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Eind september is onze dekkingsgraad 125,6%
Het herstel van de beurzen zet na ‘de coronadip’ van maart door. Dat is nog niet merkbaar aan onze
beleidsdekkingsgraad, want deze dekkingsgraad gee het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden weer.
De dip van begin dit jaar werkt dus door in de beleidsdekkingsgraad. Hee dit gevolgen voor de jaarlijkse
indexa e van uw pensioen?
Met de huidige beleidsdekkingsgraad is het per 1 januari 2021 ‐net als vorig jaar‐ waarschijnlijk mogelijk
om de pensioenen mee te laten s jgen met de prijzen. We verhogen dan dus uw pensioen. Is de beleids‐
dekkingsgraad hoger dan 120% dan s jgt uw pensioen volledig mee met de prijzen. Ligt de beleidsdekkings‐
graad tussen de 110 en 120% dan ontvangt u slechts gedeeltelijke indexa e. Het bestuur neemt hier in
december een besluit over.

Jan Bezemer begint aan 2e bestuurstermijn

Na een evalua e over zijn func oneren hee het bestuur Jan (1959) formeel herbenoemd voor een nieuwe
termijn van 4 jaar. Jan is bestuurslid namens de gepensioneerden. Hij is voorzi er van de beleggingscommissie.
“De pensioenwereld is enorm in beweging. De uitdaging voor Provisum is een koers uit te s ppelen die het beste
is voor alle (ex‐) werknemers en gepensioneerden.”

De beurskoersen s jgen, maar de dekkingsgraad minder, hoe kan dat?

Dat komt doordat naast het beursresultaat de rente ook een heel belangrijke rol speelt. Zeker nu de rente al
jaren zo laag is.
Als pensioenfonds beleggen wij voor de lange termijn. We werken met een jdshorizon van 60 jaar. Gedurende
die periode kan er op de beurzen van alles gebeuren: het kan meezi en, maar ook tegen. Wij zijn we elijk verplicht
rekening te houden met de huidige rente bij de berekening van wat wij in kas moeten hebben om de huidige en
toekoms ge pensioenen uit te kunnen betalen. Die rente is zeer laag waardoor we nu meer in kas moeten hebben
om aan onze verplich ngen nu en in de toekomst te kunnen voldoen. Deze lage rente en hogere verplich ngen
ze en de beleidsdekkingsgraad onder druk.

Het nieuwe pensioenakkoord; wanneer merk ik daar iets van?
Vorig jaar hebben we u bericht over het nieuwe pensioenakkoord. In het vorige Pensioenbericht konden we u
vertellen dat sociale partners hebben ingestemd met het voorstel voor de uitwerking van het pensioenakkoord.
Maar wanneer weet u nu wat dit persoonlijk voor u betekent?
We hebben voor u op een rijtje gezet welke stappen er gezet moeten worden.

Voordat wij u kunnen vertellen wat de invloed van het nieuwe pensioencontract op uw pensioen is, moet er
nog heel wat werk verzet worden. Belangrijk om te melden is dat nu eerst sociale partners (C&A Nederland C.V.
en de Ondernemingsraad van C&A) aan zet zijn. Afgelopen september zijn C&A Nederland C.V., de overige
aangesloten werkgevers, de OR van C&A en de Zuiderhofraad voor het eerst geïnformeerd over het nieuwe
pensioencontract door de directeur van het fonds, Joost van Engers. Vele besprekingen zullen nog volgen.
Pas nadat de sociale partners tot overeenstemming zijn gekomen, komt Provisum in beeld. Zoals de landelijke
planning nu is, zijn we dan inmiddels in 2025 aangekomen voor we u kunnen vertellen wat het nieuwe
pensioencontract voor u persoonlijk betekent. Wij houden u uiteraard van de voortgang van het proces
op de hoogte!

