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Ook de beleidsdekkingsgraad zit in de lift 
 “One hundred and forty!” Bij de wereldkampioenschappen darts kunnen verslaggevers dat 
vol vuur en opwinding roepen. Wij doen dat niet. 
 

Als pensioenfonds schreeuwen we dat niet met 
zoveel vuur van de daken, maar we zijn best wel 
een beetje trots, dat voor de 3e keer op rij, de stand 
van onze maanddekkingsgraad boven de 140% zit. 
Even toetsen of u nog weet waarom dat van belang 
is? Juist ja, omdat de maanddekkingsgraad van 
invloed is op de hoogte van onze 
beleidsdekkingsgraad. Deze laatste is belangrijk 
omdat we hier diverse besluiten op baseren.  

 
De beleidsdekkingsgraad is dus een gemiddelde van de laatste 12 maanddekkingsgraden en 
stijgt eind mei naar 132,2%. Dat betekent dat we voor iedere euro die wij aan 
pensioenverplichtingen hebben gemiddeld € 1,32 in kas hebben. Een flinke buffer dus en dat 
geeft u uitzicht op een goed pensioen. Nu en later. 
 
 
2020 in een notendop 
Afgelopen maanden is er weer hard gewerkt om het 
jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening op te 
maken en af te ronden. Wilt u weten hoe Provisum het 
heeft gedaan?  
 
In het verkort jaarverslag blikt voorzitter Gert Jan Pieters terug op 2020. Een jaar dat we niet 
snel zullen vergeten. De verkorte versie is een samenvatting van het jaarverslag. U leest in het 
kort over het verloop van de dekkingsgraad, de kosten die wij maken en  de opbouw van ons 
belegd vermogen en het gemaakte rendement. In 2020 zijn we ook heel actief met 
maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) geweest. Meer dáárover leest u in onze aparte 
rapportage verantwoord beleggen over 2020. 
 
 
We zijn wie we zijn 
Kennismaken met Diana Roodt en Henk Spitteler van het pensioenbureau 

 
De kans is groot dat u Diana (1968) of Henk (1960)  aan de 
telefoon krijgt als u belt met een vraag over uw pensioen.  
 
Vraagt u bijvoorbeeld om een berekening van uw 
pensioen? Dan hebben Diana of Henk deze gemaakt. Ze 
werken allebei al meer dan 15 jaar op het pensioenbureau 
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van Provisum. Beiden hebben een ‘ouderwetse’ werkmentaliteit, zoals ze zelf zeggen: harde 
werkers met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. 
 
Door corona efficiënter gaan werken 
“We werken nog steeds vanuit huis. Door de coronacrisis moest Provisum versneld 
digitaliseren. Neem nou de inkomende post, die handelden we helemaal zelf af op het 
pensioenbureau. Nu scant de postkamer eerst alles wat binnenkomt en later wordt 
verzonden. Zij printen de brieven en doen ze op de post. Eigenlijk werken we nu efficiënter.”, 
vertelt Diana. “Dat hebben we allemaal op heel korte termijn moeten regelen, want iedereen 
verwacht wel dat alles gewoon doorloopt. In het begin heb ik daar wel eens wakker van 
gelegen. Nu weten we niet beter. Ik verwacht ook dat dit blijvend is, net als het (deels) 
thuiswerken”, vult Henk aan. “Wel fijn dat we straks weer naar kantoor kunnen. Nu moet je 
bewuster met je dagelijkse beweging omgaan.” 
 
Pensioenaanvraag vanuit het pashokje 
Henk: “We krijgen vooral veel aanvragen van mensen die eerder willen stoppen met werken. 
Vaak omdat hun man met pensioen gaat, soms ook omdat ze het minder naar hun zin hebben 
in hun baan of omdat het werk te zwaar wordt. Wat mij altijd is bijgebleven, is dat Diana en ik 
jaren geleden gebeld werden door drie collega’s uit hetzelfde filiaal. Zij belden vanuit een 
pashokje, omdat niemand mocht weten dat ze zich aan het oriënteren waren op de 
mogelijkheden om met pensioen te gaan.” Diana: “Ja dat was best bizar, maar zij wísten 
tenminste dat ze eerder met pensioen konden. Dat weet lang niet iedereen. Mensen weten 
niet  dat er wat te kiezen valt als je pensioen dichterbij komt, terwijl daar toch best veel over 
gecommuniceerd wordt.”  
 
We flikken het toch maar met elkaar 
“Natuurlijk doen we de pensioenadministratie niet alleen. Op het pensioenbureau zijn we met 
z’n zevenen. We houden onderling goed contact met elkaar door de virtuele kop koffie op 
maandagmorgen en de inhoudelijke overleggen op dinsdag en donderdag.” Diana: “Henk en 
ik hebben dagelijks contact over alle uitvoerende werkzaamheden en dat moet ook wel”. 
 
“We zijn een klein fonds, maar wel het beste van Nederland. Dat vinden ook de mensen waar 
we het voor doen, want door hun stem hebben we de prijs voor het beste pensioenfonds van 
2020 gewonnen. Dat hebben we toch maar mooi geflikt! Daar zijn we best trots op. Heeft u 
een vraag, bel of mail ons! Wij en onze collega’s Melinda en Henri helpen u graag”, 
benadrukken beiden. Telefoon: 020-6213 891 of mail: pensioenbureau@provisum.nl. 
 
 
Belangrijk om te weten 
U ontvangt binnenkort weer uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO).  
 
