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Pensioenbericht gaat digitaal 
Om kosten te besparen en het milieu te sparen, verschijnt het Pensioenbericht vanaf 
augustus 2018 alleen nog digitaal. Dit betekent dat de april- en juni-nummers nog in print 
verschijnen voor iedereen waarvan wij het e-mail adres nog niet hebben ontvangen.  
Wilt u het Pensioenbericht ook na de zomer blijven lezen? Geef uw e-mailadres dan aan ons 
door via www.provisum.nl. Op de homepage kunt u daarvoor klikken op dit groene blokje: 

 
 

Indien u toch nog een geprinte versie wenst te ontvangen, kunt u deze bij het 
pensioenbureau opvragen (tel. 020-6213 891). 
 

Beleidsdekkingsgraad maart 2018 
 
De afgelopen maand is onze beleidsdekkingsgraad iets gestegen: van 129,9% naar 130,3%.  
De maanddekkingsgraad is in maart gedaald van 134,1% naar 131,5%. De daling is het gevolg 
van onrust op de financiële markten vanwege het beleid van president Trump. Desondanks 
is de beleidsdekkingsgraad gestegen. Dit komt omdat de beleidsdekkingsgraad het 
gemiddelde vormt van de afgelopen 12 maanden. Een overzicht van de 
maanddekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden vindt u op www.provisum.nl.  
 
Met deze beleidsdekkingsgraad van 130,3% staat Provisum er financieel goed voor. U kunt er 
daarom vanuit gaan dat u het pensioen dat u nu opbouwt later ook echt van Provisum zult 
ontvangen. We kunnen dit alleen nooit met 100% zekerheid garanderen, omdat we niet in 
de toekomst kunnen kijken.  
Wilt u weten hoeveel pensioen u gaat ontvangen? Kijk dan met behulp van uw DigiD op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Het pensioen dat u daar van Provisum ziet staan, is tot nu 
toe altijd verhoogd met de inflatie en is wegens tegenvallers nog nooit verlaagd.
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Wisseling van de wacht 
Met ingang van april is onze directeur, Ward Linthorst zelf met pensioen. Joost van Engers, 
directeur van Anthos Bank, volgt hem op. Ward is bijna 10 jaar directeur geweest van ons 
pensioenfonds en het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage.  

 

 
De weg die Ward is ingeslagen is om de dienstverlening van het fonds meer te digitaliseren, 
zal Joost verder vervolgen. Naar verwachting krijgt u als deelnemer van Provisum eind van 
dit jaar uw eigen pensioendashboard waarmee u berekeningen kunt maken van uw 
toekomstige pensioeninkomen. 
 

Bereken zelf uw AOW (-leeftijd) 
Wie het nieuws een klein beetje volgt, zal het niet ontgaan zijn: de leeftijd waarop we onze 
AOW ontvangen stijgt ieder jaar een beetje. En dat is omdat we met z’n allen steeds ouder 
worden en langer gezond zijn. Dus moeten we langer kunnen doorwerken.  
Wie wil weten wat zijn of haar AOW-leeftijd is, kan dit zelf berekenen op www.svb.nl. Ieder 
jaar dat u, teruggerekend vanaf uw AOW-datum in Nederland heeft gewoond, bouwt u 2% 
AOW op met een maximum van 50 jaar, zodat u daarmee uiteindelijk een volledige AOW 
uitkering kunt ontvangen. Wie een of meerdere jaren in het buitenland heeft gewoond, 
ontvangt per jaar 2% minder AOW. 

 
Voortaan iedere maand vakantiegeld 
Volgende maand ontvangen alle pensioengerechtigden vakantiegeld van Provisum. U 
ontvangt dan zoals altijd in een keer het vakantiegeld dat u in de afgelopen 12 maanden 
heeft opgebouwd. Vanaf 1 juni a.s. verandert dit en keert Provisum het vakantiegeld 
maandelijks aan u uit. Daar staat tegenover dat u in mei 2019 niet langer vakantiegeld over 
een heel jaar ontvangt, maar alleen over die maand zelf. U heeft de rest dan al die maanden 
daarvoor ontvangen. 
 

Beleggen voor dummies 
Zoals u weet, belegt Provisum uw pensioenpremie, zodat ons fonds nu en in de toekomst 
aan alle pensioenverplichtingen kan voldoen. Door te beleggen, maakt ons fonds 
rendement. Maar Provisum realiseert zich heel goed dat beleggen in allerlei bedrijven, 
producten en landen mogelijk schadelijke gevolgen heeft voor burgers, bedrijven en het 
klimaat. Daarom belegt Provisum verantwoord. Dit houdt in dat we in sommige landen, 
bedrijven of fondsen niet beleggen. Dit doen we onder andere door de managers van de 
fondsen waarin we beleggen kritisch te volgen en hen steeds een goede afweging te laten 
maken tussen ‘duurzaam’ en ‘rendement’. Soms betekent dit dat we in onze ambitie een 
stapje terug moeten doen. Bijvoorbeeld met het niet meer beleggen in tabak: het geheel  
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uitsluiten zou een drastische aanpassing van onze wijze van beleggen met hogere kosten 
betekenen zodat onze beleggingsrendementen te veel onder druk zouden komen te staan. 
Overigens wil dit niet zeggen dat we tabak in de toekomst niet alsnog uitsluiten. Dat zullen 
wij zeker weer doen als dat tegen aanvaardbare kosten mogelijk is. Overigens is maar voor 
0,3% van de totale portefeuille in tabak belegd.  
 
