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Gecombineerd jaarverslag 2019/2020/2021 van de Gepensioneerdenvereniging UWV
(GVU)
Als gevolg van maatregelen in het kader van de Coronapandemie konden er geen algemene
ledenvergaderingen in 2020 en 2021 worden gehouden. Daardoor konden ook de
jaarverslagen over deze jaren niet worden behandeld. Besloten is de jaarverslagen over
2019 en 2020 te combineren met 2021 en het geheel te behandelen in de op 6 april 2022 te
houden algemene ledenvergadering.
Samenstelling bestuur
Het uit zes leden bestaande bestuur was ultimo 2019 als volgt samengesteld:
 Jaap de Kat (voorzitter) leidt de bestuursvergaderingen en de algemene
ledenvergadering. Ook vertegenwoordigt hij de vereniging in algemene zin en
onderhoudt hij het contact met het pensioenfonds. Tevens verzorgt hij de jaarlijkse
nieuwsbrief. Namens GVU is hij ook lid van het verantwoordingsorgaan (VO) van het
pensioenfonds. Hij vertegenwoordigt GVU ook in het Sectoroverleg
Overheidsinstellingen (SOI) van de Koepel Gepensioneerden (KG).
 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. Hij vertegenwoordigt GVU in de
algemene ledenvergaderingen van KG.
 Bram Slootweg (penningmeester) zorgt in overleg met de administrateur voor de
opstelling van de financiële jaarstukken en de begroting. Namens GVU is hij ook lid
van het VO;
 Hans Fraza (algemeen bestuurslid);
 Joke Robert (algemeen bestuurslid);
 Herman van Lith (algemeen bestuurslid), tevens plaatsvervangend lid namens GVU
in het VO.
Gedurende 2020 was de samenstelling van het bestuur ongewijzigd, evenals de
taakverdeling.
In 2021 eindigde de tweede termijn van Bram Slootweg. Hij heeft aangegeven geen
volgende termijn te ambiëren, maar blijft wel aan tot de eerstvolgende algemene
ledenvergadering. Er is dus sprake van een vacature.
In 2022 eindigt de derde en dus laatste termijn van Hans Fraza. Ook hier ontstaat dus een
vacature.
Algemeen bestuurslid Herman van Lith heeft in oktober 2021 aangegeven zijn
bestuurslidmaatschap met onmiddellijke ingang neer te leggen.
Vooruitlopend op zijn definitieve benoeming door de ALV van 6 april 2022 draait
Joris Wijnekus inmiddels mee als volwaardig (algemeen) bestuurslid. Hij was al eerder door
de ALV benoemd tot aspirant bestuurslid voor de periode van een jaar.
Administrateur
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur heeft Margo Herinx ook gedurende de
verslagjaren weer zorggedragen voor de financiële- en de ledenadministratie. Daarnaast
onderhoudt zij het contact met de leden en beheert zij de website van de vereniging.
Het bestuur heeft grote waardering voor de uitmuntende wijze waarop zij deze
werkzaamheden nu al gedurende een lange reeks van jaren verricht.

~2~
Vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het fondsbestuur en het
verantwoordingsorgaan
Naast de hiervoor bij het bestuur al genoemde vertegenwoordigers betreft het hier in 2019:
 Toine Aarts (lid bestuur pensioenfonds);
 Jan Bouwknegt (lid bestuur pensioenfonds);
 Joke Verhoef (plaatsvervangend lid bestuur pensioenfonds);
 Ruud Timmer (aspirant lid bestuur pensioenfonds).
Deze vertegenwoordigers zijn ook allen lid van GVU.
De heren Aarts en Bouwknegt zijn in 2020 afgetreden als lid van het fondsbestuur wegens
het bereiken van de maximale zittingsduur. Mevrouw Verhoef is in 2020 van plv. lid nu
volwaardig lid van het fondsbestuur. Tevens is gekozen als bestuurslid namens de
gepensioneerden de heer Van Duinen. Hij is geen lid van GVU.
