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Mooi herstel van onze dekkingsgraad  
We zijn blij dat onze beleidsdekkingsgraad zich gestabiliseerd heeft en dat we uw pensioen 
met ingang van januari hebben kunnen verhogen. Daar leek het even niet op afgelopen maart 
toen de maanddekkingsgraad een behoorlijk dip maakte door de uitbraak van corona. 
Hierdoor is de beleidsdekkingsgraad het afgelopen jaar gezakt van 131,3% naar 125,3% eind 
december.  

 
 

 
Lilian Hagers verlaat ons bestuur 
Lilian vervult haar bestuursfunctie naast haar functie bij C&A. Ze vindt 
pensioenen zo leuk dat ze daar fulltime mee aan de slag wil. Per 1 maart 
begint zij daarom als pensioenjurist bij APG, een grote pensioenuitvoerder 
die onder meer de administratie doet voor het pensioenfonds voor de 
bouw. Lilian blijft nog tot 2 juni haar taken en haar rol als vice-voorzitter in 
het bestuur vervullen.  
 

 
Wat zijn de drie pijlers van uw pensioen? 
Antwoord op de vraag van de maand december. Bekijk het 
filmpje met uitleg. 
 
Het juiste antwoord is D. De 2e pijler is het totaal dat u aan 
pensioen opbouwt tijdens uw werkende leven, daarom is 
antwoord A niet correct. In dit filmpje leggen we uit hoe het 
precies zit.  
 
 
 
 

https://provisum.nl/bestuurssamenstelling/
https://provisum.nl/werknemers/
https://provisum.nl/werknemers/hoe-werkt-je-pensioen/


Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) voor dummies 
Met onze beleggingen houden we rekening met milieu, klimaat, mensenrechten en de manier 
waarop bedrijven bestuurd worden. Onze ambitie is om nog meer te doen dan we al doen. 
Uiteraard verliezen we het behalen van een goed rendement daarbij niet uit het oog. Maar 
een beleggingsportefeuille verander je niet zomaar.  
 

Provisum belegt de pensioengelden niet zelf. We besteden dit uit aan onze 
vermogensbeheerder Anthos Fund en Asset Management BV, AFAM. In 
ons beleggingsbeleid staat dat we een lange termijnblik hebben én dat we 
verantwoord beleggen heel belangrijk vinden. AFAM belegt voor ons in 
beleggingsfondsen. In ons beleid stellen we duurzaamheidseisen aan deze 
beleggingsfondsen. Zo dragen we als Provisum bij aan een duurzame 
wereld nu en in de toekomst. In ons MVB-jaarverslag 2019 kunt u lezen wat 
die eisen zijn en wat wij nog meer hebben gedaan op dit gebied. We 
hebben inmiddels een werkgroep opgericht die gaat kijken welke stappen 
we nog meer kunnen zetten om onze ambitie te realiseren. Onder andere 
hoe we kunnen bijdragen aan de CO2-reductie. Ook onderzoeken we hoe 

we kunnen aansluiten bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties en welke daarvan het beste bij ons passen. Zo maken we van onze ambitie 
stapje voor stapje werkelijkheid. Wilt u alvast weten welke 17 ontwikkelingsdoelstellingen er 
zijn? Bekijk dan het filmpje met diverse bekende acteurs.   
 
 
Kennismaken met Marnix Braber (1986)  
Een nieuw en jong bestuurslid van Provisum 
 
“Ik ben tegelijkertijd met Makkie Konijn, aspirant bestuurslid geworden. 
Makkie is alleen al eerder aan de opleiding pensioenen begonnen. Ik was toen 
net voor het eerst vader geworden en had mijn handen vol aan onze dochter 
Féline. Daarom ben ik pas per 12 februari officieel als bestuurder benoemd. 
Door de coronapandemie is het wel een gekke start. Een goede band met de 
andere bestuurders bouw je toch makkelijker op tijdens fysieke 
vergaderingen dan online.” 
 
Ik breng mee en ik haal op 
“Toen ik mijn sollicitatiebrief schreef voor deze bestuursfunctie, had ik al veel mensen over 
Provisum gesproken. Daar werd ik enthousiast van en ik wil graag mijn steentje bijdragen aan 
ons pensioenfonds. Ik ben beleggingsspecialist op het familiekantoor: Anthos Private Wealth 
Management en breng veel kennis mee op het terrein van beleggen. Aan de andere kant leer 
ik veel. In de pensioenwereld zijn ze al verder met het maatschappelijk verantwoord beleggen 
dan in het particuliere vermogensbeheer en die kennis en ervaring neem ik weer mee in mijn 
dagelijkse werk. Wij hebben een heel divers bestuur, zowel vakinhoudelijk als qua leeftijd; ik 
ben met mijn 34 jaar de jongste. Ik leer veel over wet- en regelgeving en krijg een stuk historie 
van de C&A organisatie mee. Echt heel leuk.” 
 
