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Telefoon: 020 – 621 38 91 
www.provisum.nl 

Provisum toch nog in reservetekort 

Vorig jaar hebben wij in onze pensioenberichten aangegeven dat wij geen herstelplan hoefden in te 

dienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Een herstelplan is verplicht bij een reservetekort, als de 

beleidsdekkingsgraad onder het Vereist Eigen Vermogen ligt. Onze beleidsdekkingsgraad lag daar 

vorig jaar door de lage rentestand, dicht in de buurt. Als gevolg van een fout in de berekeningswijze 

van onze dekkingsgraad, bleek deze lager te liggen dan wij dachten. Eind december 2016 kwam de 

dekkingsgraad uit op 117,5% en lag hiermee onder het Vereist Eigen Vermogen van 118,0%. Er was 

dus sprake van een reservetekort eind 2016. Om die reden zouden wij een herstelplan moeten 

indienen bij DNB. Maar op het moment dat u dit Pensioenbericht ontvangt, bedraagt onze 

beleidsdekkingsgraad 119,2% en ligt hiermee weer boven het vereiste niveau. Een herstelplan 

indienen is daarom niet meer nodig. Meer informatie hierover vindt u op onze website. 

 

Het verhaal van uw filiaal 
Bent u iemand die met plezier naar het werk gaat en trots is op haar of zijn ‘eigen winkel’? Stuur 

dan een leuke foto van uw filiaal en/of collega’s naar ons op en geef aan waarom u trots op uw 

filiaal bent. De leukste foto’s plaatsen wij dan samen met uw verhaal op www.provisum.nl. 

Opsturen kan naar Natascha Endema (n.endema@provisum.nl). 

 

Kennismaken met Remco Gerlof, lid verantwoordingsorgaan 
 

Provisum verdient de juiste mensen 

De afgelopen maanden heeft Remco Gerlof (46) 

zich regelmatig verbaasd dat een persoon als 

Trump op een zeer machtige positie uitspraken kan 

doen die feitelijk niet kloppen, maar vervolgens 

toch door kan gaan.  

Dat is niets voor Remco, hij is precies als het om 

feiten gaat, zeker ook als het pensioenen betreft: 

daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden, want 

het gaat om de financiële toekomst van (ex-) 

werknemers en gepensioneerden.  

Daarom zijn goede en gemotiveerde bestuurders 

en vertegenwoordigers heel belangrijk voor het pensioenfonds. 

 

Niet alleen maar werken 

Remco woont in Keerbergen, België, en heeft voor zijn werk al aardig wat van de wereld gezien. Hij 

is begonnen bij Anthos in Amsterdam, overgestapt naar Solinco in Curaçao, vervolgens heeft hij 

voor Redevco in Amsterdam gewerkt en daarna was hij gestationeerd in Mexico voor C&A. Nu 

woont en werkt hij voor C&A Europe in België. 

 

http://www.provisum.nl/actueel/provisum-uit-reservetekort/
http://www.provisum.nl/
mailto:n.endema@provisum.nl
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Het werken in verschillende delen van de wereld heeft zijn blik verruimd en hem geleerd dat je je 

managementstijl niet alleen op de persoon, maar ook op de cultuur van het land waarin je werkt 

moet afstemmen. Hij ervaart het als een verrijking om in meerdere landen te hebben gewoond.  

Hij prijst zich gelukkig met de flexibele houding van zijn vrouw en zijn twee kinderen, die iedere 

keer mee wilden. Hij realiseert zich dat dit een wissel op hen trekt, maar aan de andere kant maakt 

Remco graag tijd voor hen en zijn familie vrij. Dat heeft hij van zijn vader geleerd, een oprecht en 

eerlijk persoon, die klaar stond voor zijn familie en die hij hoog heeft zitten. 

 

Pensioen is nu 

Remco is vanaf januari 2017 lid van het verantwoordingsorgaan geworden, omdat hij graag zijn 

bijdrage wil leveren aan een waardevast pensioen. Hij hoopt dat het Provisum lukt om zijn gezonde 

financiële positie te behouden.  