Bestuursvergaderingen 2019
Gedurende het verslagjaar 2019 heeft het bestuur vijfmaal vergaderd, meestal samen met
de vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het fondsbestuur en het
verantwoordingsorgaan. Voor de vorm om gezamenlijk te vergaderen is gekozen, opdat de
bestuursleden van GVU en de vertegenwoordigers wederzijds op de hoogte blijven van alle
relevante ontwikkelingen. Op deze wijze is sprake van een eenheid wat betreft de
verdediging van de belangen van de gepensioneerden in de fondsorganen.
Het merendeel van de vergaderingen vond 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 gaarne dank voor de geboden gastvrijheid en de voortreffelijke
verzorging en ondersteuning van de bestuursvergaderingen.
Overzicht van behandelde onderwerpen
In de bestuursvergaderingen werd onder meer aandacht besteed aan de volgende
onderwerpen:
 Ontwikkeling van het ledenbestand;
 Benoeming nieuwe voorzitter;
 Benoeming aspirant bestuurslid;
 Ledenwerfactie;
 Ontwikkeling van de dekkingsgraad en het eventueel korten van de pensioenen;
 Fusie van de koepelorganisaties NVOG en KNVG tot KG (Koepel Gepensioneerden);
 Wisseling voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds;
 Enquête over maatschappelijk beleggen door Motivaction in opdracht van het
pensioenfonds;
 Vergaderlocatie algemene ledenvergadering;
 Egalisatiefonds;
 Benoeming leden verantwoordingsorgaan;
 Jaarlijkse nieuwsbrief;
 Belangenbehartiging van de leden;
 Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord;
 Stichting Pensioenbehoud;
 Onderzoek DNB naar het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.
Op deze punten wordt hieronder nader ingegaan.
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Ontwikkeling van het ledenbestand
Het aantal leden is in 2019 gedaald van 1.079 tot 1.014. Door overlijden verloren wij helaas
36 leden. Het betreft hier de dames: A. Bakker-Werkman, K.H. Bödeker-Tonkes,
M.A. Brugman-Lefèbre, E.M.A. Franken, S.N. Oen-Oei, T. Sollie-Herrema,
B.J. van Stokkum-Bierman, M.H. van der Veen-Soppe en E.M. Yntema.
Bij de heren gaat het om A.C.P. van den Berg, E.J. Blokzijl, R. van Campenhout,
A.L.P. van Ditzhuijzen, J.A. den Engelsen, H.C.A. de Groot, J. Grootenboer, P.J. Groten,
P. de Haan, H. de Haas van Dorsser, P.C. Hooijkamp, F.M. Hulsebos, L.M. Huijsmans,
P.J.J. Jansen, W.J. van de Kamp, L. Linde, J.C. Meeuwig, J. Muijs, M.M. Pfaff,
A.J.J. Rattink, J.G. Reijners, A. Rhebergen, E.L.H. Sanches, R.I. van Til, E.T.O. van der Wilt,
B. Witteveen en F.H. Worstman.
In 2020 is het aantal leden verder gedaald tot 964. Als gevolg van overlijden verloren we
toen 32 leden. Het betreft hier de dames M.A. de Boer-Kuipers; T. Hoogteijling-Van den
Akker; G.A. Lentze; H.M. Scholten-Dohmen; C. de Vaan-Romeijn; A. Vitringa-Van Maanen
en A.J.M. Zoethout- Overgaauw.
Bij de heren gaat het om L. van der Aa; J. Baron; H.A.F. Beulen; P. Borger;
H.W.J.G. Ewalds; H.W.M. van Gasselt; A.W.M. Geels; J.W. Gossink; A. de Groot;
R. Hendriks; J.W.P.J. Hetterscheid; E.H.M. Hosli; H.A. Huizer; H.A.M. Hulshof; H.F. Jans;
J.A.H. Jansen; T.M. Janssen; T.J.A. Kersten; J.M. Konte; P.A.J. Luites;
A.J. van Nes; J.M. Preller; W.C. Setz; J.C. Streng; J.J.H. Vaessen.
