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Nieuwsbrief 2016
Voor u ligt onze jaarlijkse Nieuwsbrief, iets later dan u van ons gewend bent, maar onze voorzitter was
even uit de running. We schrijven over onze vereniging, de stand van zaken bij ons pensioenfonds,
de uitslag van de verkiezingen en nog wat diverse zaken.

Onze vereniging
Met onze vereniging gaat het wel goed ! De actie van begin dit jaar waarbij alle gepensioneerden een
uitnodiging kregen om lid te worden leverde meer dan 200 aanmeldingen op zodat het ledental momenteel
op 1180 staat. Hoewel dit aantal nog maar circa 10% van het aantal gepensioneerden bedraagt zijn we toch
tevreden met het resultaat.
Opmerkelijk was dat er meerdere reacties waren als: “ik wist niet dat er een gepensioneerden-vereniging
bestond.” Terwijl toch al sinds meerdere jaren onze bijsluiter bij het eerste pensioenbericht meegestuurd
wordt. Die bijsluiter levert gelukkig ook door het jaar heen nieuwe leden op. We gaan dus zo door en
zullen wellicht over vijf jaar nog zo’n algemene oproep sturen.

Ons pensioenfonds
Over het jaar 2015 behaalde het UWV fonds helaas een negatief beleggingsrendement van - 0,6 %.
Gelukkig waren voorgaande jaren beter en is het gemiddelde rendement over de laatste tien jaar nog rond

de 6 %. Het vermogen van het fonds ligt rond de 6,5 miljard.
Over het eerste halfjaar 2016 is het beleggingsrendement met circa 5 % weer positief.
De dekkingsgraad blijft echter, als gevolg van de lage rente, onder het door De Nederlandse Bank (DNB)
vereiste niveau. De minimaal vereiste dekkingsgraad is voor ons fonds 104,4 % en de
beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste twaalf maanden) was eind september 95,6 %.
Daar zit een flink gat tussen en daarmee is korting van opgebouwde rechten nog steeds een dreiging aan de
nabije horizon. Toetsing door DNB van het herstelplan kan een verplichting tot korten tot gevolg hebben.
Als ondergrens voor de beleidsdekkingsgraad wordt 87 % genoemd.
In de pers heeft u kunnen lezen dat staatsecretaris Klijnsma nadenkt over mogelijk verzachtende
maatregelen. Wellicht meer tijd voor de fondsen voor herstel ?

Een nieuw pensioenstelsel
De laatste tijd lees je in de krant weinig over dit onderwerp, het wordt over de verkiezingen heen getild,
lijkt
het. Maar men schijnt het er wel over eens te zijn dat het huidige systeem
aan
vervanging toe is.
Over
een mogelijk nieuw systeem hadden we in onze laatste ALV een
interessante voordracht van de heer Jos Berkemeijer. Ook zij die
verhinderd waren hebben in de notulen van deze vergadering het verslag
hiervan kunnen lezen.

Een van onze leden, de heer Peels uit Eindhoven, hij was zelf helaas verhinderd, heeft hierop gereageerd
met het volgende:
Onbegrijpelijk is dat de NVOG samen met de KNVG overeenstemming hebben bereikt over een nieuw
pensioenstelsel, terwijl de voorzitter de heer van Rooijen (KNVG) het huidige stelsel wil handhaven en de
politiek er helemaal nog niet uit is. Invoering van een nieuw stelsel is m.i. alleen gunstig voor het
pensioenfonds en niet voor de gepensioneerden, daar de beleggingsresultaten deels bij de gepensioneerden
worden gelegd. En is dat dan het pensioenstelsel waar we met zijn allen op zitten te wachten…..?
Volgens de notulen vindt mevrouw Klijnsma dat het tijd is voor een nieuw stelsel. Vreemd dat zij dat vindt,
temeer daar zij niet gaat over de aanvullende pensioenen, wel over de AOW.
Nog niet zolang geleden liet zij in een landelijke krant doorschemeren dat de politiek een nieuw stelsel niet
aandurft aangezien men bang is voor de vele claims die zullen volgen!!
Verandering van spelregels tijdens het spel is gevaarlijk en not done. In het verleden is mensen een
welvaartsvast pensioen beloofd! Of die belofte houdbaar is of niet, doet er juridisch niet toe.
Onbegrijpelijk dat men bij het UWV Pensioenfonds over een nieuw stelsel begint te praten terwijl de
politiek er nog lang niet uit is, ook mede vanwege de gevaren (claims) die niet te overzien zijn.
Bovendien is er maar “ een iemand de schuldige” en dat is de lage rekenrente oftewel rentemanipulatie
door de EU en daar wil men binnenkort op hoog niveau over gaan praten.
De pensioenkassen puilen uit maar deze worden verplicht met de lage rekenrente te rekenen. Moeten we nu
vanwege deze lage rekenrente ineens overstappen op een nieuw stelsel terwijl dat over een tijdje weer heel
anders kan zijn…..?
De voordracht van Jos Berkemijer was voor ons niet meer en niet minder dan de keuze van een actueel en
interessant onderwerp voor onze ALV. Het bestuur van onze vereniging heeft ook vooralsnog geen
standpunt voor enige keuze voor een nieuw stelsel uitgesproken.
Een hardnekkig misverstand is dat de overheid (Klijnsma) niet over de aanvullende pensioenen zou gaan.
De Pensioenwet (overheid) bepaalt de regels waarbinnen de sociale partners afspraken kunnen maken.
Ook het toetsingskader is door de overheid bepaald.
Zeker is dat er al zeven tot acht jaar over de lage rekenrente wordt geklaagd, terwijl er niets op wijst dat de
rente op afzienbare termijn zal gaan stijgen.
Ook zeker is dat de SER zich op verzoek van de regering uitgesproken heeft voor een nieuw stelsel en daar
aanbevelingen voor heeft gedaan.
Het idee Berkemijer is een uitwerking van een van deze aanbevelingen, waarbij solidariteit en risicodeling
belangrijke uitgangspunten zijn.
Te verwachten is dat het onderwerp pensioenen na de verkiezingen van de Tweede Kamer weer voluit op
de agenda zal staan. Overigens denkt men dat een nieuw stelsel wel vier tot vijf jaar zal vergen voor
invoering een feit zal zijn. Wordt vervolgd.
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De verkiezingen
Nee, dit gaat niet over de Tweede Kamer, maar is een terugblik op de verkiezingen van onze
vertegenwoordigers in het Fondsbestuur.
De opkomst viel met een percentage van 11 % wel een beetje tegen.
Vier jaar geleden was er een opkomstpercentage van 37 %. Een flink verschil.!
Kennelijk is toch het digitaal stemmen voor veel gepensioneerden een probleem en vond men het te lastig
om een schriftelijk stembiljet aan te vragen.

