Verslag ALV VGRGN Diemen 10 april 2018, 13:30 – 16:35 uur
(Vereniging Gepensioneerden Randstad Groep Nederland)
Aanwezig 45 leden / donateurs (presentielijst).
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Afmeldingen: 115.
1.

Opening en mededelingen

Voorzitter Theo van der Kuil opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom en
verzoekt een ieder de presentielijst te tekenen.
Er zijn voor de bijeenkomst van vandaag 49 aanmeldingen binnengekomen.
Omdat er nog steeds gezocht wordt naar een interne notulist zal het bestuur zelf voor het
verslag zorgdragen.
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De voorzitter informeert de vergadering dat ons lid Ed Bolk , controller en later directeur
Marketing van Randstad, op 11 maart 2018 is overleden. Namens de vereniging is een
bloemstuk gestuurd en het bestuur was in de persoon van Theo van der Kuil bij de
afscheidsplechtigheid vertegenwoordigd.
Gerard Heeres, lid van de Pensioencommissie KNVG, zal een voordracht houden over de
stand van zaken rond gesloten pensioenfondsen.
Sinds april 2018 heeft één lid het lidmaatschap opgezegd, is één lid overleden en hebben vijf
nieuwe leden zich aangemeld. Het aantal leden bedraagt nu 215 (was 212) , rond 35% van de
gepensioneerden, een netto groei van 3.
2.

Ingekomen en uitgaande stukken

Ingekomen zijn de agenda van vandaag en het verslag van de ALV van 8 november 2017.
3.

Notulen vergadering 8 november 2017

Het verslag wordt ongewijzigd met dank aan de notulist vastgesteld.
4.

Activiteitencommissie (Jan van der Zaag)

Jan van der Zaag keek terug op een geslaagde excursie voor onze leden en partners door de
stad Leiden en toonde hierbij een aantal foto’s.
Uitvalsbasis was Stadscafé van der Werff voor ontvangst, lunch en afscheidsborrel.
Complimenten voor Hans die er in geslaagd was zonder extra kosten de nodige ruimte,
inclusief de tuinzaal voor de lunch, voor onze grote groep (ca. 40 personen! ) te reserveren.
De deelnemers werden ontvangen voor de koffie en de briefing. Daarna werd de groep
gesplitst. Eén groep ging op pad voor het bezoeken van musea / bezienswaardigheden naar
keuze waartoe vooraf een handig plattegrondje was verstrekt. Op het lijstje stonden o.a. het
museum van Oudheden met de tentoonstelling “Nineveh”, hoofdstad van het Assyrische rijk
(nu Mosul in Syrië) en het bijzondere Siebold huis (Japan museum). De tweede groep vertrok
voor een onderhoudende rondleiding verzorgd door onze gids Gerrit door de oude Leidse
binnenstad.
Na de gemeenschappelijke lunch wisselden de groepen van programmaonderdeel.
De dag werd afgesloten met een zeer geanimeerd hapje en drankje. De voorzitter trakteerde
nog op bitterballen. Grote dank gaat uit naar ons lid Gerrit van der Staak in zijn glansrol als
gids. Namens de deelnemers bedankte Betty Besters-Heijmans de activiteitencommissie
voor de fijne en goed georganiseerde dag.
De voorzitter Theo van der Kuil dankt de activiteitencommissie, bestaande uit Dorine van der
Linden, Jan van der Zaag en Hans de Blaauw en ziet uit naar het programma voor komend
jaar.
5.

Website (Jan van der Zaag)

