
Volkshuisvesterspensioen komt op voor de belangen van ons; de gepensioneerden. 
 
Inkomen, inflatie en indexering. 
 
Het inkomen van iedereen, maar zeker ook van gepensioneerden, staat onder druk. 
Door de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen, vooral die van energie en 
voedsel, snel. De indexatie van onze pensioenen in januari met 0,61% lost daarbij natuurlijk 
niets op. Terecht kwamen daar over een aantal boze reacties en vragen bij ons binnen. 
 
In de eerste maanden van dit jaar is de dekkingsgraad van het SPW gestegen. Daarbij 
ontstaat de mogelijkheid, zeker als het parlement besluit dat extra indexering mogelijk 
wordt, om extra te indexeren. Het zal duidelijk zijn dat de oorlog in Oekraïne het beeld weer 
sterk kan veranderen. Maar wij zullen als vereniging, aandacht blijven vragen voor de 
achterblijvende indexering. Dit doen we door onze inbreng bij de koepel gepensioneerden 
(KP) als in onze overleggen met het SPW en via onze vertegenwoordigers in het 
Verantwoordingsorgaan (VO) van het SPW  
 
Verkiezingen Verantwoordingsorgaan 4-15 april 2022. 
 
Het zal duidelijk zij dat een goede en deskundige vertegenwoordiging van onze vereniging in 
het Verantwoordingsorgaan juist nu van groot belang is. Wij stellen drie kandidaten: 
 
Fons Catau (huidige voorzitter 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). 
 
Stem op een van deze kandidaten en vraag u ex-collega’s die u kent dat ook te doen. (En wijs 
ze als nog geen lid op het lidmaatschap van de vereniging). 
Juist nu is een echte vertegenwoordiging van gepensioneerden in het 
Verantwoordingsorgaan en daarbuiten van zeer groot belang. 
 
Het is een digitale verkiezing. Dat betekent dat alle gepensioneerden een email krijgen 
waarin ze uitgenodigd te stemmen. Die gepensioneerden waarvan geen email adres bekend 
is bij het SPW krijgen uiterlijk 3 april een brief waarin uitgelegd wordt hoe zij kunnen 
stemmen. Lukt dat niet dan kunnen zij een nummer bellen voor assistentie. 
Als u er niet uitkomt kunt u natuurlijk ook onze vereniging om hulp vragen. 
 
Fons Catau 0653410821 
Anna Vroege 0653321420 
Gerrit Willem Kamp 0623668282 
 
Ledenvergadering 6 april: 
 
Op 6 april houdt onze vereniging haar leden vergadering. Uiteraard komt daar ook het 
onderwerp indexering aan de orde. Daarnaast zullen wij stilstaan bij de overgang naar het 
nieuwe pensioenstelsel. Dhr. Harald de Valck, directeur van bet bestuursbureau van het SPW 
is aanwezig. Hij zal ingaan op de wijzigingen die er aankomen en hij zal de vragen van u als 
lid van onze vereniging beantwoorden. 



Na corona kunnen wij weer fysiek vergaderen. Wij hopen velen van u in Amersfoort te 
verwelkomen. Wij vergaderen in de Amershof Snouckaertlaan 11 (is dicht bij het station), 
De vergadering begint om 13.30 uur. 
 
Pensioen van Straks. 
 
Als alles goed gaat wordt het wetgevingstraject voor het nieuwe pensioenstelsel dit jaar 
afgerond. Naar verwachting wordt in april het definitieve wetsontwerp naar de kamer 
gestuurd. 
In 2023 start het traject van invoering dat zoals het SPW nu plant op 1-1-2026 moet zijn 
afgerond. Dit is een enorme uitdaging voor iedereen, waarbij onze vereniging zich sterk zal 
maken voor de belangen van u als gepensioneerden! 
 
Er komen grote vragen op ons af: 
 
Hoe gaat het nieuwe pensioencontract er uit zien?  De Sociale partners (Aedes en de 
bonden) maken hier de keuze. Maar niet alleen hun keuze, (hun voorkeur gaat uit naar het 
“Solidaire contract”) is belangrijk, ook de invulling.  Ook het Verantwoordingsorgaan heeft in 
zijn adviserende rol een belangrijke inbreng. 
Hoe wordt de “solidariteitssreserve” ingevuld? 
Hoe worden de belangen van de verschillende generaties zorgvuldig afgewogen? Worden de 
belangen van ons als gepensioneerden voldoende bewaakt? 
Hoe wordt de risicohouding van de deelnemers gemeten? Worden eerlijke en openvragen 
gesteld bij de meting van de risicohouding?  
 
En tot slot: worden de belangen van de deelnemers en zeker die van ons als 
gepensioneerden voldoende geborgd in de overgangsperiode naar het nieuw stelsel? 
U kunt de ontwikkelingen over de komende verandering zelf volgen op de nieuwe site:  
https://www.werkenaanonspensioen.nl/volg-ons 
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