstructuur aan bod en
besteden we aandacht aan het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK).
Ten slotte nog wat huishoudelijke zaken en de stand van zaken van onze vereniging.

Ons pensioenfonds
Terwijl iedereen al rekening hield met een
korting van de pensioenen en de opgebouwde
rechten per december 2014 bleek tot ieders
verrassing bij het aflopen van het herstelplan
op 31 augustus de dekkingsgraad 105,7 % te
zijn.!!! Voldoende boven de vereiste 104,4 %
om een korting te ontlopen.
Dat vraagt om een verklaring. Deze ligt in de
door De Nederlandse Bank (DNB)
gehanteerde methodiek voor het vaststellen
van de rekenrente die de fondsen sinds
september 2012 moeten hanteren.
Deze zogenoemde Ultimate Forward Rate
(UFR) geeft een rekenrente met een
gemiddelde over de laatste drie maanden.
Door de bewegingen in die periode pakte dat
voor ons fonds heel goed uit, met als

resultaat: geen korting.!!
Inmiddels is de dekkingsgraad per eind
september weer gezakt naar 102,2 %, maar de
peildatum was 31-08-2014 en de resterende

maanden in 2014 spelen dus geen rol meer
inzake vaststelling van een eventuele korting.
Geen korting dus in 2014 en ook niet in 2015,
aangezien dan het nFTK van kracht wordt.
In 2014 verwachten we wel een
beleggingsonderzoek waarbij ook de
risicobereidheid van deelnemers en
gepensioneerden aan de orde zal komen.
Ondanks het feit dat we een korting zijn
ontlopen blijft de toestand nog wel zorgelijk,
zoals blijkt uit de laatst bekende
dekkingsgraad.

Het nieuwe Financieel Toetsingskader
(nFTK)
Staatsecretaris Klijnsma heeft deze maand
met succes haar wetsvoorstel rond het nFTK
verdedigd in de commissie Sociale Zaken van
de Tweede Kamer.
Dat succes is er voor haar maar zeker niet
voor de gepensioneerden.
Er is namelijk bepaald dat de buffers die de
pensioenfondsen moeten aanhouden op
110 % komen te liggen in plaats van de
105 % die momenteel gehanteerd wordt.
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De crisis van 2008 heeft het denken van de
overheid sterk bepaald: meer zekerheid is het
devies.
Terwijl de banken met overheidsteun
overeind werden gehouden hebben de
pensioenfondsen zichzelf moeten redden en
over het algemeen is dat redelijk gelukt.
Er is wel hier en daar gekort op pensioenen
en aanspraken, maar een fonds als het ABP
heeft zelfs de korting van 0,5 % weer goed
kunnen maken toen daar ruimte voor was.
De eis van een buffer van 110 % is ook in
ogen van de koepels van
gepensioneerdenverenigingen de NVOG en
KVNG volkomen overbodig.
Er is dan ook door de koepels getracht dit
ongedaan te maken door gesprekken met
ministerie en politiek. Ook bij de
Kamerzitting is er nog getracht door middel
van demonstratie en petitie
het tij te keren. Tevergeefs, alle argumenten
zijn van tafel geveegd onder het motto: iedere
verandering is slecht voor de jongeren.
Met dit toetsingskader hoeven we voorlopig
niet aan indexering te denken. Als je ziet hoe
moeilijk het al was voor de meeste fondsen
om 105 % te halen dan kun je verwachten dat
110 % een nog grotere opgaaf is. En zelfs als
dat lukt zijn er in dat nFTK nog weer
beperkende voorwaarden voor indexering
opgenomen.
Ook onder het nFTK zullen er herstelplannen
gemaakt moet worden voor fondsen die in
onderdekking zijn, maar eventuele kortingen
mogen over tien jaar worden uitgesmeerd.
Veel van de huidige gepensioneerden zullen,
ondanks de stijgende levensverwachting,
indexering niet meer meemaken.

De jongeren krijgen de gevolgen bij hun
pensionering gepresenteerd, want hun
aanspraken zullen ook niet geïndexeerd
worden. Maar daar hoor je nog niemand
over.!!

