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Dekkingsgraad stijgt verder 
 
Eind september was de beleidsdekkingsgraad van Provisum 132,5%. Wie ons Pensioenbericht  
regelmatig leest, weet dat dit betekent dat ons fonds meer vermogen in kas heeft dan dat het 
nu en in de toekomst aan verplichtingen heeft uitstaan. Door de buffer is het vrij zeker dat er 
voor iedere deelnemer van ons fonds later pensioen is. Vooral onder jongeren wordt daar nog 
wel eens aan getwijfeld.  
 
 

Laatste kans om aan te melden voor lunchbijeenkomst gepensioneerden!  
 
Heeft u zich al aangemeld voor de lunchbijeenkomst voor gepensioneerden? Vindt u het leuk 
om uw oud-collega’s weer te ontmoeten, geeft u zich dan op voor een lunchbijeenkomst bij u 
in de buurt. De organisatie is in handen van de Vereniging van Gepensioneerden van Provisum 
(VVGP). De lunches zijn bedoeld voor alle gepensioneerden van Provisum.  
Wanneer: 15 november aanstaande 
Waar:  verschillende plaatsen in het land 
Meer informatie vindt u op de website van de VVGP (www.vvgp.nl).  
 
 

Vraag van de vorige maand was: Wanneer heeft u een AOW gat?  
 
Het juiste antwoord op deze vraag is: als uw pensioen eerder begint dan uw AOW.  
Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als u een aantal jaren eerder stopt met werken dan op uw 
AOW leeftijd, bijvoorbeeld op uw 64e. Voor de meeste werkenden ligt de AOW-leeftijd 
inmiddels boven de 65 jaar. Besluit u op uw 64e met pensioen te gaan, dan ontvangt u dus  

nog geen AOW en heeft u daarom een AOW gat. Daar is overigens iets aan 
te doen: u kunt namelijk totdat u AOW gaat ontvangen, kiezen voor een 
tijdelijk hoger pensioen. Op die manier vangt u het gat als het ware op. We 
moeten er wel bij zeggen dat u daarna een wat lager pensioen ontvangt, 
want het in totaal voor u beschikbare pensioen wordt niet hoger. 
 
 

 
 
 
 

http://www.vvgp.nl/


 

 

De vraag van de maand november is: Hoe lang denkt u later van uw pensioen te kunnen 
genieten?  
 
o 5 tot 10 jaar 
o 10 tot 15 jaar 
o langer dan 15 jaar 
 
U kunt het antwoord op deze vraag invullen op onze website (www.provisum.nl). 

 
 
Kijk jij wel eens op je loonstrookje? 
 
Als je op je loonstrookje kijkt, zie je dat er iedere maand geld op je brutosalaris wordt 
ingehouden voor jouw pensioen. Iedere maand leg je geld opzij voor later. Je werkgever doet 
dat ook. Jouw eigen bijdrage is maximaal 2%, de bijdrage van je werkgever is veel hoger. Als 
je 20 jaar bent, betaalt je werkgever ongeveer 8%.  
 
Naarmate je ouder wordt, loopt dit percentage zelfs op tot boven de 20%  terwijl jouw bijdrage 
niet verandert. Je werkgever draagt de totale premie af aan het pensioenfonds.  
Misschien heb je vrienden of vriendinnen die net als jij in de detailhandel werken. Vraag hen 
eens hoeveel zij iedere maand bijdragen aan hun pensioen. De meesten van hen zullen 
pensioen opbouwen bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel. Daar betaal je als 
werknemer iedere maand maximaal 5,7% mee aan je pensioen. Veel meer dan bij Provisum. Als 
je je dan realiseert dat de dekkingsgraad van dat fonds 110,9% is en geen 132,5%, zoals bij ons, 
dan weet je eigenlijk wel dat je bij C&A een goede arbeidsvoorwaarde voor later hebt! Want 
een hogere dekkingsgraad betekent een grote kans dat je pensioen meestijgt met de 
prijsverhogingen (inflatie). 
 
 

Beleggen voor dummies 
 
Om te zorgen dat er voor iedereen nu en later voldoende geld voor pensioen is, belegt Provisum.  
De bijdrage van alle werknemers en het deel dat de werkgever daaraan toevoegt, wordt op  
verschillende manieren belegd: in onroerend goed, aandelen, obligaties en een gedeelte wordt  
op een bankrekening aangehouden om de huidige pensioenen van te kunnen betalen. 
Het afgelopen jaar leverden vooral aandelen en onroerend een hoog rendement op.  
Hedgefondsen vielen tegen: de kosten die Provisum voor deze hedgefondsen maakt zijn hoog.  
Daarnaast zijn deze fondsen lastig aan te spreken op verantwoord en duurzaam beleggen.  
Daarom stopt Provisum met het beleggen in deze hedgefondsen. Daarvoor in de plaats gaat 
Provisum meer in obligaties en aandelen beleggen: veiliger, duurzamer en naar verwachting  
een stabieler rendement. 
 
 

  



 

 

Regelmatig van baan gewisseld? 
 
Wie regelmatig van baan wisselt of in deeltijd werkt, bouwt niet zoveel pensioen op.  
Dat gebeurt bij Provisum regelmatig. Als u na een kort (deeltijd) dienstverband weer vertrekt  
dan is er vaak minder dan € 470 per jaar aan pensioen opgebouwd. Wie meerdere kortdurende  
banen heeft gehad, kan bij meerdere werkgevers kleine pensioenen hebben opgebouwd.  
Het is handiger om deze pensioenen te bundelen. Zo ontvangt u vanaf uw pensioendatum niet 
van meerdere organisaties een klein pensioen. Daarom maakt de wet het met ingang van 1 
januari 2019 mogelijk dat Provisum -maar ook andere pensioenfondsen- een klein pensioen 
automatisch overdraagt naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. U hoeft daar 
niet eerst toestemming voor te verlenen. U heeft er geen omkijken naar en profiteert op deze 
manier van een gebundeld pensioen. 
 

 
Mededelingen 
 
Informatiebijeenkomsten over pensioen regio Nijmegen en Zwolle 
Bent u 55 jaar of ouder? Meld u dan aan voor een van de twee informatiebijeenkomsten die  
wij op 7 november in Nijmegen en 21 november in Zwolle organiseren. Zit u met vragen over  
uw pensioen, wanneer u met pensioen kunt gaan en wat vervroegde pensionering betekent  
dan zijn deze bijeenkomsten zeker iets voor. Er zal ook iemand van C&A aanwezig zijn om u te  
informeren over de seniorenregelingen voor oudere medewerkers bij C&A.  
U kunt zich aanmelden bij het pensioenbureau via pensioenbureau@provisum.nl.  
Wilt u in uw aanmelding vermelden of u naar Nijmegen of Zwolle komt en met hoeveel  
personen u komt?  

 
Toezicht op ons fonds gewijzigd 
Naast het extern toezicht door De Nederlandsche Bank moeten pensioenfondsen ook intern 
toezicht regelen. Dit interne toezicht wordt vanaf juli 2018 uitgevoerd door een raad van 
toezicht. De Pensioenwet schrijft namelijk voor dat als het belegd vermogen van een fonds 
groter is dan 1 miljard euro een raad van toezicht verplicht is. Het belegde vermogen van 
Provisum is nu 1,4 miljard. De visitatiecommissie die eerst het interne toezicht uitvoerde, is 
hiermee komen te vervallen. 

 
 
 
 
 
 
 

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

U kunt aan dit bericht geen rechten ontlenen. 
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