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Onze beleidsdekkingsgraad is eind januari 129,2% 

 

Wat hee� u daar aan? 
Trouwe lezers van ons Pensioenbericht weten dat wij in ieder bericht aangeven wat de 

stand van onze dekkingsgraad is. In het decembernummer hebben wij het verloop van de 

dekkingsgraden tot en met november laten zien. De maandelijkse dekkingsgraad is weer 

verder gestegen en uitgekomen op 134,5% eind januari. De vraag is: wat hee� u daar 

aan? 

 

Als onze dekkingsgraad 100% is, betekent dit dat wij precies genoeg geld in kas hebben 

om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te betalen. Maar wij hebben dan verder 

helemaal geen reserves; geen vlees op de bo�en. Rentedalingen of tegenvallers op de 

beurs kunnen wij in dat geval niet opvangen. Wij zijn verplicht maatregelen te nemen om 

hier tegen bestand te zijn.  

Daarom kennen we nòg een graadmeter: het vereiste eigen vermogen. Deze ligt in ons 

geval rond de 118%. Als onze beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de 

dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, onder die 118% komt, moeten wij aan De 

Nederlandsche Bank laten zien hoe wij daar weer boven komen door middel van een 

herstelplan.  

Eind januari 2018 was onze beleidsdekkingsgraad 129,2%; dus ruim boven die 118%. Een 

herstelplan is niet nodig. 

 

Terug naar de vraag: wat hee� ù aan deze getallen? Ze geven aan dat Provisum er 

financieel goed voor staat. U kunt erop vertrouwen dat u het pensioen dat u nu opbouwt 

later van Provisum zult ontvangen, tenzij er hele gekke dingen gebeuren op de financiële 

markten.  

Wilt u weten hoeveel pensioen dat is dan kunt u met uw DigiD inloggen op 

www.mijnpensioenoverzicht.nl. Het pensioen dat u daar van Provisum ziet staan, is tot nu 

toe al�jd verhoogd met de infla�e (die tot 2015 gebaseerd was op de loonontwikkeling bij 

C&A en vanaf 2016 op de prijsontwikkeling) en is ook nooit verlaagd wegens tegenvallers. 
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Samenwonen?! 

 

Je bent een avondje wezen stappen en ja, daar aan de kop van de bar stond ie. Liefde op 

het eerste gezicht. Van het een kwam het ander: na een tijdje een ontbijtje, nog eens een 

ontbijtje en voor je het zelf  in de gaten had, woonde je meer 

bij hem dan in je eigen huis. ‘Samenwonen…..’, je kreeg het 
woord  nog  niet  helemaal  vlot  uit  je mond, maar  het  leek  er 

inmiddels verdacht veel op.  

Dus:  spullen  verhuisd,  huur  opgezegd,  kledingkast  van  je 

vriend  grotendeels  geannexeerd  en  nu  zijn  jullie  een  stel! 

Klinkt allemaal goed geregeld, maar we missen nog 1 dingetje: 

geef Provisum even door dat je samenwohoont!! 

Mocht er iets met jou gebeuren, dan laat je hem in ieder geval 

met  een  partnerpensioen  achter.  Niet  leuk  om  over  na  te 

denken maar wel  goed  om  te  regelen.  Je  hebt  dan wel  een 

door  de  notaris  opgemaakte  samenlevingsovereenkomst 

nodig.  Maar  doe  dat  even!  Meer  weten?  Kijk  dan  op  de 

website bij samenwonen. 

 

 

Beleggen voor dummies 

 

Hoewel het  nieuwe  jaar alweer  ruim een maand op  streek  is,  kijken we  toch  nog even 

terug op de  beleggingsresultaten van 2017. Geen  ingewikkeld  financieel  jargon maar  in 

begrijpelijke taal een toelich�ng op de resultaten en de cijfers.   

 

Provisum had eind 2017 een totaal belegd vermogen van ca. 1,46 miljard euro, verdeeld 

over  verschillende  soorten  obliga�es,  aandelen,  hedge  funds,  onroerend  goed  en 

banktegoeden.  Ook  dekt  Provisum  valutarisico’s  af  die  het  fonds  loopt,  omdat  het 

wereldwijd belegt. En Provisum dekt renterisico’s af.  

Alle  beleggingen  bij  elkaar  hebben  ervoor  gezorgd  dat  het  vermogen  van  het  fonds  in 

2017  met  €  28  miljoen  is  gegroeid.  Hierbij  is  rekening  gehouden  met  de  ontvangen 

premies en de uitbetaalde uitkeringen.  

