Pensioenbericht 4 – augustus 2020
Eind juli is onze beleidsdekkingsgraad 125,5%
Uw pensioenfonds heeft baat bij het herstel op de beurzen na de dip in maart als gevolg van
de coronacrisis. De maanddekkingsgraden van veel pensioenfondsen veren hier weer door op.
Ook die van Provisum.
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de maanddekkingsgraden van de afgelopen
12 maanden. De beleidsdekkingsgraad daalt de komende maanden waarschijnlijk vanwege de
middeling. Er vallen per maand hoge dekkingsgraden van vorig jaar af en er komen door de
coronadip lagere bij.

Een onverwachte meevaller
Mijn buik begint serieuze vormen aan te nemen: week 32.
We genieten van het zomerse weer en vakantie in eigen
land. En hadden een meevaller uit onverwachte hoek.
In het begin nam ik iedere zondag een foto, maar daar ben
ik mee opgehouden. Tegen het einde van mijn
zwangerschap neem ik er nog wel ‘n keer één.
Dan heb ik de situatie van voor- en achteraf, da’s genoeg.
Mijn vriend vindt mijn volle buik prachtig, maar ik kijk al
uit naar eind oktober als de ballon weer leeg is.
Vakantie in eigen land valt me niet tegen. Onze tuin staat er prachtig bij en we hebben ’n
Kamado, zo’n keramische barbecue, aangeschaft. Kun je heerlijk mee koken, want dit
overstijgt natuurlijk het gewone barbecueën. ‘Hete kolen’ heet ons favoriete boek dat ons
helpt de heerlijkste gerechten te maken. Best kostbaar trouwens zo’n apparaat, maar we
hadden een meevallertje en omdat we niet op vakantie gaan, vond ik dat we wel een cadeau
verdiend hebben.

Het administratievirus is op mijn vriend overgeslagen en bij het uitspitten van alle paperassen
kwam hij er achter dat hij bij de woningcorporatie waar hij een paar jaar gewerkt heeft, best
al een aardig bedrag aan pensioen heeft opgebouwd. Viel ons niet tegen. Maar tegenwoordig
werkt hij bij een technische groothandel. Daar hebben ze een eigen pensioenregeling. Dus nu
heeft hij twee pensioenen. Raar toch? Ik ben er eens ingedoken en wat blijkt: je kunt meerdere
pensioenpotjes samenvoegen tot één. Dat noemen ze ‘waardeoverdracht’. Nooit geweten.
Van mij krijg je geen advies of dat wel of niet handig is om te doen, maar in ons geval wel.
Mijn vader zit goed in deze materie en kon ons helpen. Het is eigenlijk net rond gekomen. Een
onverwachte meevaller, want hij krijgt hierdoor meer pensioen later. Zijn hele pensioen blijkt
nu mee te stijgen met de inflatie. Zo wordt die Kamado op lange termijn dus weer
terugverdiend!

We hebben meer niet gemeen dan wel, maar vullen elkaar goed aan.
Kennis maken met Françoise Schoordijk(1966) en Ricardo Scholman(1962)
“Ricardo en ik zijn de nieuwste leden van het Verantwoordingsorgaan (VO)”, vertelt Françoise.
“Ricardo namens de gepensioneerden en ik namens de deelnemers. Provisum staat de
komende jaren, net als andere pensioenfondsen, voor een aantal grote uitdagingen. Als VO
kunnen we daar ons steentje aan bijdragen.”
“Ik ben relatief jong voor een gepensioneerde”, zegt Ricardo, “maar na 31 jaar bij Anthos vond
ik het welletjes. Mijn vrouw had haar woonwinkel verkocht en nu genieten we samen van ons
pensioen. Toen er een plek vrijkwam in het VO, omdat Ric van der Woude tot het bestuur van
Provisum toetrad, vond ik het leuk om na een jaar weer iets met mijn kennis te doen.
Beleggingen zijn mijn specialiteit. Na mijn studie macro-economie in Rotterdam èn anderhalf
jaar militaire dienst ben ik gaan werken bij Anthos. Daar heb ik altijd veel te maken gehad met
Provisum en belegde ik ook voor het pensioenfonds. Het is heel leuk en interessant om alles
nu van de andere kant mee te maken.”
Werken voor een family office is zo anders
Francoise: “Mijn loopbaan verliep juist heel anders. Ik heb na mijn studie rechten eerst bij de
grote advocaten- en notariskantoren, zoals Stibbe en Loyens Loeff, gewerkt en deed daar
vooral vastgoedtransacties. Niet dat ik niets met cijfers heb, want naast notarieel recht heb ik
ook fiscaal recht gestudeerd in Amsterdam. In 2013 ben ik bij Anthos gaan werken. Ik houd
mij nu voornamelijk met familierecht bezig. Dat betekent dat ik voor de individuele leden van
de familie onder andere testamenten en huwelijkse voorwaarden maak; maatwerk dus. De
combinatie van het recht en het persoonlijke contact vind ik heel leuk. Werken voor een
‘family office’ is heel anders dan werken bij de grote kantoren.” “Dat heb ik ook altijd heel
prettig gevonden: die sfeer en cultuur binnen het bedrijf, ook al merk je dat het na 31 jaar wel
veranderd is,” zegt Ricardo.
Iedereen kijkt door zijn eigen bril naar de inhoud
“Die diversiteit is ook kenmerkend voor ons VO. We hebben allemaal een andere achtergrond
en kennis die we meebrengen. In tegenstelling tot het bestuur, hebben wij de taken niet
verdeeld in verschillende commissies, maar kijken we gezamenlijk naar alle onderwerpen.
Waarbij iedereen door zijn eigen ‘bril’ naar de inhoud kijkt en dat is waardevol. Provisum staat