Het is belangrijk dat u controleert of al uw gegevens goed op uw UPO staan. Op het 
UPO staat  (alleen) wat u aan pensioen bij ons opbouwt. Wilt u een totaal overzicht 
van het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd? Kijk dan op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u ook wat u netto aan pensioen krijgt in de 
toekomst, inclusief AOW.  
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Vragen over uw UPO? Bel dan met Diana of Henk of één van de andere collega’s op 020- 6213 
891. 
 
 
Weet jij wat die gasten uitspoken? 

 “Lees eens mee, Sophie”, vroeg mijn vader me: ‘Uiteindelijk zaten we 
ultimo 2019 boven de kortingsgrens van minister Koolmees, waardoor 
we niet van de vrijstellingsmogelijkheid gebruik hoefden te maken’. 
Begrijp jij waar het over gaat?” 
 
Mijn vader deed zijn best het jaarverslag van zijn pensioenfonds te 
begrijpen. “Maar pap, zo’n jaarverslag moet je ook niet wíllen 
begrijpen, dat is voor professionals! Niet voor iemand die bij de 
vogelbescherming werkt.” “Waarom mailen ze me dan een linkje naar 
het jaarverslag, Sophie? Het ziet er verzorgd uit en zo te zien is er 
behoorlijk wat tijd en geld in gestoken.” 

 
Op weg naar huis dacht ik na over wat mijn vader aan tafel gezegd had. ‘Waarom zou zijn 
pensioenfonds hem een linkje naar hun jaarverslag mailen?’ Het was weliswaar een soort 
samenvatting, maar het bleef taaie kost, ook al is het mooi verpakt.” 
 
Volgens mijn vriend kreeg mijn vader dat jaarverslag, omdat pensioenfondsen dat verplicht 
zijn toe te sturen. Nu heb ik van mijn eigen pensioenfonds nog geen jaarverslag voorbij zien 
komen dus met die verplichting loopt het volgens mij niet zo’n vaart. Wat ik me vervolgens 
afvroeg: ‘Zou ìk een jaarverslag willen lezen van mijn pensioenfonds?’ Eigenlijk wel, moest ik 
na een tijdje voor mijzelf bekennen.  
 
Ik realiseerde me heel weinig van mijn pensioenfonds te weten. Ja, ik bouw pensioen op. En 
ja, ik kan op www.mijnpensioenoverzicht.nl zien hoeveel dat is, maar wat weet ik eigenlijk van 
mijn pensioenfonds zelf? Wat zijn dat voor gasten? Is dat wel een beetje een nette club? 
Verdienen ze aan mij? Beleggen ze wel in dingen waar ik achter sta? En hoe zeker is mijn 
pensioen bij hen? Daar zou ik toch wel wat meer over willen weten. Wel graag overzichtelijk, 
beetje leuk en begrijpelijk zodat ik niet net als mijn vader het hele jaarverslag door moet 
akkeren. Het is immers taaie kost, mogen ze best wat makkelijker maken, toch?! 
 
 
Uitstel 
In ons laatste pensioenbericht hadden we er al op ingespeeld. De invoering van het nieuwe 
pensioenstelsel wordt inderdaad een jaar uitgesteld en verhuist naar 2027.  
 
Eerder invoeren mag uiteraard als dat kan. Het uitstel van 
invoering komt omdat de wet over het nieuwe 
pensioenstelsel niet in 2022 ingaat, maar in 2023. Ons 
huidige stelsel blijft dus nog even van kracht. Om straks 
een goed vergelijk tussen oud en nieuw te kunnen 
maken, is het goed om nog even stil te staan bij het 
huidige stelsel. In dit filmpje leggen we dus het huidige stelsel uit.  
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Op welke plaats staat Provisum met haar belegd vermogen? 
Antwoord op de pensioenvraag van de maand april 
 
Geen gemakkelijke vraag, maar wel veel goede antwoorden. En veel stemmers.  
 

Het goede antwoord is plaats 75. In ons 
verkort jaarverslag leest u meer over 
ons belegd vermogen en hoe dat is 
opgebouwd. We zijn trots op deze 
plaats omdat ten opzichte van het 
aantal werknemers dat pensioen bij ons 
opbouwt, wij namelijk tot de kleinere 
pensioenfondsen behoren. Het aantal 
pensioenfondsen daalt. Wist u dat er 20 
jaar geleden meer dan 1000 waren, 
tegen zo’n kleine 200 nu? De eisen aan 
pensioenfondsen en besturen worden 
steeds zwaarder. Veel kleinere 
pensioenfondsen fuseren of gaan op in 
grotere fondsen. Soms wordt een 
pensioenfonds opgeheven en valt de 
keuze op een duurdere 
pensioenregeling bij een verzekeraar. 
Dat gaan wij niet doen. Wij maken ons 
geen zorgen over Provisum. We zijn een 

gezond pensioenfonds met een flink vermogen. Ook krijgen wij steeds goede kandidaten voor 
zowel het bestuur als het Verantwoordingsorgaan. Voor andere kleinere fondsen is dat soms 
wél een probleem.  
 
 
Wat gebeurt er met mijn pensioenpremie? 
De nieuwe pensioenvraag van de maand 
 

o Ik betaal voor de mensen die nu AOW krijgen 
o Ik betaal voor de gepensioneerden van Provisum 
o Provisum belegt mijn pensioenpremie voor later voor mijn 

pensioen 
o Provisum belegt de pensioenpremie die ik én mijn 

werkgever betalen voor mij 
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