 

De pensioenpremies die de werkgever en alle ac�eve deelnemers  iedere maand samen 

betalen,  belegt  Provisum,  zoals  gezegd,  onder  andere  in  obliga�es,  onroerend  goed, 

hedge  funds  en  aandelen.  Op  zich  zijn  de  pensioenpremies  niet  voldoende  om  de 

verplich�ngen  in  de  toekomst  te  dekken. Het  fonds maakt  dit  goed  door  zorgvuldig  te 

beleggen. Het beleggingsrendement zorgt er vervolgens voor dat er voldoende geld is om 

aan  de  verplich�ngen  in  de  toekomst  te  voldoen.  De  gepensioneerden  betalen  geen 

premie  meer,  maar  voor  hen  geldt  dat  bij  een  dekkingsgraad  van  100%  of  hoger  het 

toegezegde pensioen aanwezig is.  
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De hoogte van de beleidsdekkingsgraad (en mede dus de opbrengsten van de 

beleggingen) bepaalt of de pensioenen gekort moeten worden en/of deze geïndexeerd 

kunnen worden. In 2018 hoe� er wederom niet gekort te worden maar kan er wel 

geïndexeerd worden. Het fonds staat er goed voor; een mooi begin van het nieuwe jaar. 

 

Kennismaken met Linda ten Broeke 

 

Sommigen kennen haar al, want Linda werkt als fiscalist bij 

Anthos. Maar wie bij C&A werkt, kent haar waarschijnlijk nog 

niet. Sinds kort is zij namens de werkgever bestuurslid bij 

Provisum; dus is het goed kennis te maken. Wie is Linda en 

welke rol ziet zij voor zichzelf binnen het bestuur weggelegd? 

Wie Linda (43) kent, weet dat bij haar het glas eigenlijk nooit 

half leeg, maar half vol is, want ze staat posi�ef in het leven. 

Ze neemt haar werk serieus, maar enige mate van rela�vering 

van wat ze doet en van wat er op de werkvloer speelt, vindt 

ze gezond. “Het leven is niet zwartwit en er zi�en vaak 
meerdere kanten aan een zaak, daar moet je al�jd oog voor 
houden, ook privé trouwens.”  
 
“Ik heb bij Provisum een half jaar mee mogen draaien als aspirantbestuurslid, voordat ik 
bestuurslid werd. Ik merkte toen dat het bestuur best voor las�ge vraagstukken staat. 
Antwoorden daarop zijn niet al�jd eenduidig te geven. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar 
de discussie over ons pensioenstelsel. Wat vinden wij als bestuur van een meer individueel 
pensioen? Van solidariteit tussen jong en oud? Wat gaat het nieuwe kabinet daarmee 
doen en wat gaat dat voor onze deelnemers betekenen? Vragen waarop niet zomaar een 
antwoord te geven is.” 
 
“Gelukkig staat ons fonds er financieel goed voor, waardoor wij geen pensioenen hoeven 
te verlagen en we tot nu toe ieder jaar ook toeslag hebben kunnen verlenen. Het goed 
aansturen van onze dekkingsgraad zodat deze stabiel blij�, vinden we daarom heel 
belangrijk. Maar we beseffen ook heel goed dat we daarbij ook a�ankelijk zijn van hoe de 
beurzen zich bewegen en van wat de rentestand doet.” 
 

“Pensioenen zijn tegenwoordig een hot issue. Vanuit mijn werk in het verleden bij Loyens 
& Loeff en TNT heb ik regelma�g met juridische en economische zaken te maken gehad. 
Dat helpt om je het onderwerp pensioenen sneller toegankelijk te maken, want ook bij 
Anthos zijn pensioenen niet mijn dagelijkse werk. Dus ik begrijp best dat voor veel van 
onze deelnemers het een taai onderwerp is. Toch zou ik iedereen willen aanraden zo nu en 
dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl te kijken. Dat gee� zoveel inzicht. Je weet met een 
paar muisklikken wat je later aan inkomen kunt verwachten. Ik vind het goed dat je daar 
zo nu en dan mee bezig bent en niet pas als je al 60 bent.” 
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Linda woont samen met Mark en zij hebben drie kinderen: een tweeling van 12 jaar en 

een dochter van 7. Chilly de kat, maakt hun gezin compleet. Om het werk van zich af te 

ze�en en ter compensa�e van het vele zi�en, loopt Linda 5 keer per week hard. In de 

zomer stapt zij ook regelma�g op de racefiets. 

 

Digitale pensioenbericht 

 

Geef uw e-mailadres door! 
Wij houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen en onderwerpen rondom uw 

pensioen. Dat doen wij het liefst via email. Schrij� u zich daarom in voor het digitale 

Pensioenbericht via onze website (www.provisum.nl). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

U kunt aan dit bericht geen rechten ontlenen. 