Jan van der Zaag presenteert de nieuwe website van onze vereniging.
Er wordt momenteel hard gewerkt aan een de website voor onze vereniging.
De site is ‘responsive’ d.w.z. ook te benaderen via smartphone / tablet.
https://www.vgrgn.nl
Waarom
Omdat we hiermee snel, efficiënt en vanuit één bron kunnen communiceren met onze leden
en doelgroep. Handig hierbij is ook de mogelijkheid koppelingen te kunnen maken naar
andere bronnen en ook vanuit andere bronnen te kunnen worden benaderd.
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Inhoud
De website bestaat uit een openbaar gedeelte en een afgeschermd gedeelte
Het openbare, voor iedereen toegankelijke deel, bevat informatie over de identiteit en
doelstellingen van de vereniging en algemene actuele informatie over
pensioenaangelegenheden. Ook zal nog een privacyverklaring worden toegevoegd. Tenslotte
is het mogelijk eenvoudig contact met ons op te nemen. Dit openbare gedeelte van de site is
onderverdeeld in de pagina’s ‘Wie zijn wij’, ‘Statuten’, ‘Actueel’, ‘Contact’ en
‘Privacyverklaring’ (is inmiddels toegevoegd in concept).
De pagina ‘Wie zijn wij’ is direct geopend bij het aanroepen van de site en zichtbaar onder
de foto op het home-scherm.
Het afgeschermde deel is alleen beschikbaar voor leden (en donateurs), beveiligd met
gebruikersnaam en wachtwoord. Via de optie ‘Aanmelden’ kan men zich opgeven als nieuw
lid (gebruiker) of aanmelden als bestaand lid (gebruiker) en de nodige persoonlijke gegevens
invoeren en aanpassen. De eigen persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor eigen
gebruik en de verenigingsadministratie. Ze zijn niet toegankelijk voor de andere leden. Het is
hierbij ook mogelijk een profielfoto toe te voegen, die dan automatisch wordt opgenomen in
het z.g. smoelenboek met vermelding van (alleen) de naam. Dit smoelenboek is voor alle
leden/ donateurs toegankelijk.
Wil je dat niet, dan moet je geen foto toevoegen aan je persoonlijke gegevens.
Verder omvat het beveiligde gedeelte van de site de specifieke verenigingsinformatie zoals
verslagen, agenda’s, mededelingen, nieuwsbrieven. Al deze pagina’s in het afgeschermde
deel van de website staan vermeld binnen de optie ‘Aanmelden’ onder diverse kopjes.
E.e.a. ziet er als volgt uit:

Aanmelden
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Aanmelden als nieuwe gebruiker geschiedt in een paar stappen:
• Opgave gebruikersnaam
• Invoeren persoonsgegevens
• Registreren
• Controle en goedkeuring
• Toesturen initieel wachtwoord naar het opgegeven e-mail adres
(om veiligheidsredenen zonder de opgegeven gebruikersnaam)
Hierna kan als bestaande gebruiker worden ingelogd, kunnen de persoonlijke gegevens
worden aangepast (m.u.v. de gebruikersnaam) en zijn ook de overige pagina’s binnen de
afgeschermde omgeving toegankelijk.
Beheer
Functioneel:
Technisch:
Contact:
Provider / tool:

bestuur VGRGN
ons lid Philippe van Wersch (tijdelijk)
info@vgrgn.nl
Wordpress / Strato

Wat verder
• Invoer gegevens leden / donateurs
Liefst zelf doen / zo nodig met hulp
Controle gegevens – Afstemming met ledenlijst
• Koppeling vanuit website SPR voor nieuw gepensioneerden
• Beveiliging / Privacy (te beschrijven / toetsen, is onderhanden).
De beschrijving en de Instructie voor het invoeren van de persoonlijke gegevens en het
gebruik van de website worden binnenkort toegestuurd (naar verwachting nu begin juni
a.s.).
6.

Financiën (Peter Bos)