de komende jaren, net als andere pensioenfondsen, voor een aantal grote uitdagingen. De
kaders van het nieuwe pensioenakkoord worden geleidelijk aan steeds duidelijker. Nu weten
we nog niet wat dit voor de individuele deelnemer betekent. Maar één ding is zeker: er gaat
veel werk op ons afkomen om straks aan alle nieuwe wet- en regelgeving te voldoen. Daar
gaan jaren overheen. Nee, we gaan ons de komende jaren niet vervelen in het VO”, zeggen
Françoise en Ricardo lachend.
Bij een pensioenfonds krijg je de economische werkelijkheid op je bord
Françoise: “Gelukkig zijn we een gezond fonds en is onze dekkingsgraad op peil. Mijn zusje
bouwt pensioen op bij het ABP en dat pensioenfonds staat er veel minder rooskleurig voor. Ik
ben blij dat ik, toen ik in dienst kwam, een waardeoverdracht heb gedaan en mijn bij andere
werkgevers opgebouwde pensioen heb meegenomen naar Provisum. Hier wordt het
tenminste geïndexeerd.” Ricardo: “Provisum is inderdaad een goed gefund pensioenfonds,
zoals beleggers dat noemen, degelijk. Dat komt ook omdat we jaren geleden al begonnen zijn
met het opbouwen van een gevarieerde beleggingsmix. In de praktijk betekent dat een goede
balans tussen beleggingen in vastgoed, aandelen en obligaties, zodat je schokken kunt
opvangen en herstelvermogen hebt. Dat we tegen een stootje kunnen, blijkt nu ook in de
coronacrisis. Ook al is onze dekkingsgraad gedaald, we hebben nog steeds één van de hoogste
dekkingsgraden van Nederland. Daarbij is het vooral belangrijk dat het bestuur het hoofd koel
houdt en vertrouwt op het herstelvermogen van het fonds. Gelukkig heeft het bestuur dat
ook in deze crisis gedaan. Als VO houden wij natuurlijk wel de vinger aan de pols, maar wij
kunnen niet alles voorkomen; die bevoegdheid hebben we ook niet. In mijn loopbaan heb ik
7 crises meegemaakt en altijd zijn we er weer goed uitgekomen.” Françoise: “Dat maakt lid
zijn van het VO zo leuk; als pensioenfonds krijg je de economische werkelijkheid direct op je
bord, zoals met de coronacrisis.” “Plus dat wet- en regelgeving continu wijzigen en de
doelpalen door de beleidsmakers regelmatig verplaatst worden. Dat zien we nu ook weer bij
het nieuwe pensioenakkoord”, vult Ricardo aan. “De uitdaging is om ondanks alles, een
gezond en zelfstandig fonds te blijven.”
Wilt u weten wat het verantwoordingsorgaan doet? Kijk dan hier.

Provisum.nl op uw smartphone?
Wilt u snel en makkelijk informatie over uw pensioen inzien op uw mobiele telefoon? Plaats
dan een snelkoppeling van www.provisum.nl op uw smartphone. Dat werkt zo:
Apple
1.
2.
3.
4.
5.

Ga met de browser naar de website waarvan u een sneltoets wilt maken
Klik in de onderbalk van de browser op het blokje met het pijltje (middelste icoontje)
U kunt vervolgens kiezen uit o.a. ´Zet op beginscherm´
Verander eventueel de naam
Klik op voeg toe (rechts bovenin)

U vindt de sneltoets als icoon terug op uw telefoon.