Maar hij hoopt ook dat het lukt om werknemers regelmatig na te laten denken over hun pensioen, 

zodat ze nagaan of dat pensioen zal aansluiten bij de financiële toekomst die ze voor ogen hebben. 

Want nu kun je bijsturen als dat nodig is, later wordt dat steeds lastiger of kan dan niet meer.  

 

Trouwen of samenwonen heeft invloed op uw pensioen 

Als u trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen, heeft dat ook invloed 

op uw pensioen. Dit komt omdat uw partner recht op partnerpensioen heeft als u komt te 

overlijden. En als u kinderen heeft, kunnen zij in aanmerking komen voor een wezenpensioen. 

Daarom is het belangrijk dat u uw partner altijd direct door ons laat registeren. Dit gebeurt bij 

trouwen en een geregistreerd partnerschap overigens automatisch, omdat wij dit door krijgen van 

uw gemeente. Maar als u gaat samenwonen of in het buitenland woont, moet u uw partner zelf 

aan ons doorgeven.  

Als u samenwoont, is het belangrijk dat u een samenlevingsovereenkomst afsluit bij een notaris. 

Zonder zo’n overeenkomst heeft uw partner geen recht op partnerpensioen. 

 

Oproep kandidaten verantwoordingsorgaan 
Sinds april 2012 is Ron van der Tol lid van het verantwoordingsorgaan namens de werknemers. 

Volgende maand loopt zijn eerste termijn af. Ron is herbenoembaar voor een periode van 4 jaar en 

is bereid deze 4 jaar door te gaan. De Ondernemingsraad van C&A steunt zijn kandidaatschap.  

In de statuten van Provisum is geregeld dat leden van het verantwoordingsorgaan namens 

werknemers worden (her)benoemd na verkiezingen onder alle werknemers.  

Dit betekent dat u zich kandidaat kunt stellen voor deze verkiezingen als u werknemer bent bij een 

van de aangesloten werkgevers.  Deze kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet 

voorzien worden van een curriculum vitae en een lijst van dertig handtekeningen van werknemers 

die uw kandidatuur ondersteunen.  

Indien er zich geen andere kandidaten melden voor 15 april 2017 zullen verkiezingen achterwege 

blijven en zal Ron van der Tol herbenoemd worden voor een periode van 4 jaar.   

Meer informatie over het verantwoordingsorgaan treft u aan op onze website. 

 

Provisum belegt uw pensioen verantwoord 

Voor de opbouw van het pensioen wordt pensioenpremie betaald. Deze premie wordt vervolgens 

belegd. Provisum vindt het belangrijk dat deze beleggingen verantwoord zijn. Dit wil zeggen dat 

Provisum bij het beleggen rekening houdt met milieu, klimaat, mensenrechten  

http://www.provisum.nl/over-provisum/organisatie/het-verantwoordingsorgaan/
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en sociale verhoudingen. Daarom vermijdt Provisum het beleggen in bepaalde landen, sectoren en 

bedrijven. Dat lijkt overigens makkelijker dan het is, want een belangrijk deel van de beleggingen 

van Provisum is in indexproducten en beleggingsfondsen belegd. Provisum heeft daardoor geen 

directe invloed op de keuze van de onderliggende beleggingen van deze fondsen en producten. Uit 

een analyse van Anthos Fund & Asset Management, onze vermogensbeheerder, is gebleken dat 

1,52% belegd wordt in landen en bedrijven die vermeden moeten worden. Een uitgebreidere 

rapportage treft u aan op onze website. Provisum scherpt op dit moment het beleid inzake 

verantwoord beleggen verder aan en legt in het jaarverslag, op de website en in een separate 

beleggingsrapportage periodiek verantwoording af over de resultaten van dit beleid. 

 

Kosten, opbrengsten en risico’s met elkaar vergeleken 

Als pensioenfonds meten wij regelmatig of de kosten die wij maken, verantwoord zijn. Door actief 

te beleggen, lopen wij weliswaar meer risico en maken wij meer kosten, maar menen wij ook een 

hoger rendement te kunnen behalen. Of dit juist is, hebben wij in 2016 door twee onafhankelijke 

benchmarkorganisaties laten onderzoeken. Deze organisaties hebben de prestaties van ons fonds 

vergeleken met acht vergelijkbare fondsen als de onze. 