Hart tegen hard

’s Nachts als ik wakker lig, pieker ik over Astrid, mijn beste vriendin. Ze ligt in scheiding. We kennen elkaar
al heel lang en we delen alles met elkaar. Toch zag ik het niet aankomen, zij zelf ook niet. Haar scheiding
komt op dit moment wel bij me binnen! Je betrekt zoiets direct op je eigen rela e.
Het begint een vechtscheiding te worden. Haar man, ex, hoe zeg je dat in deze fase?, blijkt verliefd te zijn op
een collega en hij wil het huis hebben. Hoe ie het in zijn hoofd haalt om het in corona jd aan te leggen met
een ander?! Toch is het gebeurd.
Mijn vriendin wil op zich wel van het huis af, dat hee voor haar te veel herinneringen. Maar ze moeten het eens
worden over een fatsoenlijk uitkoopbedrag. Het gaat dus niet alleen over een gebroken hart, maar ook over geld.
Hart tegen hard dus; niet fijn. Ze logeert intussen bij ons, we hebben een royale zolderkamer. Eigenlijk is het
heel gezellig en we lachen en huilen heel wat af.
Zondag bij onze Kamado barbecue vroeg mijn vriend haar hoe ze hun pensioen geregeld hebben. Volgens hem
viel er nog wel meer te verdelen dan de inboedel en de woning. Nooit aan gedacht en we zijn er later die avond
samen eens in gedoken. Blijkt dat het wel degelijk uitmaakt of je op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent
of niet. En als je er samen geen goede afspraken over hebt gemaakt, moet je het pensioen onderling verdelen,
gewoon ieder de hel . In hun geval lijkt het niet veel uit te maken, omdat ze allebei een baan hebben en ongeveer
evenveel aan pensioen opgebouwd hebben. Dat moet je dan wel weer vastleggen begreep ik van Astrid èn ook
nog doorgeven aan je pensioenfonds anders telt het niet. Pﬀf, wat een gedoe zo’n scheiding!
Maar in mijn eigen geval ligt het anders, blijkt, want mijn vriend verdient meer. Ik zou dus een deel van zijn
pensioen krijgen. Maar goed, wij gaan niet scheiden…..nooit, hee ie zelf beloofd! Gelukkig, want over 2 weken
komt ons kindje. Overigens begin ik het nu wel beu te worden; door de 2e coronagolf ben ik extra voorzich g en
kom ik bijna niet meer buiten. Als ik dan toch een keer boodschappen doe, voelt het alsof ik de Dam tot Damloop
heb gelopen. Mijn vriend probeert er vooral de moed in te houden. Wel heel lief, maar hij hee geen buik die hem
uit zijn slaap houdt.

Je inze en voor het pensioen van je collega’s

Makkie Konijn (1962) is Manager Governance Risk & Compliance en begon 18 jaar geleden bij Redevco.
“Ik werk momenteel niet alleen voor Redevco, maar ook voor Cofra. Ik hou van afwisseling. Daarom ben
ik aan een nieuw avontuur als aspirant bestuurslid van het pensioenfonds begonnen.”
“Vanaf 6 november ben ik formeel bestuurslid en niet langer aspirant‐lid. Ik vind het belangrijk om mijn steentje
bij te dragen aan de maatschappij en aan de Group. Andere collega’s hebben dit ook gedaan, nu is het mijn beurt.
Onze drie kinderen zijn inmiddels de deur uit, dus ik heb jd om mij in te ze en voor het pensioen van mijn
collega’s.”