Wet versterking bestuur Pensioenfondsen
Aan dit onderwerp besteedden we in onze
vorige Nieuwsbrief al aandacht.
Inmiddels is deze wet per 1 juli van dit jaar in
werking getreden.
Voor de samenstelling van het Fondsbestuur
had deze wet geen consequenties, ook het
intern toezicht in de vorm van een Raad van
Toezicht was bij ons fonds al geregeld.
De Deelnemersraad (DR) kwam te vervallen
en het Verantwoordingsorgaan (VO)
bleef bestaan echter met andere
adviesbevoegdheden en een gewijzigde
samenstelling met vertegenwoordigers van
deelnemers en gepensioneerden naar rato van
de getalssterkte.
Voor ons fonds betekent dit er twee maal
zoveel deelnemers dan gepensioneerden
zitting hebben.
De werkgever is niet automatisch
vertegenwoordigd in het VO, maar mag leden
aanwijzen als deelnemers en/of
gepensioneerden daar geen bezwaar tegen
hebben.
Voor de deelnemers moeten er verkiezingen
worden georganiseerd. Voorheen had de
Ondernemingsraad benoemingsbevoegdheid,
maar dat is veranderd in de nieuwe wet.
De leden van het VO namens de
gepensioneerden worden benoemd door onze
vereniging.
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Er is door de DR veel aandacht aan de
advisering voor het nieuwe VO besteed.
Het Fondsbestuur kwam met een voorstel met
een minimale bezetting voor het VO.
Na veel discussie is dat uiteindelijk
geworden: twee leden namens de
gepensioneerden, vier namens de deelnemers
en voor elk één plaatsvervanger.
De DR had een groter VO voor ogen, gewend
als ze waren aan een DR van 20 personen.
In een klein orgaan zijn naar de mening van
de DR de kennisvelden moeilijker te spreiden
Daarom opteerden ze voor een VO met
bijvoorbeeld 6 gepensioneerden en 12
deelnemers.
Maar het Fondsbestuur was niet bereid tot
concessies, afgezien van het toestaan van
plaatsvervangers in het VO.
Het bestuur van onze vereniging heeft zich
gestoord aan deze benadering en heeft dat
dan ook schriftelijk aan het Fondsbestuur
duidelijk gemaakt. Dat heeft geleid tot een
gesprek

tussen vertegenwoordigers van ons bestuur
met vertegenwoordigers van het
Fondsbestuur gevolgd door een schriftelijk
antwoord van het Fondsbestuur aan onze
vereniging waarin ze te kennen geven zich
niet te herkennen in ons commentaar, maar
ons uitnodigen hen kritisch te blijven volgen.
Inmiddels heeft het bestuur van onze
vereniging Hans Fraza en Bram Slootweg
benoemd als lid van het VO namens de
gepensioneerden en Jacques van der Zee als
plaatsvervanger.
Daarbij heeft als overweging gegolden dat zij
alle drie een ruime ervaring in de DR hebben
en ook alle drie een relevante opleiding in
pensioenzaken hebben gevolgd.

Voor de deelnemers zijn inmiddels
verkiezingen georganiseerd.
Deze maand wordt de uitslag bekend.
De werkgever is wat deelnemers en
gepensioneerden betreft van harte welkom in
het VO en heeft inmiddels ook leden
voorgedragen.
De DR heeft bij haar vertrek nog een
slotbericht verzonden aan de OR.
Daarin stelt de DR de vraag of tegen de
achtergrond van de steeds zwaardere eisen
die gesteld worden aan fondsbestuurders een
zelfstandig pensioenfonds voor de UWV
organisatie nog wel verantwoord is. Met recht
een vraag om over na te denken.!!

Onze vereniging
Met onze vereniging gaat het redelijk goed.
Momenteel tellen we 955 leden.
Dat is 30 leden minder dan vorig jaar om
deze tijd en dat brengt ons tot het verzoek

aan u om eens in uw omgeving contact met
oud-collega’s op te nemen en deze lid te
maken van onze club.
Een telefoontje of een e-mail naar onze
ledenadministratie is vervolgens voldoende
om Margo Herinx in beweging te krijgen.
Zij zorgt ervoor dat ieder nieuw lid de nodige
informatie krijgt.
Verder is te vermelden dat ons
uitgavenpatroon de prognoses volg. We
blijven dus binnen de begroting. Dat kan
tegenwoordig niet iedereen zeggen. !!
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Contributie 2014

Jaarvergadering

Begin december kunt u weer 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 geldt natuurlijk alleen voor de leden van
wie het e-mail adres bij ons bekent is.
Inmiddels is dat ongeveer 60 % van onze
leden het geval.
De overige leden zullen een acceptgiro
ontvangen.
De contributie is onveranderd vastgesteld op
€ 12,-- per jaar.

Als datum voor de jaarvergadering
van onze vereniging kunt u alvast woensdag
25 maart 2015 noteren.
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