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Ons fonds heeft een gezonde dekkingsgraad 
 
Ons fonds kan nu en in de toekomst aan verplichtingen voldoen 
Sinds het vorige Pensioenbericht is onze beleidsdekkingsgraad gestegen van 121,7% naar 124,7% 
eind augustus 2017. De stijging houdt al enige tijd aan. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde 
van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.  
 
Daarmee is de beleidsdekkingsgraad bijna 7% hoger dan het vereist eigen vermogen (VEV) dat ons 
fonds moet aanhouden. Het VEV bedraagt eind augustus ongeveer 118%.  
Een gezonde beleidsdekkingsgraad is belangrijk, omdat deze het uitgangspunt vormt voor alle 
financiële beslissingen die ons fonds neemt. Bij de hoogte van de huidige beleidsdekkingsgraad 
heeft ons fonds genoeg middelen om aan alle pensioenverplichtingen van nu en in de toekomst te 
kunnen voldoen. 
 

Uitbreiding van het Verantwoordingsorgaan van 3 naar 6 leden 
 
Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt het bestuur van Provisum 
Het bestuur van Provisum heeft besloten het Verantwoordingsorgaan uit te breiden van drie naar 
zes leden. De reden hiervoor is een versterking van dit belangrijke orgaan en de aanwezigheid van 
een grotere pool van potentiële bestuursleden. Het Verantwoordingsorgaan heeft een belangrijke 
functie: het toetst het beleid van het bestuur en de wijze waarop dat door het bestuur is 
uitgevoerd. 
 
De gepensioneerdenvereniging (VVGP) en C&A mogen direct een extra lid benoemen. Voor het 
extra lid namens de deelnemers worden verkiezingen gehouden als er meerdere kandidaten zijn. 
Na deze uitbreiding zijn de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden ieder met twee 
leden in het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd. Het Verantwoordingsorgaan volgt het 
fondsbestuur kritisch en geeft een oordeel over de beweegredenen van het bestuur van het 
fonds, onder meer op basis van de bestuursstukken en -verslagen, het jaarverslag, het beleggings- 
en het communicatiebeleid. 
 
Bent u geïnteresseerd om plaats te nemen in het Verantwoordingsorgaan? Kijk dan voor meer 
informatie op onze website www.provisum.nl. U kunt zich aanmelden vóór 15 oktober. 

 

AOW-leeftijd en pensioen 
 
Nieuwe AOW-leeftijd kan tot groter AOW-gat leiden 
U weet ongetwijfeld dat de AOW-leeftijd sinds 2015 niet meer standaard 65 jaar is. Deze leeftijd 
wordt in stappen verhoogd naar 67 jaar en is vanaf 2022 afhankelijk van de levensverwachting. 
Als u geboren bent na 30 september 1955 dan is uw exacte AOW-leeftijd nog niet bekend. aaar 
deze is minimaal 67 jaar en drie maanden. Op www.svb.nl kunt u zelf uitrekenen wat uw AOW-
leeftijd is.  
 

http://www.provisum.nl/
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Naast uw AOW-leeftijd is er ook nog uw Pensioenleeftijd. Dat is de leeftijd waarop u uw 
ouderdomspensioen krijgt dat u bij uw werkgever opbouwt of heeft opgebouwd. Dit 
ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW die u van de overheid ontvangt. Bij Provisum 
ligt deze pensioenleeftijd momenteel op 67 jaar. Uw ouderdomspensioen kan al op uw 55e ingaan 
als u daarvoor kiest. aaar u ontvangt dan nog geen AOW. Dat was altijd al zo, maar omdat de 
AOW-leeftijd steeds verder opschuift, wordt de periode zonder AOW groter. Het is belangrijk dat 
u zich daarvan bewust bent als u besluit eerder met pensioen te gaan dan op uw AOW-leeftijd. Er 
zijn mogelijkheden om dit financiële tekort enigszins te verzachten door een deel van uw 
pensioen hiervoor in te zetten. Daarmee verlaagt u op termijn de hoogte van uw 
ouderdomspensioen. Lees hier meer over op onze website www.provisum.nl.  
 

Vlak voor je pensioen en nog een stuk er vandaan 
 
De één gaat vroeg, de ander nog lang niet 
Kennismaken met….. 

 
 
Frank Droog is 34 jaar en is daarmee een stuk jonger dan Sylvia Smeenge die al 38 jaar bij C&A 
werkt. Zij is op het distributiecentrum in Amersfoort begonnen en nu werkt zij als Operational 
Leader op het centrale distributiecentrum in Lisse. In dezelfde plaats woont zij met haar 12 jaar 
oudere man.  
Frank woont niet ver van haar vandaan in Sassenheim en is sinds vorig jaar Recruiter bij C&A. Hij 
woont samen met Wendy. In oktober verwachten zij hun eerste kindje.  
Tot voor kort moest Sylvia er niet aan denken om te stoppen met werken en al helemaal niet om 
met pensioen te gaan. Totdat haar man twee jaar geleden op zijn 65e volledig met pensioen ging. 
Hij geniet daar iedere dag met volle teugen van: niets moet, alles mag. Dat zette Sylvia aan het 
denken. Zij heeft het bureau van Provisum gevraagd een berekening te maken om op haar 55e  
vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Die berekening viel haar niet tegen en nu heeft zij de 
knoop doorgehakt en laat vanaf 1 april volgend jaar het pensioen van Provisum ingaan.  
Frank is nog niet met zijn pensioen bezig. Wel realiseert hij zich -als gevolg van de vele berichten 
in het nieuws over pensioenen- dat hij misschien wel tot zijn 70e zal moeten doorwerken. Hij 
vindt dat geen probleem, mits er een goede balans tussen werken en privé blijft. Eerder stoppen 
met werken ziet hij niet zo zitten, maar later eventueel minder gaan werken zou een optie kunnen 
zijn. Frank vindt het goed dat hij via zijn werkgever een collectieve pensioenregeling heeft. Hij 
checkt regelmatig de hoogte van zijn pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl en denkt na 
over manieren om dit pensioen aan te vullen. Want hij en zijn vrouw zouden later graag het leven 
kunnen leiden dat zij nu gewend zijn. Dat betekent voor hen bijvoorbeeld dat zij ook dan nog 
regelmatig op reis kunnen gaan, want dat is iets wat zij nu ook veel doen. 
 
