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Pensioen3daagse 2022 – Heb jij je pensioen goed geregeld? 
Doe mee aan onze activiteiten. Die houden we tijdens de 
Pensioen3daagse van 1, 2 en 3 november. Op 4 oktober hebben we er 
al over geïnformeerd. Aanmelden kan alleen nog voor de activiteit op 3 
november. Stuur ons een mail als u hier aan mee wilt doen. Of doe de 
later goed geregeld test.  
 

Alvast snoepen van mijn pensioen 
Het was een schok toen ze samen met haar collega’s te horen kreeg dat hun filiaal in 
Vlaardingen definitief gaat sluiten. Tot Emmie van den Bos (1960) besloot met Provisum te 
bellen.  
 
Een ander filiaal zag ik niet zitten 
“Als een filiaal sluit, biedt C&A je ander werk. In een ander filiaal of je kunt een WW-uitkering 
krijgen”, vertelt Emmie. “Ik heb 45 jaar in Vlaardingen gewerkt. De laatste jaren met een heel 
fijn team. Een ander filiaal zag ik niet zitten. Mijn man gaat 1 december aanstaande met 
pensioen. Na bijna 50 jaar gewerkt te hebben, dacht ik: Misschien kan ik wel met pensioen! 
Toen heb ik via de mail contact opgenomen met het pensioenfonds.” 
 
De keuze = reuze 
“Eerlijk gezegd, heb ik mij nooit zo in mijn pensioen verdiept. Wel 
keek ik elk jaar op mijn pensioenoverzicht. Daar heb ik ook het e-
mail adres vandaan, niet eens van de website. Toen ik een brief met 
voorstel van Provisum kreeg, heb ik ze gebeld. Die meneer van het 
fonds heeft alles uitgelegd. Ik heb mijn pensioen op vier 
verschillende manieren laten uitrekenen. De keuze is reuze. Maar 
eigenlijk wist ik al precies wat ik wilde. En dat is de komende 10 jaar 
een zo hoog mogelijk pensioen. Wij hebben een caravan en willen 
voor langere tijd lekker richting Zuid-Europa. Ik verwacht dat we na 
die 10 jaar rustiger aan gaan doen.”  
 
Verrast over mijn pensioen 
“Ondanks dat het bij Provisum druk met aanvragen was -er sluiten meer filialen in Nederland- 
kreeg ik toch best snel mijn voorstel. Mijn man is altijd wel bezig geweest met onze financiën. 
Maar zelfs hij was verrast over wat ik straks aan pensioen krijg. Doordat ik al zo lang werk, 
waarvan de eerste 14 jaar ook nog eens fulltime, heb ik best een goed pensioen. Wat ik niet 
wist, is dat mijn werkgever de hele pensioenpremie betaalt. Daar heb ik nooit iets aan 
meebetaald. Er wordt wel geklaagd over het salaris, maar veel mensen weten dat niet. En 
misschien is dat voor jongeren ook wel anders.”  
 
  



Besproken met collega’s 
“Over het voorstel dat ik van Provisum ontving, heb ik goed nagedacht. En ik heb het ook met 
mijn collega’s besproken. Ik krijg totdat ik AOW ga ontvangen ter overbrugging meer 
pensioen. Ook wordt mijn pensioen iets hoger, omdat mijn man geen partnerpensioen nodig 
heeft, mocht ik eerder dan hij overlijden. Hij heeft zelf een goed pensioen. Bovendien hebben 
wij een verzekering op ons huis voor als er met één van ons iets gebeurt. Tenslotte heb ik voor 
een iets hoger pensioen gekozen tot vijf jaar nadat ik voor het eerst AOW krijg. In totaal dus 
10 jaar een hoger en daarna een lager pensioen. Al met al zitten er geen grote schommelingen 
in mijn pensioeninkomen. Dat valt me reuze mee.” 
 
Laat je wensenlijstje door Provisum berekenen 
“Ik ben heel tevreden met de keuze die ik heb gemaakt. Ik hoop 100 te worden, maar je weet 
het nooit. Ik snoep nu alvast wat van mijn pensioen. We kunnen straks misschien niet meer 
alles doen, maar we krijgen daar wel vrijheid voor terug. Ik kan iedereen aanraden om je 
wensenlijstje uit te laten rekenen. Bijvoorbeeld wat je aan pensioen krijgt als je eerder wilt 
stoppen met werken. Ook als je jonger bent dan 60. Zo’n voorstel kost niets en het verplicht 
je tot niets. Maar veel mensen durven niet. Ik ben blij dat ik het wel heb gedaan. Nu ga ik zelfs 
eerder dan mijn man met pensioen. Wie had dat gedacht?!”  
 
Waarom 55 jaar een kantelpunt is 
Vanaf 55  kunt u met pensioen. Tenminste volgens onze pensioenregeling. Maar kunt u dat 
wel betalen? De meeste mensen gaan daarom later met pensioen. Maar 55 is wel een goed 
moment om u te verdiepen in wat u allemaal kunt kiezen voor uw pensioen.  
 
