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Jaarverslag 2017 van de Gepensioneerdenvereniging UWV (GVU)
Samenstelling bestuur (ultimo 2017) en taakverdeling.
Het uit zes leden (en een aspirant lid) bestaande bestuur is als volgt samengesteld:
 Rien Passieux (voorzitter), leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene
Ledenvergadering. Hij onderhoudt het contact met het pensioenfonds en
vertegenwoordigt de vereniging in algemene zin. Ook verzorgt hij de jaarlijkse
nieuwsbrief;
 George Koopmans (secretaris), draagt zorg voor de agenda’s en notulen van de
bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering. Ook verzorgt hij de
correspondentie en stelt hij het jaarverslag samen;
 Bram Slootweg (penningmeester), zorgt in overleg met de administrateur voor de
opstelling van de financiële jaarstukken en de begroting. Hij is namens GVU ook lid
van het Verantwoordingsorgaan (VO) van het pensioenfonds;
 André Kok (algemeen bestuurslid), tot 1 juli 2017 tevens lid van het bestuur van het
pensioenfonds namens de gepensioneerden;
 Hans Fraza (algemeen bestuurslid), tevens lid van het VO namens GVU;
 Joke Robert (algemeen bestuurslid);
 Frans Lemkes (aspirant bestuurslid).
Administrateur
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur heeft Margo Herinx ook gedurende dit
verslagjaar weer zorggedragen voor de financiële- en de ledenadministratie. Tevens is zij het
contactadres voor de leden(gvu@hetnet.nl) en beheert zij de website van de vereniging.
Deze heeft zij gedurende het verslagjaar geheel vernieuwd en geactualiseerd.
Voor de uitmuntende wijze waarop zij haar werkzaamheden uitvoert is het bestuur haar veel
dank verschuldigd.
Vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het fondsbestuur en het
Verantwoordingsorgaan (VO)
Naast de hiervoor bij het bestuur al genoemde vertegenwoordigers gaat het hier om:
 Toine Aarts (lid bestuur pensioenfonds);
 Jan Bouwknegt (lid bestuur pensioenfonds);
 Joke Verhoef (plv. lid van het pensioenfonds vanaf 1 juli 2017);
 Jacques van der Zee (plv. lid van het VO).
Deze vertegenwoordigers zijn allen ook lid van GVU.
Voorts heeft het bestuur van het pensioenfonds de heer Timmer aangesteld als aspirant
bestuurslid namens de gepensioneerden.
Bestuursvergaderingen
In het verslagjaar heeft het bestuur vijfmaal vergaderd, veelal samen met de
vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het fondsbestuur en het VO. Voor deze
gezamenlijke vergadervorm is gekozen om ervoor te zorgen dat zowel de bestuursleden als
de vertegenwoordigers in de fondsorganen wederzijds op de hoogte blijven van relevante
ontwikkelingen. Daardoor is er sprake van eenheid wat betreft de verdediging van de
belangen van de gepensioneerden in de fondsorganen.
Alle vergaderingen vonden plaats op het hoofdkantoor van het UWV. Daardoor zijn de
vergaderkosten gering. Het bestuur zegt de Raad van Bestuur en de facilitaire dienst van het
UWV dank voor de geboden gastvrijheid en de voortreffelijke verzorging van de
bestuursvergaderingen.
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Overzicht van behandelde onderwerpen
In de bestuursvergaderingen werd onder meer aandacht besteed aan de volgende
onderwerpen:
 Bezoek aan het voormalige hoofdkantoor van het GAK;
 Ontwikkeling ledenbestand;
 Dekkingsgraad;
 Taakverdeling secretaris, penningmeester en administrateur;
 Actualisering statuten en huishoudelijk reglement;
 Stopzetting premievrije voortzetting tijdelijk partnerpensioen als partner
gepensioneerde nog niet AOW-gerechtigd is);
 Nieuwe website GVU;
 Opname personalia op website GVU;
 Manifest ‘Red ons pensioenstelsel’;
 Algemeen pensioenfonds;
 Stuurgroep verkenning toekomstbestendige pensioenregeling;
Op enkele van deze punten wordt hierna nader ingegaan.
Bezoek aan het voormalige hoofdkantoor van het GAK
Voor dit bezoek, dat is vastgesteld op woensdag 14 maart 2018, hebben zich ca. 30 leden
aangemeld. Vanuit het bestuur zal met behulp van een Power Pointpresentatie een
toelichting worden verzorgd over de bouw van dit pand en de verdere ontwikkeling daarvan.