De uitkomsten zijn dat ons actieve beleggingsbeleid -net als in voorgaande jaren overigens-  in 2015 

positief heeft uitgepakt. Ons beleggingsbeleid heeft in 2015 meer rendement opgeleverd dan bij 

andere fondsen. Wel zijn onze kosten ten opzichte van die acht vergelijkbare pensioenfondsen 

hoger. Daarom onderzoekt onze beleggingscommissie of en hoe die omlaag kunnen. Overigens is 

het maken van meer kosten op zich niet erg, zolang de opbrengsten er maar ruim tegenop wegen, 

zoals bij Provisum in 2015 het geval was.  

 

Ook hebben wij de kosten voor het pensioenbeheer (administratie en communicatie) door de 

onafhankelijke benchmarkorganisatie laten vergelijken. Provisum kwam in die vergelijking 

goedkoper uit dan de acht vergelijkbare pensioenfondsen. In ons jaarverslag leggen wij uitgebreid 

verantwoording af over de kosten die wij maken. 
 

Pensioenleeftijd naar 68 jaar 

Omdat de gemiddelde levensverwachting in Nederland blijft stijgen, zal de zogenoemde 

pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2018 van 67 naar 68 jaar gaan. De pensioenrichtleeftijd is een 

rekenleeftijd die gebruikt wordt voor de jaarlijkse berekening van de maximale toegestane fiscale 

pensioenopbouw.  

Dit betekent dat Provisum ook haar pensioenrichtleeftijd zal moeten aanpassen. Nu is de 

pensioenleeftijd in de pensioenregelingen 67 jaar, maar deze verhogen wij vanaf 2018 dus naar 68 

jaar. Meer informatie hierover krijgt u in de loop van 2017. 

De verhoging van de pensioenrichtleeftijd betekent niet dat u tot 68 jaar moet blijven werken want 

u kunt ook nog steeds eerder met pensioen gaan, bijvoorbeeld op 63-jarige leeftijd. Dat kan altijd. 

De vroegste leeftijd waarmee u met pensioen kunt gaan is 55 jaar. 

 

Pensioen is voor mannen, toch? 
“Dat dacht ik ook altijd, want bij ons thuis was het mijn vader die zich altijd over de financiën 

ontfermde. Mijn moeder is er niet zo mee bezig”, zegt Nora Kopenaar die in een van de C&A winkels 

werkt. “Nu hij gepensioneerd is, hoor ik hem weleens praten over inflatiecorrectie en 

pensioenverlaging. En het eerste wat hij vroeg toen ik bij C&A kwam werken was of ik wel pensioen  

http://provisum.nl.server49.firstfind.nl/provisum.nl/wp-content/uploads/2017/03/20170309-samenvatting-resulaten-Verantwoord-beleggen-in-2016-1.pdf
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ging opbouwen. Daardoor ben ik me er toch eens in gaan verdiepen. Ik kwam er achter dat er een 

heel handige website is, waarop je precies kunt zien hoeveel pensioen je opbouwt en hoeveel AOW 

je later krijgt. Ik ben er nog lang niet aan toe, maar toch vind ik het een prettig idee dat ik iets 

geregeld heb voor mijn inkomen voor later. Dat is geen mannending hoor, dat is ook voor vrouwen 

prettig. Dus even een tip: Kijk gewoon één of twee keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl, dan 

weet je precies waar je straks aan toe bent. Daar heb je geen man voor nodig. Mijn vader kan er wel 

om lachen, eigenlijk is hij er wel trots op dat ik mijn zaakjes aardig op orde heb.” 

 

Vragen over uw pensioen? Stel ze gerust! 

Heeft u een vraag over uw pensioen, wilt u weten wat er voor u geregeld is, wat u zelf kunt doen, of 

wat er allemaal van invloed is op uw pensioen? Schuif uw vraag niet voor u uit, maar bel ons gerust, 

wij helpen u graag! 

U kunt ons op werkdagen bereiken van 9:00 tot 17:00 uur op 020-621 38 91. 
 

 

 

 

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

U kunt aan dit bericht geen rechten ontlenen. 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

