
“Vossepraet” februari 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter Uitstel Kortingen Pensioenfondsen nader toegelicht

Omdat er misschien misverstanden kunnen ontstaan in de loop van het komende half jaar, lichten 
we de regeling nader toe. Het is namelijk niet in alle gevallen zo dat een eventuele korting een 
jaar wordt uitgesteld. Daarnaast kan het zo zijn dat het bestuur van een pensioenfonds, dat wel 
volgens de oude regeling verplicht zou zijn tot korten en dat volgens de aangepaste regeling niet 
meer verplicht is, op grond van evenwichtige belangenafwegingen en/of gewichtige redenen, 

toch rechtsgeldig kan besluiten tot het (eenmalig of gespreid in de tijd) korten van de pensioenen. Deze informatie is 
ook van belang voor leden van verantwoordingsorganen op het moment dat een pensioenfonds toch besluit om tot 
kortingen over te gaan.

Vrijstellingsregeling
Pensioenfondsen die voor de zesde achtereenvolgende keer op 31 december 2019, het zogenaamde zesde ‘meetmo-
ment’, een dekkingsgraad onder 104,3% hebben, hoeven in 2020 toch geen korting door te voeren.

Pensioenfondsen die minder dan het vereiste eigen vermogen (meestal zo’n 120-130% van de verplichtingen) in kas 
hebben, maar door middel van een herstelplan kunnen aantonen dat ze binnen een termijn van 12 jaar (was voor-
heen:10 jaar) toch over voldoende vermogen zullen beschikken, hoeven niet te korten.

Voorwaarden Vrijstellingsregeling
Dekkingsgraad minimaal 90%
Alleen fondsen met een actuele dekkingsgraad (per 31-12-2019) van minimaal 90%, of fondsen die direct een onvoor-
waardelijke korting doorvoeren tot zij een dekkingsgraad van 90% hebben bereikt, kunnen van deze vrijstellingsrege-
ling gebruik maken.

Toelichting
Hoewel het krachtens deze regeling aannemelijk is dat het aantal pensioenfondsen dat verplicht wordt te korten onder 
de aangepaste regeling kleiner zal zijn dan onder de oude regeling (vooral de grote fondsen hebben dat al aange-
geven) is het dus niet zo dat alle kortingen daarmee van de baan zijn. Daarnaast is en blijft het al of niet korten erg 
afhankelijk van de ontwikkeling van de risicovrije rente en het beleggingsresultaat van een individueel fonds in 2019. 
Informeert u dus bij uw pensioenfonds in hoeverre er sprake is van een verwachting dat de pensioenen gekort zullen 
worden.
Groeten, Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Rijbewijskeuringen

 Voor iedereen met een rijbewijs dat op of na de 75ste verjaardag verloopt en voor 75-plussers met 
 een geldig rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand.
 Voor verdere informatie: zie het Bewaarboekje (pagina 21).
 voor info/afspraak: 0118 724999 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  23-42-46-50-52

 Jaarvergadering en bingo (12 februari)

Op 12 februari vindt de jaarvergadering plaats. Deze wordt gevolgd door
3 ronden bingo.                                                  

Deze bingomiddag is gratis. Aanvang 14.00 uur in de Vossenkuil.
Het jaar- en financieel verslag liggen een half uur voor aanvang ter inzage.

 Stramme vlôôienbal (15 februwoari)

Op 15 Februari a.s. wordt in de Vossenkuil het Stramme vlôôienbal - speciaal voor senioren - weer 
georganiseerd door carnavalsvereniging “De vlooientrappers”.

 Het bal begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur.

 Toneelvereniging De Rederijkers (15 februari)

Zaterdagmiddag 15 februari vind de toneelvoorstelling van de Rederijkers plaats. Te-
vens ook hun 150 jarige bestaan. Hiervoor zijn we als vereniging uitgenodigd.                                                        
Locatie: Meulvliet-- Tholen aanvang 14.00 uur.
Entree gratis - consumptie eigen rekening. 

 Contributie

 Wanneer u de contributie nog niet heeft betaald, zou u deze dan vóór 31 januari 2020 willen
 betalen?  Alvast bedankt.

 Zorgloket (11 februari)

Ook in februari staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (11 februari) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Fruitmand

Na minimaal 1 nacht in het ziekenhuis ontvangt u van de SVVeo een fruitmand. Het feit dat u in het 
ziekenhuis ligt, moet dan wel door u of uw naasten aan ons worden doorgegeven. Wordt het niet 
doorgegeven weten wij niet dat u in het ziekenhuis ligt.

Bel daarom voor fruitmanden:  Tonnie Oostdijk-Istha tel.  0166-672419                                                                                                                             

 Dikke dames schilderen

In de aankomende periode willen we een workshop Dikke Dames schilderen organiseren.Hier-
voor hoeft u niet creatief te zijn, het gaat vanzelf en is echt leuk. Maar wij willen toch even polsen 
of hier belangstelling voor is.(ook voor de heren). Dus als u voor deze activiteit interesse heeft 
laat het even weten. Dit kan bij Tonnie en/of  Leen Oostdijk: tel. 0166 672419 06 43770865 of via:  
leen50@zeelandnet.nl.
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