Keuzemogelijkheden op een rijtje in de brochure en op onze website 

Er zijn allerlei mogelijkheden om uw pensioenuitkering op maat te 
maken. Passend bij uw persoonlijke wensen en omstandigheden. 
Alle keuzemogelijkheden die u heeft, staan in onze brochure 
‘Pensioen in Zicht’. En we hebben ook zoveel mogelijk informatie 
op onze nieuwe 55+ themapagina op onze website gezet. We 
merken dat het voor veel mensen een drempel is om contact met 
ons op te nemen. Dat is niet nodig, wij zijn er om u te helpen als u 
vragen heeft of als u vrijblijvend een berekening wilt laten maken.  
 

Keuzes goed afwegen 
Hoe meer er te kiezen valt, des te lastiger het vaak is om een goede afweging te maken. Het 
begint met goed na te denken wat u belangrijk vindt. Wat wilt u gaan doen als u met pensioen 
bent? Hoe zit het met uw overige financiën? Is er misschien een huis dat vrijkomt? Of een 
lijfrente? Maar het is ook goed om na te denken over de vraag: ‘hoe goed verzorgd wil ik mijn 
partner achterlaten als ik overlijd?’  
 
Geen advies, wel inzicht 
Wij kunnen niet voor u beslissen of u adviseren over wat voor u een goede keuze is. Wat we 
wel kunnen doen, is inzicht geven in de gevolgen van de verschillende keuzes die u nu heeft. 
Wilt u weten wat die keuzes financieel voor u betekenen? Vraag dan gratis en geheel 
vrijblijvend een berekening bij ons aan. Die maken we graag. We kunnen die berekeningen 



maken voor het pensioen dat u bij Provisum heeft opgebouwd. Niet voor het pensioen dat u 
elders heeft opgebouwd.  
 
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u wat u in totaal aan pensioen én aan AOW gaat 
krijgen. Netto en bruto, per maand en per jaar. U kunt hier ook de gegevens van uw partner 
aan toevoegen. U kunt dan zien wat u samen krijgt. Inloggen gaat eenvoudig en veilig met uw 
DigiD.  
 
Nieuwe keuzemogelijkheid: bedrag ineens  
Waarschijnlijk komt er vanaf juli volgend jaar een keuzemogelijkheid bij. U kunt dan maximaal 
10% van uw pensioen in één keer opnemen als u met pensioen gaat. De ingangsdatum is nog 
niet zeker, want de Tweede Kamer heeft de wet waar deze nieuwe keuze in staat nog in 
behandeling. Met de komst van deze nieuwe keuzemogelijkheid wordt het nog belangrijker 
om goed na te denken wat u wilt én wat financieel mogelijk is voor u. Op dit moment kunnen 
we nog geen berekeningen maken of voorbeeldbedragen noemen over wat de nieuwe 
keuzemogelijkheid voor u betekent. Dat kan pas als de regels definitief zijn vastgesteld. 
 
Eind september is onze beleidsdekkingsgraad 149,9% 
De beleidsdekkingsgraad is nog net niet door de 150% grens heen. Door gedaalde 
beurskoersen is de maanddekkingsgraad iets gedaald. Dit heeft nog niet gezorgd voor een 
daling van de beleidsdekkingsgraad want dat is een gemiddelde van de laatste 12 maanden.  
 
Wat betekent onze naam Provisum? 
Antwoord op de pensioenvraag van de maand augustus 
Provisum bestaat bijna 80 jaar. Ons pensioenfonds is in de Tweede Wereldoorlog opgericht. 
De familie Brenninkmeijer vindt het belangrijk om te zorgen voor haar C&A medewerkers.  
 
Het goede antwoord is dus B, zorgen voor. Vanaf 
de jaren dertig van de vorige eeuw werd al af en 
toe aan bepaalde werknemers van C&A, 
vertrouwenslieden genoemd, een pensioen 
toegezegd. In de jaren veertig is daar een vaste 
regeling voor gekomen.  
 
De andere drie antwoorden hebben wel met 
Provisum te maken, maar gaan over wat we 
doen en zijn. Als fonds voorzien we in geld voor 
later. We kijken vooruit, met de nieuwe 
pensioenregeling op komst, maar ook bijvoor-
beeld met ons maatschappelijk verantwoord 
beleggingsbeleid. Provisum is naast het pensioenfonds van C&A ook het fonds voor andere 
ondernemingen die verbonden zijn aan C&A zoals o.a. Anthos.  
 
 
  



Wat voor soort pensioenregeling hebben sociale 
partners gekozen? 
De nieuwe pensioenvraag van de maand 
o Een regeling met een solidariteitsreserve 
o Een regeling waarin u veel zelf keuzes moet maken 
o Een regeling met een premie die verschilt per leeftijd 
o Weet ik niet 
 
 

17 november organiseert de VVGP lunchbijeenkomsten 
De Vereniging van Gepensioneerden van Provisum (VVGP) organiseert 
op 11  locaties in het land een lunch. Voor de regio Arnhem is dat op 
woensdag 16 november. Meer informatie vindt u op de website van de 
VVGP. Klik hier om het interview met de voorzitter terug te lezen.  