Een uitgebreide rapportage over verantwoord beleggen in 2017 staat op onze website bij 
downloads/beleidsdocumenten: 
 

 
 

Zwanger en pensioen 
Het laatste waar je bij stil staat als je een baby krijgt, is het pensioen voor je kleintje. Want 
pensioen geldt voor jou, toch niet voor je kinderen? Dat klopt en toch speelt pensioen een 
rol. Hoe zit dat? Als je komt te overlijden, ontvangt je partner zolang hij of zij leeft een 
partnerpensioen van Provisum. En kinderen ontvangen dan een wezenpensioen. Een 
uitkering tot ze 18 jaar zijn, of 27 jaar als ze studeren. Je kunt dit zien als een 
risicoverzekering. Je hoopt er nooit mee te maken te krijgen, maar als er iets gebeurt, is het 
goed te weten dat je hem hebt, zeker als je kinderen nog heel klein zijn. 
 

Kennismaken met drie nieuwe leden van het Verantwoordingsorgaan 

 
Wat gaan ze doen? 
Madelon Flint, Ric van der Woude en Clemens van den Enden zijn de drie nieuwe leden 
waarmee het verantwoordingsorgaan is uitgebreid. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt  
het handelen van het pensioenfondsbestuur aan de hand van bestuursverslagen, 
jaarrekeningen en andere informatie. Madelon, Ric en Clemens zullen het bestuur gevraagd 
en ongevraagd adviseren -over uiteenlopende onderwerpen- en doen dit namens de 
werknemers, gepensioneerden en de vennootschappen. Ze vormen samen met de al 
zittende leden van het verantwoordingsorgaan een ploeg die gemotiveerd aan de slag wil.  
 
Wie zijn zij? 
Madelon (53), moeder van twee kinderen, Ric (58), vader van drie kinderen en Clemens (48), 
vader van een tweeling zijn mensen zoals ieder ander. Uniek, met hobby’s, houden van 
cultuur, sport, vakantie en hebben huisdieren, waaronder de kat Dibbes van Clemens.  
 
Madelon heeft zelfs een lieve hond, onlangs meegenomen van een vakantie in Griekenland, 
een gezellige handenbinder, nummer 2 overigens. 
Madelon is HR directeur bij Porticus, dat de charitatieve activiteiten van de ondernemers uit 
de familie Brenninkmeijer ontwikkelt en ondersteunt. Ric heeft nog enkele adviseursfuncties 
en was tot 2001 werkzaam bij C&A en Clemens is werkzaam bij het familiekantoor van de 
familie Brenninkmeijer. 
Ze staan praktisch in het leven: ze willen leren van de situaties waarmee ze te maken krijgen, 
houden er van complexe vraagstukken op te lossen en doen dat liefst op zo authentieke  
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mogelijke wijze; niet gebaseerd op dogma’s volgens grote opinies of naar voorbeeld van 
leiders of helden. De wereld is continu in verandering en dus vinden zij dat je een eigen  
mening moet hebben en genuanceerd en weloverwogen op die veranderingen moet kunnen 
inspelen.  
 
Wat drijft hen? 
Het zelfstandig voortbestaan van Provisum als een gezond en duurzaam pensioenfonds staat 
hen alle drie duidelijk voor ogen. En ze willen er voor zorgen dat deelnemers zich meer 
bewust worden van hun huidige en toekomstige financiële situatie, zodat zij daarin 
weloverwogen keuzes maken. Want pensioen is niet iets dat ‘je overkomt’, maar is er voor 
èn door deelnemers.  
De pensioenregelgeving is omvangrijk en er staat in de nabije toekomst veel te veranderen. 
Madelon, Ric en Clemens vinden het belangrijk dat iedere deelnemer zich daar bewust van is 
en daar over nadenkt. Want al is je pensioen bij Provisum in goede handen en krijg je er tot 
nu ieder jaar indexatie bij, wat meer pensioenbewustzijn kan geen kwaad. Al was het alleen 
maar om zo nu en dan even stil te staan bij het feit of dat wat je opbouwt, voldoende voor 
later is.  
 
“Denk dus niet alleen aan het nu, maar ook aan later en kijk op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van later”, is het advies van de nieuwe 
leden van het verantwoordingsorgaan. 
 
 
 
 
 

Hoewel dit bericht zorgvuldig is samengesteld kunnen wij niet instaan voor eventuele onvolkomenheden.  

U kunt aan dit bericht geen rechten ontlenen. 