In 2021 daalde het aantal leden verder tot 923. Als gevolg van overlijden verloren we toen
25 leden. Het betreft hier de dames Z.E. ten Berge-Locker, W.C.J. Kulk-Crom,
H. van Niel-Zijdenbos, J.B. Pluimers-Tuinbeek, G.T.M. Wilhelmy Damsté-Hofhuis
en M.B.E. Wassink.
Bij de heren gaat het om B. Alrich, L.G. Arets, M.J. ter Beek, H.M. op ten Berg,
J.F. van Broek, Th.A.A. Erkelens, J.G.C. van Groesen, J.P van Haaren, H.R. Mast,
H.J. Nieuwenhuizen, J.G.B. Nooijens, A. Ooms, J. Posma, N.F.M. Tensen
H. Tjong Tjin Tai, C. de Waal, J. van Wens, W. de Wit en A.G. Wolfs.
Benoeming nieuwe voorzitter
In 2018 is de heer M. Passieux afgetreden als bestuurslid en voorzitter van GVU i.v.m. het
bereiken van de maximale zittingsduur. In zijn plaats benoemde het bestuur de heer
F. Lemkes als voorzitter. Deze liet kort na zijn benoeming weten als gevolg van
privéomstandigheden de voorzittersfunctie weer te moeten neerleggen. Op verzoek van het
bestuur heeft de voormalige voorzitter, de heer Passieux, zich bereid verklaart de
voorzittersfunctie ad interim nog een jaar te bekleden. Op 3 april 2019 is hij teruggetreden en
heeft het bestuur de heer J. de Kat tot voorzitter benoemd.
De vereniging is de heer Passieux veel dank verschuldigd voor de voortreffelijke wijze
waarop hij de functie van voorzitter vanaf de start van de vereniging heeft verricht. Bij zijn
aftreden heeft het bestuur hem tot erelid benoemd.
Benoeming aspirant bestuurslid
Met instemming van de algemene ledenvergadering is de heer J.A.M. Wijnekus benoemd tot
aspirant bestuurslid voor de periode van een jaar.
Ledenwerfactie
Enkele jaren geleden heeft een ledenwerfactie via verspreiding van een flyer over GVU
onder alle gepensioneerden een groot aantal nieuwe leden opgeleverd. Besloten werd die
actie te herhalen. Dit stuitte echter op problemen door de nieuwe privacywetgeving. Hoewel
zich ondanks deze wetgeving toch wel mogelijkheden leken voor te doen, was het
pensioenfonds in tegenstelling tot de vorige actie, nu echter niet bereid de kosten van zo’n
actie op zich te nemen. Gelet op de hoogte van deze kosten in relatie tot de mogelijke
opbrengst aan nieuwe leden is vooralsnog besloten hiervan af te zien. Wel wordt de flyer als
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vanouds samen met de toekenningsbrief via TKP toegestuurd aan medewerkers die worden
gepensioneerd.
Met het UWV is vervolgens gesproken over mogelijkheden de flyer ook uit te reiken bij het
exitgesprek met mensen die voor hun pensioen staan. Op deze wijze worden zij tweemaal
geattendeerd op het bestaan van GVU. Dit is echter geen oplossing om de reeds
gepensioneerden te bereiken die geen lid zijn van GVU.
Ontwikkeling van de dekkingsgraad annex het eventueel korten van de pensioenen
Gedurende het verslagjaar schommelde de dekkingsgraad en het leek erop dat het
fondsbestuur zou moeten besluiten de pensioenen (en de aanspraken van de actieven) in
2020 te korten. Gelet op de uitwerking van het Pensioenakkoord heeft minister Koolmees
besloten dat de fondsen, behoudens enkele uitzonderingen, in 2020 niet hoeven te korten.
Daarmee was het verzoek van GVU aan het bestuur van het pensioenfonds om met
gebruikmaking van enkele artikelen uit de Pensioenwet de pensioenen in 2020 niet te korten
achterhaald.