Ook zullen delen van het pand, dat inmiddels grotendeels is omgebouwd tot een
appartementencomplex, kunnen worden bezichtigd.
Ontwikkeling ledenbestand
Het aantal leden is in 2017 gedaald van 1.166 tot 1.127. Door overlijden verloren wij helaas
34 leden, die wij met respect herdenken.
Het betreft hier de dames W. Braam-v.d. Maas, K.J. Brunold-Versendaal, H. Gani,
A.M. van Loenhout, M.C. Roodenburg-van Eck, M.A. Vervoort-Klemann, P.A.A. van der
Weide en Th.J.H. de Wolf-van der Meer.
Bij de heren gaat het om J.A. Arts, A.M. Berlemon, P. Bosma, J. ten Brink, M.H.W. de Haan,
W.G.H.A. Hesselmann, H. Jacobs, F. Kelder, A. Kroes, J.W. Krug, J.L. van der Linden,
J. Meijer, T.F. Mennen, F.A.J.M. Morselt, J.H.G. Paquay, G.C. Paragsingh, A. Phaff,
W. Reijerkerk, W.J.F. Smits, E. Stadman, J.A. Thies, J.M. Vermeulen, J.P. Verwey,
H. Visser, A. de Vries en A.G.A.M. Wiendels.
Actualisering statuten en huishoudelijk reglement
De statuten en het huishoudelijk regelement zijn aangepast aan de actualiteit. In het
huishoudelijk reglement is thans opgenomen dat sprake is van een administrateur (die er al
jaren was) en is de taakverdeling tussen de secretaris, de penningmeester en de
administrateur vastgelegd.
Beide stukken dienen nog te worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Gaat
deze akkoord dan zullen de statuten nog officieel worden gepasseerd door een notaris en is
het huishoudelijk reglement definitief.
Stopzetting premievrije voortzetting als partner gepensioneerde nog niet
AOW-gerechtigd is
Enkele leden hebben aangegeven bericht te hebben ontvangen van het pensioenfonds
waarin werd meegedeeld dat de premievrijstelling voor de verzekering van het tijdelijk
partnerpensioen is komen te vervallen. Dit tijdelijk partnerpensioen bedraagt 50% van het
bedrag van de Algemene Nabestaandenwet. Dit pensioen wordt aan de partner uitgekeerd,
wanneer de verzekerde overlijdt tot de partner de AOW-leeftijd heeft bereikt.
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De vraag was of het pensioenfonds het recht had op de oorspronkelijke toezegging tot
premievrije deelneming terug te komen en of er mogelijkheden waren het besluit van het
fonds terug te draaien.
Het betreft hier een regeling voor een aanvullende verzekering die indertijd bij de vorming
van het pensioenfonds van het UWV ongewijzigd is overgenomen van de oude
GAK-regeling.
GVU heeft de zaak schriftelijk aanhangig gemaakt bij het fonds vanuit de zienswijze dat het,
gelet op toezeggingen uit het verleden, niet passend is in de lopende gevallen alsnog tot
premieheffing over te gaan, omdat men op toezeggingen van het pensioenfonds moet
kunnen vertrouwen.
Het fondsbestuur heeft geantwoord dat het hier een beleidswijziging betreft waartoe het
bestuur bevoegd is en dat er ook geen mogelijkheden zijn hiertegen in beroep te gaan.
Toegelicht wordt dat het bestuur jaarlijks de geldende premie vaststelt op basis van een
risicoanalyse. In het verleden was deze steeds op nul gesteld, maar het fondsbestuur is
recent tot de conclusie gekomen dat de premie voor de betreffende regeling niet langer kan
worden gefinancierd vanuit het vermogen van het fonds. Benadrukt werd bovendien dat men
er niet vanuit mag gaan dat regelingen definitief zijn wanneer men is gepensioneerd.
Nieuwe website GVU
De website van GVU was verouderd en is nu geheel vernieuwd. Opgenomen zijn de
doelstellingen, een overzicht van de bestuursleden, informatie over de vertegenwoordigers in
het fondsbestuur en het verantwoordingsorgaan, de ledenadministratie, jaarverslagen en
nieuwsbrieven. Zodra de herziene statuten zijn goedgekeurd door de ALV en gepasseerd bij
de notaris zullen deze ook worden opgenomen, evenals het herziene huishoudelijk
reglement.
Ook zijn op de website de verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen vanaf 2000
opgenomen en is er informatie te vinden over de NVOG, de koepelorganisatie waarbij GVU
is aangesloten.
