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Dekkingsgraad 
 
Eind mei staat de beleidsdekkingsgraad van Provisum op (131,2%). Dit betekent dat 
Provisum genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De 
dekkingsgraad laat dat zien, want deze geeft de verhouding weer tussen wat er in de 
pensioenpot zit en wat daaruit betaald moet worden. Bij een dekkingsgraad van 100% is de 
balans tussen onze bezittingen en pensioenuitgaven volledig in evenwicht. Hoe meer de 
dekkingsgraad boven de 100% uitkomt des te beter de financiële situatie van ons 
pensioenfonds is. We horen met name van de kant van jongeren nog wel eens het geluid dat 
er voor hen later niets meer in de pensioenpot zal zitten en dat ze ‘er weinig vertrouwen’ in 
hebben. Gezien de huidige stand van onze dekkingsgraad, is daar geen enkele aanleiding 
voor. Uiteraard kunnen beleggingen in de toekomst tegenvallen, maar Provisum heeft een 
flinke reserve om klappen op te kunnen vangen.  

 

UPO 
 
Binnenkort ontvangen de actieve deelnemers hun persoonlijk pensioenoverzicht (UPO). U 
bewaart dit jaarlijkse overzicht waarschijnlijk goed, want het geeft een duidelijk overzicht 
van uw pensioen. Wilt u vaker dan één keer per jaar de stand van uw pensioen bekijken, dan 
kunt u overigens terecht op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
 
Op uw UPO staat onder andere: 

 uw pensioenopbouw tot 1 januari 2018; 
 wat uw partner en eventuele kinderen krijgen, mocht u komen te overlijden; 
 wat u krijgt als u niet meer kunt werken, wanneer u arbeidsongeschikt wordt. 

 
Het bekijken van uw pensioenoverzicht is een goed moment om eens na te denken over uw 
financiële situatie na pensionering, ook al gaat u mogelijk nog lang niet met pensioen. Is het 
inkomen dat u dan kunt verwachten toereikend? Wellicht moet en kunt u aanvullende 
maatregelen nemen. 
 
Het UPO dat u van ons ontvangt, is een overzicht op maat van het pensioen dat u bij ons 
heeft opgebouwd en is gebaseerd op de gegevens die bij ons over u bekend zijn. Als u ook bij 
andere werkgevers heeft gewerkt, is het voor een compleet overzicht van al uw 
pensioenaanspraken handig om op www.mijnpensioenoverzicht.nl te kijken. Zo krijgt u een 
compleet beeld.  
 
Wijzigt uw persoonlijke situatie? Geef dit dan tijdig aan ons door.  
Gaat u verhuizen, meld dit dan tijdig bij uw gemeente, wij krijgen dan automatisch bericht. 
Verhuist u naar het buitenland laat het ons dan weten, dit krijgen wij niet automatisch door 
van uw gemeente. 
 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
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Uw privacy rechten 
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming kortweg AVG is op 25 mei 2018 in werking 
getreden. De AVG komt in plaats van de privacyrichtlijn en de Wet bescherming 
persoonsgegevens. Doel is om de privacy rechten van personen te verbeteren in een tijdperk 
dat informatie steeds vaker digitaal wordt verstrekt en nieuwe regels, die daar goed op 
aansluiten, vereist zijn. Het beschermen van uw persoonsgegevens is niet nieuw, Provisum 
heeft hier altijd al veel aandacht aan besteed. Met de invoering van de AVG krijgt u meer 
rechten en meer inzicht in hoe wij uw gegevens verwerken. In onze privacyverklaring, die op 
onze website staat, kunt u lezen welke gegevens wij van u hebben en waar we die voor 
nodig hebben. Ook leest u in de verklaring welke rechten u heeft en hoe u daarvan gebruik 
kunt maken. 

 

Jaarverslag in het kort 
 
Ook dit jaar heeft ons pensioenfonds een verkorte versie gemaakt van het jaarverslag. Als u 
interesse heeft in het jaarverslag of de verkorte versie daarvan kunt u deze op onze website  
www.provisum.nl bekijken of opvragen bij het pensioenbureau. 

 
Let op! Dit is ècht de laatste keer dat het Pensioenbericht ook op papier 
verschijnt! 
 
Zoals in het aprilnummer al aangegeven, verschijnt het Pensioenbericht vanaf augustus 
uitsluitend nog digitaal. Dit doen wij om kosten te besparen en het milieu te sparen. Wilt u 
het Pensioenbericht ook na augustus blijven lezen en heeft u ons uw e-mailadres nog niet 
gegeven? Doe dat dan alsnog via www.provisum.nl. Op de homepage kunt u daarvoor 
klikken op dit groene blokje: 

 

 
U ontvangt dan vanaf de zomer van 2018 het Pensioenbericht voortaan digitaal. 
 
Indien u toch nog een geprinte versie wenst te ontvangen, kunt u dit aan het 
pensioenbureau doorgeven (tel. 020-6213 891). Als u dit al naar aanleiding van het vorige 
Pensioenbericht heeft gedaan, hoeft u dat niet opnieuw te doen.      
 
 

  

http://www.provisum.nl/
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Pensioenvraag van de maand 
 
Is pensioen alleen iets voor later? 
 

 Ja, want ik krijg mijn pensioen pas vanaf mijn 67e 
 Nee, want als ik arbeidsongeschikt word, is er voor mij ook iets geregeld 
 Nee, want als ik nu zou overlijden, krijgen mijn partner en kinderen partner- en 

wezenpensioen. 
 
Weet u het antwoord op deze vraag? Doe dan mee met onze poll op de website. 
 
 

Lunchbijeenkomst voor gepensioneerden op 15 november 2018 
 
Regionale bijeenkomsten voor gepensioneerden  
Op 15 november vinden weer de jaarlijkse regionale lunchbijeenkomsten voor 
gepensioneerden plaats. Vindt u het leuk om uw oud-collega’s weer te zien? Noteer deze 
datum dan alvast in uw agenda. Meer informatie wordt binnenkort vermeld op de website 
van de VVGP (www.vvgp.nl). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

U kunt aan dit bericht geen rechten ontlenen. 

http://www.vvgp.nl/