Fusie koepelorganisaties NVOG en KNVG
In de loop van het verslagjaar hebben er een aantal (gecombineerde) ledenvergaderingen
plaatsgevonden van de koepelorganisaties NVOG en KNVG. De leden-verenigingen hebben
daarin aangegeven in te stemmen met het samengaan van beide organisaties per 1 januari
2020. Daarmee is de breuk van een aantal jaren geleden weer hersteld. De nieuwe
organisatie heet Koepel Gepensioneerden. Op de voorzitter na is ook het bestuur van de
nieuwe koepel benoemd. Voor de functie van voorzitter is men nog op zoek naar iemand
buiten de eigen kring. Totdat de nieuwe voorzitter is gevonden, wordt de functie
waargenomen door de voorzitters van NVOG en KNVG, de heren Jaap van der Spek en
Joep Schouten. Is een nieuwe voorzitter benoemd dan treedt de heer Joep Schouten terug
en wordt de heer Jaap van der Spek plaatsvervangend voorzitter. (in 2021 is John Kerstens
benoemd tot – betaalde – voorzitter van de Koepel Gepensioneerden. Hij was lid van de
Tweede Kamer namens de PvdA waar hij woordvoerder was op het terrein van zowel
pensioenen als de zorg).
Wisseling voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds
GVU heeft er kennis van genomen dat de heer Frank van Galen in verband met persoonlijke
omstandigheden heeft besloten zich terug te trekken als voorzitter van het pensioenfonds. In
zijn opvolging is voorzien door de benoeming van de heer Toine van der Stee. Het betreft
hier voor het eerst een voorzitter die niet uit de eigen gelederen van UWV afkomstig is.
Enquête over maatschappelijk verantwoord beleggen uitgevoerd door Motivaction in
opdracht van het pensioenfonds
Tot deze enquête is door het fondsbestuur besloten vanuit de behoefte aan meer draagvlak
wat betreft maatschappelijk beleggen. De enquête vormde aanleiding tot de nodige kritiek,
niet alleen bij GVU, maar ook bij de deelnemers en het fondsbestuur zelf. Het fondsbestuur
heeft het resultaat van de enquête geanalyseerd en zich ook de kritiek ter harte genomen.
Gebleken is dat een en ander niet helemaal conform de interne regels van het fonds is
verlopen en dat het zaak is hieraan in voorkomende gevallen beter de hand aan te houden.
Aangaande het resultaat van de enquête is het fondsbestuur tot de conclusie gekomen dat
de respons onvoldoende was om beleid op te kunnen baseren. Besloten is het gangbare
beleggingsbeleid te continueren.
Vergaderlocatie ALV GVU
Vanwege de situatie dat de voor de ALV gehuurde vergaderruimte het Brandpunt in Baarn
wegens opheffing niet langer beschikbaar was, heeft GVU geïnformeerd naar mogelijkheden
deze vergadering voortaan te houden op een centraal gelegen kantoor van UWV. Hoewel
UWV hier niet afwijzend tegenover staat, is ter zake helaas nog geen toezegging gevolgd.
Gelukkig is inmiddels gebleken dat de vergaderruimte te Baarn onder de naam Zinn toch
weer beschikbaar bleek te zijn.
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Egalisatiereserve
Een speciaal deel van de financiële reserves van het pensioenfonds is de egalisatiereserve.
Aan deze in 2016 gevormde reserve is in de afgelopen jaren weinig toegevoegd. Doel van
deze reserve is (te) grote premieschommeling te beperken. Is de beschikbare premie in een
jaar hoger dan de benodigde premie dan kan het fondsbestuur, in overleg met de caopartijen, besluiten het surplus toe te voegen aan de egalisatieserve. Is de beschikbare
premie lager dan de benodigde premie dan kan deze reserve gebruikt worden om het tekort
te financieren.
In 2021 kwam de benodigde premie uit op 22,8%. Dit was 2,8% meer dan de beschikbare
premie van 20%. De egalisatiereserve is toen aangesproken en wat er daarna nog tekort
kwam is bijgelegd door de werkgever.
Voor de gepensioneerden heeft de egalisatiereserve pas betekenis wanneer sprake zou zijn
van het moeten korten van de pensioenen. In dat geval wordt, alvorens te korten, eerst de
egalisatiereserve ingezet. Momenteel is deze reserve leeg.