Scherp oog voor kansen èn risicobeheersing
“De rode draad in mijn carrière zijn processen, ook toen ik nog in de hotellerie en in vastgoed zat. Niet om ze uit
te voeren, maar om ze te analyseren. Welke procedures zijn nodig en hoe kunnen we de dingen het beste organiseren?
Naast het signaleren van kansen, heb ik een scherp oog voor risico’s en risicobeheersing. En ik heb in het buitenland
gewerkt; hoe andere culturen naar kansen en risico’s kijken is heel verfrissend om te ervaren. Dat komt mij goed van
pas zeker omdat het beheersen van risico’s steeds belangrijker wordt. Kijk maar eens naar corona. Ik verwacht dat
corona de wereld blijvend zal veranderen. De crux zit hem in de vraag: hoe gaan wij daar mee om?”
Daar is ervaring voor nodig
“Ik heb in het verleden door mijn werk al kennis gemaakt met Provisum. Buiten 5 jaar hockeybestuur heb ik nog
niet veel ervaring in het besturen van een pensioenfonds. Het is een hele klus: het lukt mij nog niet om in 2 uur alle
stukken voor een vergadering te lezen en daar vervolgens de juiste vragen over te stellen. We hebben het namelijk
wel over zo’n 300 pagina’s per keer. Daar is ervaring voor nodig.”
Zorg dat je weet hoe je ervoor staat
“Ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn vader had een aantal modewinkels, ‘Konijn Herenmode’, vroeger een
bekend begrip in de omgeving waar ik ben opgegroeid. Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor je
financiën en je pensioen. Dat hee zeker bijgedragen aan een sterk financieel bewustzijn. Daarom zeg ik tegen
de deelnemers van Provisum: ‘Kijk Ɵjdig naar je financiële situaƟe voor later. Zorg dat je op hoofdlijnen weet
hoe je er dan voorstaat’.”
Een nieuwe uitdaging
“Naast de zorg of onze deelnemers wel bewust zijn van hun inkomen voor later staat Provisum door het nieuwe
pensioenakkoord voor een nieuwe uitdaging. Zowel om het akkoord straks goed uit te voeren, als om de gevolgen
ervan helder uit te leggen. Ik ben onder de indruk van de professionaliteit en integriteit van mijn collega‐bestuurders.
Daardoor heb ik er alle vertrouwen in dat Provisum er alles aan doet om ons pensioen in een veilige haven te houden.”
Tot slot mijn naam
“Wie zich afvraagt waar mijn voornaam vandaan komt; ik ben vernoemd naar mijn twee opa’s. Oﬃcieel heet ik
Mark‐Chris an, dat werd al snel afgekort tot Mak en uiteindelijk Makkie. In onze buitenlandse ves gingen noemen
ze mij met een knipoog ook wel ‘Easy Rabbit’, niet alleen vanwege mijn naam, maar ook omdat ze mij daar als
een toegankelijke collega ervaren!”

Pensioen3Daagse 2020

Ook dit jaar is er weer een landelijke Pensioen3daagse op 3, 4 en 5 november. Normaal gesproken organiseert
Provisum, samen met C&A, een bijeenkomst in één van de C&A filialen. Helaas kunnen we dat dit jaar niet doen
in verband met corona. Wat gaan we wèl doen?
Eind oktober brengen we een speciale Pensioen3daagse edi e van het Pensioenbericht uit. Ook organiseert
Wijzer in geldzaken verschillende flitswebinars over uiteenlopende onderwerpen van 20 minuten.
Aanmelden kan hier.

U bent blij met ons nieuwe jasje

Op onze vraag wat u van ons nieuwe Pensioenbericht vindt hebben 101 mensen gereageerd.
91% van de stemmers is blij met het nieuwe uiterlijk, 3 mensen zijn er niet blij mee. De overige 6 mensen hadden
geen mening. Het was niet mogelijk om een reden op te geven.

Wat zijn de gevolgen voor je pensioen als je gaat scheiden?
De nieuwe pensioenvraag van de maand
o
o
o
o

Niets, je behoudt je volledige pensioen
Je ex‐partner hee recht op de hel van je pensioen
Je ex‐partner hee alleen recht op het partnerpensioen
Je ex‐partner hee recht op de hel van je pensioen en het gehele partnerpensioen
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Hoewel dit bericht zorgvuldig is samengesteld kunnen wij niet instaan voor eventuele onvolkomenheden. U
kunt aan dit bericht geen rechten ontlenen.

Telefoon: 020 – 621 38 91
www.provisum.nl