Maar er is hoe dan ook een uitslag en het is goed om te zien dat de ervaring, die de
zittende bestuursleden, Toine Aarts en Jan Bouwknegt, hebben opgedaan in de uitslag is terug te vinden.
Kennelijk wordt hun inzet door de kiezers gewaardeerd en zullen zij ook vanaf 1 juli 2017 onze
vertegenwoordigers in het Fondsbestuur zijn. Zijn we blij mee !!!
De zetel van plaatsvervangend bestuurslid zal dan worden bezet door mevrouw Joke Verhoef.
Kennelijk hebben veel kiezers gedacht: “er staat een vrouwelijke kandidaat op de lijst, daar gaan we op
stemmen!!” Zij kwam dus als derde uit de bus en kan zich in de komende tijd verder gaan scholen om te
kunnen voldoen aan de eisen die DNB aan fondsbestuursleden stelt.
Wij feliciteren haar met de uitslag en wensen haar veel succes.

Koopkracht
Een steeds terugkerend onderwerp in het nieuws zeker met de naderende Tweede Kamerverkiezingen.
We hebben het de regering horen zeggen rond Prinsjesdag: “we gaan er volgend jaar allemaal op vooruit”.
Maar de woorden waren nog warm en daar kwam als een koude douche de verwachting voor de premie van
de Ziektekostenverzekering er overheen.

Weg koopkrachtstijging voor veel ouderen.!!
Het is te hopen dat de actie van de ouderenorganisaties, waaronder onze koepel de NVOG, onder het
motto: “Stop de stapeling” bij de politieke partijen in hun programma’s weerklank vindt.
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Bos en Lommer
Misschien heeft u er gewerkt, het GAK Hoofdkantoor, ook wel het Aquarium genoemd, in Bos en Lommer
Amsterdam. Eerst waren er plannen voor sloop, maar toen het gebouw op de gemeentelijke lijst een

monumentenstatus kreeg ging dat niet door.
Inmiddels is er flink aan verbouwd en is een deel voor huisvesting bestemd.
Van een van onze leden, Mart van der Krieke, hoorden we dat er een mogelijkheid bestaat om het gebouw
te bezoeken.
Mocht u daarvoor belangstelling hebben, laat ons dat dan even weten dan gaan we proberen dat te
organiseren. Het liefst aanmelding via e-mail naar onze administratie.

Contributie 2017
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 geldt natuurlijk alleen
voor de leden van wie de penningmeester het e-mail adres
kent. Inmiddels is dat van
ongeveer twee derde van onze leden het geval.
De overige leden zullen een
acceptgiro ontvangen.
De contributie is onveranderd
vastgesteld op € 12,-- per jaar.

Jaarvergadering
Als datum voor de jaarvergadering van onze vereniging kunt u woensdag 29 maart 2017 noteren.

Het Brandpunt is al gereserveerd !
Maar we hebben nog een vraag aan u…..
Zoals u weet hebben we in het tweede deel van onze vergadering altijd een spreker, meestal over een
onderwerp dat met pensioenen te maken heeft.
Het zou zo maar kunnen dat u suggesties heeft voor een onderwerp dat geschikt is voor onze vergadering.
Dan horen we dat graag van u. In ons bestuur had iemand het idee om een notaris uit te nodigen met als
onderwerp: “het levenstestament”.
Laat het ons zo spoedig mogelijk weten alstublieft als u een voorstel voor een interessant onderwerp heeft.
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