De website is echter niet ingericht voor informatie-uitwisseling met de leden en evenmin voor
het opnemen van personalia (overleden oud-collega’s etc.). Wat betreft dit laatste is een
verzoek van enkele leden doorgegeven aan het UWV met de vraag of hiervoor wellicht
ruimte kan worden gemaakt in het periodiek “U en UWV”.
Manifest ‘Red ons pensioenstelsel’
De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), Stichting Pensioenbehoud en enkele actiegroepen
hebben een manifest geformuleerd om het huidige pensioenstelsel, met inachtneming van
enkele wijzigingen te handhaven. Evenals vele andere instellingen is GVU benaderd met het
verzoek dit manifest te ondertekenen. Hoewel het manifest redelijk goed is onderbouwd, is
op aanraden van koepelorganisatie NVOG besloten niet op het verzoek in te gaan.
Motivering hierbij is dat NVOG door de politiek wordt gezien als een goede gesprekspartner
wat betreft het overleg over het nieuw te vormen pensioenstelsel. Daar ook in het
regeerakkoord wordt gesproken over een nieuw stelsel, stelt NVOG terecht dat haar positie
als gesprekspartner in gevaar zou komen wanneer haar leden zouden besluiten het manifest
te onderschrijven.
De ontwikkelingen betreffende een nieuw pensioenstelsel staan momenteel echter op een
laag pitje, omdat de FNV een akkoord over een nieuw stelsel niet haalbaar acht zolang de
AOW-leeftijd onverminderd blijft stijgen.
Algemeen pensioenfonds (APF)
GVU heeft er kennis van genomen dat de Raad van Bestuur van UWV en het bestuur van
het pensioenfonds hebben besloten te onderzoeken of het onderbrengen van het
pensioenfonds UWV in een APF, samen met enkele andere pensioenfondsen, gunstig zou
kunnen zijn.
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Stuurgroep verkenning toekomstbestendige pensioenregeling
In 2017 is een stuurgroep opgericht, bestaande uit medewerkers van het UWV en van het
pensioenfonds, die ten behoeve van de cao-partijen de voortgang in de verkenning naar een
toekomstbestendig pensioen in het oog moet houden. Daartoe heeft het bestuursbureau van
het pensioenfonds een discussienota opgesteld. Komen de leden van deze stuurgroep op
basis van deze discussienota tot eenzelfde beeldvorming van de geconstateerde
problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen dan zullen de werkgever en het
pensioenfonds, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid binnen hun eigen
besluitvormingstraject de oplossingsrichtingen doorlopen. Het gaat hier om zaken als de
complexiteit van de pensioenregelingen, het toereikend zijn van de financiering van de
pensioentoezeggingen, de gevolgen van de lage dekkingsgraad voor de toekomstige
pensioentoezeggingen, de pensioenopbouw vanaf 65-jarige leeftijd en het schrappen van tal
van overgangsregelingen.
Het is de bedoeling dat de cao-partners hierover begin 2018 in gesprek gaan.
Naar verwachting zal een en ander niet leiden tot aantasting van de rechten van
gepensioneerden.
Nieuws van de NVOG
GVU wordt door koepelorganisatie NVOG wekelijks op de hoogte gehouden van
ontwikkelingen op het vlak van pensioenen en van de zorg. Ook neemt GVU altijd deel aan
de tweemaal per jaar plaatsvindende algemene ledenvergaderingen van deze organisatie. In
de laatste ALV is meegedeeld dat sprake is van een toenemende samenwerking tussen
NVOG met de andere koepelorganisatie KNVG Mogelijk leidt dit op termijn tot een fusie.
Waarschijnlijk gaat men ook gezamenlijk kantoor houden. In commissies is al sprake van
grote verwevenheid.
Tot slot
Het geheel overziend kan gesteld worden dat het jaar 2017 voor GVU goed is verlopen.
Onze vertegenwoordigers in het bestuur van het pensioenfonds en in het
Verantwoordingsorgaan worden geconfronteerd met tal van ontwikkelingen op
pensioenterrein die een goede kennis van zaken vereisen. GVU prijst zich gelukkig dat onze
vertegenwoordigers goed op hun taak zijn berekend en binnen de algemene gang van zaken
ook het belang van de gepensioneerden in hun overwegingen meenemen.
De heer Kok, gedurende acht jaar lid van het fondsbestuur namens de gepensioneerden, is
per 1 juli 2017 teruggetreden omdat hij de maximale zittingsduur heeft bereikt. Het bestuur
van GVU zegt hem gaarne dank voor de uitmuntende wijze waarop hij binnen het
fondsbestuur heeft gefunctioneerd.
19 februari 2018
George M. Koopmans
Secretaris