  

https://provisum.nl/over-provisum/financiele-positie/beleggingsbeleid/
https://provisum.nl/over-provisum/verantwoord-beleggen/
https://provisum.nl/downloads/
https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0&feature=emb_logo


Zelf sparen is belangrijk 
“Als bestuur sorteren we voor op het nieuwe pensioenstelsel. Ik vind het als nieuwkomer nog 
wel lastig om nu al een echte mening te vormen over het nieuwe pensioen. Wel ben ik van 
mening dat verandering nodig is om toekomstbestendig te blijven. Het idee om meer 
individueel pensioen op te bouwen met behoud van alle collectieve voordelen vind ik nog niet 
zo gek. Bij mijn vorige werkgever hield ik mij voornamelijk bezig met individueel vermogens-
beheer, dus ik heb wel gevoel bij een meer individueel pensioen. Ik geloof niet dat het nieuwe 
pensioenstelsel onzekerder is dan het huidige. Als de beurzen nu onderuit gaan merken wij 
dat ook al en dat blijft zo. Kijk maar naar maart vorig jaar toen door het uitbreken van corona 
de beurzen kelderden. Dat zag je direct terug in onze dekkingsgraad. Mijn beide ouders zijn 
apothekers en hebben mij met de paplepel ingegoten dat zelf sparen heel belangrijk is. Dat 
kan een mooie aanvulling zijn op je pensioen.” 
 
Corona heeft ook voordelen  
“Door het thuiswerken krijg ik veel van de ontwikkeling van mijn dochter mee. Mijn vader zei 
laatst een beetje jaloers: Jij hebt al meer gezien van Féline, dan ik in de eerste vier jaar van 
jouw leven. Zoals het er nu naar uit ziet, gaat dat ook met de tweede gebeuren. Claire, mijn 
vrouw, is weer in verwachting. Ze is uitgerekend in mei. Ik hoop wel dat ik dan weer wat beter 
ter been ben. Ik heb heel suf een nare misstap op de trap gemaakt en heb daarbij mijn enkel 
zowel aan de binnen- als aan de buitenkant gebroken. Op kerstavond lag ik op de operatietafel 
en hebben ze zeven schroeven en een metalen plaat in mijn voet gezet. Maar gelukkig gaat 
het nu weer een stuk beter.” 
 
 
Wat doet onze raad van toezicht? 
De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke en externe deskundigen die toezicht 
houden en als taak hebben het kritisch beoordelen van het bestuur van ons pensioenfonds.  
Weten wie dit zijn en wat ze precies doen?  
 
 
Spaarrekening met gaten 
Dacht ik na een jaartje extra aandacht voor mijn financiën de boel helemaal op orde te 
hebben, maak ik me nu toch weer een beetje ongerust. Daarom heb ik de knoop doorgehakt 
en ga ik voorlopig weer twee dagen per week bij een bedrijf werken.  
 

Onverwachts begaf onze wasmachine het. Met een kleintje in huis is 
dat niet fijn, kan ik je zeggen. En dus staat er sinds vorige week een 
gloednieuwe ‘er-is-geen-betere’ in ons washok te pronken. En alsof 
dat niet genoeg was, begaf de auto van mijn vriend het. De reparatie 
zou zóoooo duur uitvallen volgens de garage….en dus hebben we mijn 
ontslagvergoeding opgemaakt aan een praktische tweedehands 
gezinsauto. Mijn spaarrekening vertoont sindsdien ernstige gaten en 
mijn pas begonnen bedrijfje loopt ook nog niet over van inkomsten. 
 

Na lang dubben, mijn vriend werd er gek van,  ga ik dus voorlopig weer twee dagen per week 
in loondienst werken. Dat kan ik goed combineren met de zorg voor Tom en de aandacht die 
ik voor mijn bedrijfje nodig heb. 

https://provisum.nl/over-provisum/organisatie/de-raad-van-toezicht/


 
‘Lesson learned’ vorig jaar: mijn pensioen gaat mee naar mijn nieuwe werk. Dat blijkt in mijn 
geval automatisch te gaan, omdat ik nog maar een klein pensioen heb opgebouwd. Het is nu 
nog niet zo veel, maar ik heb nog jaren te gaan en dus kan het best nog wel aangroeien tot 
een aardig pensioen. Ik vind het handig om alles in één hand te hebben, want ik hou van 
overzicht in mijn financiën. Anders weet ik over een paar jaar niet meer waar ik wat en hoeveel 
heb opgebouwd. Maar goed, iedereen is daar anders in. Dus altijd even goed checken hoe het 
bij jou zit en wat jij prettig vindt. 
 
Even iets anders: weet je wat raar is? Solliciteren via Zoom! Nog gekker: mijn nieuwe collega’s 
heb ik alleen nog maar op mijn beeldscherm gezien. Volgende week gaan we met een groepje 
een estafette boswandeling maken, steeds met een ander, om elkaar toch wat beter te leren 
kennen.  
 
 
Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk in? 
De nieuwe pensioenvraag van de maand februari 

o 1-1-2022, als de nieuwe wetgeving van kracht wordt 
o 1-1-2026, eerder mag 
o 1-4-2024, na overeenstemming werkgever en OR 
o Onbekend, eerst moeten sociale partners om tafel  

https://provisum.nl/regelingen/uit-dienst/

