Opkomen voor ons pensioen in 2022, Daar staat onze vereniging voor!
Zoals het er nu naar uitziet wordt 2022 een jaar waarin grote stappen gezet worden op weg
naar het nieuwe ‘Pensioen van Straks” of wel daadwerkelijke start van de overgang naar het
nieuwe pensioen contract in 2026.
Ook voor ons als gepensioneerden van het SPW gaat er veel veranderen. Er vindt een
waardeoverdracht plaats naar het nieuwe contract waarbij de sociale partners en het
bestuur van het pensioenfonds de belangen van alle betrokkenen – deelnemers, gewezen
deelnemers en gepensioneerden zorgvuldig moet afwegen, Sociale partners (Aedes en de
bonden) maken een keuze voor een nieuw contract (waarschijnlijk het zogenaamde solidaire
contract met nadruk op het collecJeve karakter) en het bestuur van het SPW moet
zorgdragen voor het invaren (overgang naar het nieuwe contract) en het evenwichJg
afwegen van belangen
Het verantwoordingsorgaan (VO) van het SPW heeM juist bij de afweging van belangen een
zeer belangrijke rol. Het VO adviseert Jjdens het proces en geeM een zwaarwegend advies
aan het eind van het proces waarbij elke geleding binnen het VO (bijv. de gepensioneerden)
ook speciﬁek kan adviseren over de afweging van hun belangen.
Een sterke en deskundige vertegenwoordiging in het VO vanuit de vereniging is juist nu
belangrijk!
In april 2022 zijn er nieuwe verkiezingen. In het VO is plaats voor vier vertegenwoordigers
namens de gepensioneerden Onze kandidaten zijn Fons Catau (nu voorziRer van het VO),
Anna Vroege (lid van de commissie pensioenen van het VO) en Gerrit Willem Kamp (in het
verleden lid van het VO en de deelnemersraad).
Onze vereniging heeM drie kandidaten die kennis en ervaring hebben en volop ervoor gaan
dat de belangen van u als gepensioneerde van het SPW niet in het gedrang komen.
Maak in april gebruik van uw stemrecht! Kent u oud-collega’s? Zorg dat ze stemmen en wijs
ze meteen ook op het belang van onze vereniging.
Het uitbrengen van u stem gaat digitaal. In het VO heeM Anna Vroege uitdrukkelijk
aangegeven dat, ondanks de telefonische ondersteuning, dit voor sommige een probleem
kan zijn. Helaas heeM het VPW het advies van het VO om hier een goed oplossing voor te
bieden niet overgenomen. Mocht u in april problemen ondervinden neem dan contact met
ons op. (Hoe kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief).
De overgang naar het nieuwe pensioen contract. Hoe gaat er geïndexeerd worden?
Als de poliJeke besluitvorming verloopt zoals verwacht gaat het nieuwe contract van start in
2026. Laten we even aannemen dat alles lukt dan duur dat nog vier jaar. Wat gebeurt er in
de tussenJjd? Hoe gaat de zogenaamde transiJe er uit zien. Voor vele van ons zijn die
komende vier jaar erg belangrijk. Wel of geen indexaJe, gedeeltelijk op basis van de lage
inﬂaJe van maanden geleden of ruimharJger? Voor ons als gepensioneerden is de sJjging
van de inﬂaJe een directe aanslag op de koopkracht. Daarom staan wij samen met de koepel

van gepensioneerden (KP) voor een goed en verantwoord indexaJe beleid in de komende
jaren. Er moet een einde komen aan de het jarenlange structurele verlies aan koopkracht!