Android
1.
2.
3.
4.

Ga naar de website waarvan u een sneltoets wilt maken
Klik op de knop opties
Klik vervolgens op de knop instellingen linksonder op uw apparaat
Kies ‘Sneltoets op startpagina’

Als u nu naar uw startpagina terugkeert, ziet u de nieuwe sneltoets.

Het pensioenakkoord: wat merkt u daarvan?
Deze zomer hebben de sociale partners ingestemd met het voorstel voor de uitwerking van
het pensioenakkoord waar sinds 2019 hard aan is gewerkt. Nederland lijkt daarmee definitief
op weg naar een moderner pensioenstelsel. De komende twee jaar krijgt het voorstel
uitwerking in de vorm van nieuwe wettelijke regels voor pensioenen. Die regels zijn uiterlijk
in 2022 gereed. Pensioenfondsen hebben dan tot uiterlijk 2026 de tijd om over te gaan op dit
modernere pensioenstelsel.
Waarom komen er nieuwe regels voor pensioenen?
Pensioenen zijn in ons land goed geregeld. Toch merken we dat er soms problemen zijn. Niet
zozeer bij Provisum, maar wel bij veel andere fondsen. Knelpunt is dat als het economisch
goed gaat, pensioenen toch niet altijd mee kunnen stijgen met de verhoging van de prijzen.
De huidige regels van de overheid en De Nederlandsche Bank die toezicht houdt, staan dit niet
toe.
Daarnaast betalen jonge werknemers bij met name de pensioenen die voor een hele
bedrijfstak zijn geregeld eigenlijk te veel voor hun pensioen, oudere werknemers juist te
weinig.
De nieuwe regels voor pensioenen zijn bedoeld om deze problemen op te lossen.
Wat blijft?
We blijven pensioenen nog steeds samen regelen. Dat betekent dat u samen met uw collega’s
en werkgever geld voor uw pensioen opzij blijft zetten. Door dit samen te doen, blijft het
mogelijk dat iedereen levenslang pensioen kan ontvangen.
Wat verandert?
In zijn algemeen: jong en oud krijgen het pensioen waar ze voor betalen. Schommelingen in
de economie zullen sneller merkbaar zijn. Dit betekent dat uw pensioen sneller kan dalen,
maar juist ook sneller kan stijgen. De hoogte van de rente is niet langer bepalend voor de
hoogte van de pensioenen, maar het verwachte beleggingsrendement.
Veranderen de pensioenen van Provisum ook?
Als de nieuwe regels in 2022 in de wetgeving zijn vastgelegd, zullen de Ondernemingsraad
(vertegenwoordiger van werknemers) en werkgevers afspraken maken over het nieuwe
pensioen van Provisum. Ons Verantwoordingsorgaan krijgt speciaal hiervoor uitgebreidere
bevoegdheden. Dat moet er voor zorgen dat uw belangen zo goed mogelijk worden behartigd.

Hoe de pensioenen van Provisum er precies uit gaan zien, is nu nog niet bekend. Wij houden
u via het Pensioenbericht en onze website wel steeds op de hoogte.

Pensioenvraag van de maand juni
uitgelegd
Vanaf welke beleidsdekkingsgraad worden
de pensioenen (gedeeltelijk) verhoogd?
o 100%
o 110%
o 125%
Deze vraag is een beetje een instinker. Het
draait om de woorden vanaf en
gedeeltelijk. Bij 125% wordt uw pensioen
volledig geïndexeerd, dat is zelfs al het
geval vanaf 120%. Het juiste antwoord is
110%.

Update digitale informatievoorziening
De afgelopen jaren hebben wij u op de hoogte gehouden van onze plannen en activiteiten
voor een eigen pensioenplanner en persoonlijk pensioenportaal. Hier zou u altijd alles over
uw pensioen bij Provisum bij de hand hebben. Hoe staat het daar nu mee?
Het bestuur heeft besloten te stoppen met het ontwikkelen van een eigen pensioenplanner
en persoonlijk pensioenportaal. De afgelopen jaren zijn de (digitale) beveiligingseisen vanuit
de overheid enorm verzwaard daar waar het om privacygegevens van mensen gaat. En de
komende jaren worden deze eisen nog verder verzwaard. Om die reden zijn de kosten voor
een eigen pensioenplanner en een persoonlijk pensioenportaal ook enorm toegenomen.
Daarbij komt dat mijnpensioenoverzicht.nl is uitgebreid; daar kunt u niet alleen uw pensioen
bij Provisum zien maar ook al uw andere opgebouwde pensioenen, als u ook nog bij andere
werkgevers hebt gewerkt.