Benoeming leden Verantwoordingsorgaan
Het benoemen van de vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het
verantwoordingsorgaan geschiedt op basis van voordracht van GVU. Dit in tegenstelling tot
de benoeming van de vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het fondsbestuur;
daartoe vinden verkiezingen plaats en kan elke gepensioneerde die voldoet aan de eisen
van DNB zich kandidaat stellen. Vanuit de situatie dat GVU slechts een minderheid
vertegenwoordigt van het aantal gepensioneerden, heeft het bestuur van het pensioenfonds
GVU voorgesteld de benoeming van de vertegenwoordigers van de gepensioneerden
voortaan ook via verkiezing onder alle gepensioneerden te regelen. Vanuit overwegingen
van democratie heeft GVU besloten dit verzoek in te willigen. ‘
Jaarlijkse nieuwsbrief
Op de in het verslagjaar voor de eerste keer door de nieuwe voorzitter verzorgde nieuwsbrief
zijn uitsluitend positieve reacties ontvangen. Wederom is gebleken dat deze nieuwsbrief in
de informatiebehoefte van de leden voorziet.
Belangenbehartiging van de leden
Vanzelfsprekend speelt de belangenbehartiging van de leden de hoofdrol in de activiteiten
van GVU. Om meer inzicht te kunnen krijgen in punten die de leden van belang vinden, is
besloten om in de algemene ledenvergadering van 8 april 2020 gelegenheid te bieden
vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het bestuur van het
pensioenfonds en het verantwoordingsorgaan (als gevolg van Corona is deze algemene
ledenvergadering niet doorgegaan).
Overwogen is voorts de doelstellingen van GVU uit te breiden met de zorg. Aspecten als het
feit dat de zorg niet centraal is geregeld, maar is gedelegeerd aan de gemeenten, die elk hun
eigen beleid hebben ontwikkeld, maakt het voor GVU echter ondoenlijk problemen van de
leden op te lossen zonder zich te verdiepen in plaatselijke regelingen. Besloten is dan ook
het thema zorg vooralsnog niet mee te nemen binnen de doelstellingen van GVU. Wel zal op
termijn worden bezien hoe eventueel aandacht te besteden aan dit onderwerp op een wijze
die past bij de mogelijkheden en bemensing van de vereniging.
Een geheel nieuwe stap van GVU is het gestarte overleg met het UWV om te bezien of er
langs deze weg mogelijkheden zijn om medewerkers die kort voor hun pensionering staan te
attenderen op het bestaan van GVU en op het nut er lid van te worden. Ook wordt in dit
verband gekeken naar het oprichten van steunpunten in kantoren van het UWV of het
instellen van regionale bijeenkomsten waarin leden van GVU medewerkers die voor hun
pensioen staan kunnen inlichten over tal van aspecten waarvoor men als gepensioneerde
kan komen te staan. Mede als gevolg van functiewisselingen bij het UWV heeft de uitwerking
hiervan vertraging opgelopen.
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Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord
In november 2020 werd in de gecombineerde algemene ledenvergadering van NVOG/KNVG
meegedeeld dat er voor de verdere uitwerking van het pensioenakkoord een stuurgroep was
ingesteld, bestaande uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers onder
voorzitterschap van Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal van het Min. van SZW. Deze
stuurgroep beschikt over een werkgroep die op verzoek van de stuurgroep tal van zaken
uitzoekt. Daarnaast is sprake van twee klankbordgroepen, waarvan er een is bezet met
vertegenwoordigers van de gepensioneerden- en jongerenorganisaties en de andere door
deskundigen. Deze klankbordgroepen krijgen de plannen van de werkgroep, inclusief alle
relevante stukken, ter beoordeling voorgelegd. Op basis van deze plannen en de opvattingen
van beide klankbordgroepen neemt de stuurgroep beslissingen. Het is de bedoeling dat de
uitwerking van het pensioenakkoord vóór de zomer van 2021 op hoofdlijnen gereed is.
Daarna vergt het nog een jaar voordat alles in wetgeving is geregeld. Mochten de
ouderenorganisaties tot de slotsom komen dat onvoldoende rekening wordt gehouden met
de belangen van de gepensioneerden, dan zullen zij zich zo nodig uit de klankbordgroep
terugtrekken.