De periode van wandelen, sporten en reizen begint voor Sylvia al vanaf 1 april 2018. Frank is niet 
jaloers, daarvoor heeft hij te veel plezier in zijn werk. aaar Sylvia zal nog wel eens weemoedig 
terugkijken, want zij heeft het altijd erg naar haar zin gehad bij C&A en zal haar collega’s gaan 
missen. 
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Wilt u meer weten over vervroegd met pensioen gaan? Kijk op onze website www.provisum.nl of 
bel het pensioenbureau op 020-6213 891. 
 

Is de pot straks leeg voor de jongeren? 

 
Ook voor de huidige jongeren zit er straks nog geld in de pensioenpot 
Je hoort het jongeren wel eens zeggen, dat er voor hen straks geen pensioen meer over is, omdat 
alle ouderen het op hebben gemaakt. Of omdat pensioenfondsen over 40 jaar geen vermogen 
hebben om ook dan nog aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Gelukkig is dat niet waar: ook 
over 40 jaar zullen pensioenfondsen -waar Provisum er één van is- nog kunnen voldoen aan hun 
verplichtingen. Er zal dan voor de jongeren van nu nog steeds pensioen zijn.  
 
Dit komt omdat iedereen zijn eigen pensioen opbouwt en het fonds hier geld voor reserveert. De 
financiële spelregels voor pensioenfondsen zijn strikt en er is streng toezicht op de fondsen. Dat is 
omdat overheid en toezichthouders juist niet alleen naar het heden en de nabije toekomst kijken, 
maar vooral ook naar de verre toekomst.  
 
Het toezicht en de spelregels zijn er voor bedoeld om de pensioenpot gevuld te houden, zodat 
ook de jongeren later pensioen krijgen. Tot op heden is ons fonds er elk jaar in geslaagd om aan al 
haar pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Waarom zou dat in de toekomst ook niet het 
geval kunnen zijn? Het bestuur kan geen garanties afgeven, maar zal wel haar uiterste best doen 
om dat ook in de toekomst te realiseren.  
Wie wil weten hoeveel pensioen hij of zij al heeft opgebouwd, kan kijken op de website 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
 

Bestuurswisseling 

 
Veranderingen in het bestuur 
Omdat aichiel van den Bosch, die werkzaam was als directeur Legal & Compliance bij Anthos 
Amsterdam, een andere werkkring heeft gevonden, vertrekt hij na ruim vijf jaar uit ons bestuur. 
aichiel zat namens de werkgevers in het bestuur en wordt opgevolgd door Linda ten Broeke. 
Linda is hoofd van de afdeling Fiscale zaken bij Cofra Amsterdam (voorheen Anthos Amsterdam). 
Eerst is zij nog aspirant-lid, want zij zal nog een aantal opleidingen moeten volgen. Als die zijn 
afgerond, treedt zij -na goedkeuring door De Nederlandsche Bank- als bestuurslid toe tot ons 
bestuur. 
 

Pensioen3daagse 2017 
 
U komt toch ook? 
Net als voorgaande jaren doet Provisum ook dit jaar mee aan de Pensioen3daagse (31 oktober en 
1 en 2 november). Wij vinden het als pensioenfonds belangrijk dat u zo goed mogelijk voorgelicht 
wordt. Daarom komen we tijdens de Pensioen3daagse naar u toe. Samen met C&A organiseren 
wij een tweetal activiteiten: 
 

Dinsdag 31 oktober Lunchbijeenkomst  
Een aantal medewerkers van het pensioenbureau is op 31 oktober aanwezig in het C&A filiaal 
aan het Damrak in Amsterdam tijdens de lunchpauze. Grijp nu uw kans om vragen te stellen 
over uw pensioen en kom langs bij onze marktkraam in de kantine. Kunt u niet langskomen, 
dan kunt u ons ook altijd telefonisch bereiken op 020-6213 891.  
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Woensdag 1 november Voorlichtingsavond voor oudere medewerkers 
Denkt u erover om eerder te stoppen of minder te gaan werken en met pensioen te gaan? 
Kom dan naar de informatieavond op 1 november. Deze avond is bedoeld voor medewerkers 
die 55 jaar of ouder zijn en vindt plaats in het C&A filiaal aan het Damrak in Amsterdam. We 
starten om 19.00 uur. U kunt zich voor deze avond aanmelden door een e-mail te sturen naar 
n.endema@provisum.nl. Telefonisch opgeven kan op 020-6213 891. 

 

Lunchbijeenkomst voor gepensioneerden op 16 november 2017 

 
Regionale bijeenkomsten voor gepensioneerden 
Op 16 november vinden weer de jaarlijkse regionale bijeenkomsten voor gepensioneerden plaats. 
Wilt u uw oud-collega’s weer ontmoeten? Aanmelden kan via de website van de VVGP 
(www.vvgp.nl).  
 

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 e-mail. Schrijft 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. 