Op het gebied van de uitwerking van het pensioenakkoord in een nieuwe pensioenregeling
doen zich momenteel nog weinig vorderingen voor. Wel heeft de Koepel Gepensioneerden
(KG) aangegeven meer direct betrokken te willen worden bij die uitwerking. Mocht blijken dat
niet of te weinig wordt tegemoetgekomen aan essentiële eisen van de gepensioneerden dan
zal de KG niet schromen de rechtsweg te kiezen.
Stichting Pensioenbehoud
Aan de gecombineerde algemene ledenvergadering NVOG/KNVG van november 2020 nam
ook de Stichting Pensioenbehoud deel. Deze stichting heeft weinig vertrouwen in een voor
de met gerechtelijke procedure gestart tegen de staat vanuit de zienswijze dat de
regelgeving van de dekkingsgraad in strijd is met de Europese regels (zie voor nadere
informatie de website www.stichtingpensioenbehoud.nl). Hoewel enkele ouderenorganisaties
zich al met deze stichting hebben verbonden, acht de Koepel Gepensioneerden (voorheen
NVOG/KNVG) deelname nog te prematuur. KG is van oordeel dat het geen pas geeft om
enerzijds met de overheid in gesprek te zijn betreffende de uitwerking van het
pensioenakkoord en anderzijds te procederen tegen de overheid. Mocht de uitwerking van
het pensioenakkoord weinig soelaas bieden voor de gepensioneerden, dan zal het bestuur
van KG zich nader beraden over aansluiting bij de Stichting Pensioenbehoud.
Onderzoek DNB naar het beleggingsbeleid
GVU heeft er kennis van genomen dat DNB een diepgaand onderzoek instelt naar het
beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Vooruitlopend op dit onderzoek, dat in januari 2020
van start gaat, heeft DNB schriftelijk een groot aantal vragen gesteld.
Inmiddels is dit onderzoek afgerond en heeft DNB zich lovend uitgelaten over de resultaten.
Bestuursvergadering 2020
In 2020 heeft het bestuur als gevolg van de Coronaproblematiek slechts éénmaal kunnen
vergaderen. In deze vergadering is gesproken over:
 Stand van zaken van het overleg met HRM/UWV over het ouderenbeleid
In een gesprek heeft het GVU gevraagd of er ruimte kan worden geboden aan
medewerkers van GVU voor het geven van informatie aan mensen die op het punt
staan gepensioneerd te worden. Zekerheid hieromtrent bestaat echter nog niet.
 Flyer over GVU aan alle gepensioneerden
Het pensioenfonds zal worden gevraagd naar de bereidheid om, net als in het
verleden, financieel bij te dragen in de kosten om deze flyer te laten drukken en
verzenden.
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Bestuursvergadering(en) 2021
Ook in 2021 heeft het bestuur vanwege de voortdurende Coronaproblematiek slechts
éénmaal kunnen vergaderen. Essentiële punten kwamen toen niet aan de orde.
Globaal Overzicht
Gesteld kan worden dat de verslagjaren voor onze vereniging goed zijn verlopen met dien
verstande dat door Corona sprake is van stagnatie op tal van onderwerpen. Hopelijk zal in
2022 sprake zijn van voortgang in de noodzakelijke ontwikkelingen. Gelukkig beschikken de
vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het bestuur van het pensioenfonds en het
verantwoordingsorgaan over de vereiste kennis om de voortdurend ingewikkelder wordende
problematiek op pensioen- en beleggingsbeleid op een passende wijze te kunnen
benaderen. Hoewel zij de problematiek en besluitvorming dienen te bezien vanuit het
algemeen belang, zullen zij de belangen van de gepensioneerden daarbij uiteraard goed in
het oog houden. Van relevante ontwikkelingen houden zij GVU goed op de hoogte. Voor hun
activiteiten zegt het bestuur van GVU hen gaarne dank.
Los van het vorenstaande heeft GVU periodiek ook overleg met de voorzitter van het
pensioenfonds en de directeur van het bestuursbureau.
28 februari 2022. MK