Financieel verslag 2017
Penningmeester Peter Bos licht de exploitatierekening en de balans over het boekjaar 2017
toe.
De kosten van de clippertocht in 2016 kwamen ten laste van het boekjaar 2017. Voorts
werden in 2017 voor het eerst de contributie van de KNVG en kosten van de KNVGbijeenkomsten (o.a. Platform Gesloten Pensioenfondsen) gedeclareerd. Voor het eerst
werden door de inhuur van een externe notulist ook kosten gemaakt. In 2017 stegen mede
daardoor de kosten uit boven de inkomsten (contributie).
Het bestuur heeft besloten om voortaan geen kosten te maken voor het inhuren van een
externe notulist.
Het vermogen sluit op € 8.619,15.
Met verwijzing naar het besluit van de ALV van 12 april 2017 blijft een geoormerkt bedrag
van € 7.500 op de balans gereserveerd voor mogelijke toekomstige juridische ondersteuning.
Namens de kascommissie meldt Ans de Meulmeester dat zij en haar collega Henk van
Kruistum de kas die dag gecontroleerd hebben en akkoord gaan met de gepresenteerde
financiële verslaglegging. De penningmeester en het bestuur kan dan ook décharge worden
verleend, wat onder applaus gebeurt.
Het financiële verslag 2017 en het verslag van de kascommissie worden aan de leden
verstuurd.
De vacature in de kascommissie door het vertrek van Ans de Meulmeester wordt ingevuld
door Betty Besters-Heijmans.
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Contributieverhoging
Vanaf de oprichting van de VGRGN bleef de contributie gehandhaafd op € 20,- per jaar. De
toenemende activiteiten in het kader van de belangenbehartiging, zoals het lidmaatschap
van en het bestuursoverleg met de KNVG, de deelname aan het Platform Gesloten
Pensioenfondsen en de werkgroepen, brengen ook extra kosten met zich mee. Omdat het
bestuur deze extra kosten niet ten laste van de geoormerkte reservering van € 7.500,- wil
brengen, stelt zij de ALV voor om de contributie per 1 januari 2019 te verhogen tot € 25,- per
jaar. De ALV stemt unaniem met het bestuursvoorstel in.
7.

Bestuursverkiezing (Peter Bos)

Peter Bos is aftredend bestuurslid en stelt zich herkiesbaar. Omdat er zich geen
tegenkandidaten hebben gemeld, wordt Peter Bos met goedkeuring van de ALV
herbenoemd.
8.

Voordracht Gerard Heeres (Pensioencommissie KNVG/NVOG)

Gerard Heeres is lid van de pensioencommissie van de KNVG/NVOG, adviseur platform
gesloten pensioenfondsen en kent alle organen van het pensioenfonds (bestuur,
visitatiecommissie, verantwoordingsorgaan) uit eigen ervaring.
Gerard Heeres is in zijn hoedanigheid als lid van de pensioencommissie van de KNVG/NVOG
tevens deelnemer (als linking pin) van het Platform Gesloten Pensioenfondsen, waarvan
onze vereniging de initiatiefnemer is.
Gerard schetst de terugloop van het aantal Pensioenfondsen van meer dan 1000 naar 268
fondsen gedurende de laatste 15 tot 20 jaar. Van het huidige aantal resteert nog 147
ondernemingspensioenfondsen (OPF-en). Het beleid van De Nederlandse Bank (DNB) is
gericht om te komen tot slechts 100 OPF-en.
De toekomstbestendigheid/levensvatbaarheid van de OPF-en staat mede daardoor op
vrijwel alle agenda’s van pensioenfondsbesturen.
De horizon van gesloten pensioenfondsen is , zoals ons pensioenfonds (SPR), in het
algemeen eindig.
Het probleem bij pensionfondsen zijn de steeds toenemen eisen aan de Governance, de
kwetsbaarheid van uitvoeringsorganisaties en de toenemende uitvoeringkosten.
Alternatieven voor gesloten pensioenfondsen zijn de overgang naar verzekeraars,
bedrijfspensioenfondsen (BPF-en) of Algemeen Pensioenfondsen (APF’s).
De gepensioneerden werden in de organen van pensioenfondsen zoals in het bestuur
(tripartiet samengesteld of het onafhankelijk bestuursmodel), in het
belanghebbendenorgaan of verantwoordingsorgaan, zonder last of ruggespraak
vertegenwoordigd.
De verenigingen van gepensioneerden, zoals de VGRGN, hebben in de belangenbehartiging
van gepensioneerden geen enkele formele positie. De hoofdrol blijft liggen bij de Sociale
Partners en het Bestuur.
Gerard geeft aan dat het inmiddels door VGRGN opgerichte Platform Gesloten
Pensioenfondsen onder de vlag van de KNVG/NVOG zich gaat inzetten voor de belangen van
de gepensioneerden van gesloten pensioenfondsen. In de eerste plaats door uitwisseling van
kennis en ervaring en bundeling van deskundigheid. De KNVG/NVOG zal dit platform
faciliteren.
Tevens is het belangrijk om het lobbynetwerk te gebruiken om de gepensioneerden dezelfde
positie te doen verkrijgen als de sociale partners (werkgevers en werknemer).
Deze opvatting past precies in de visie van onze vereniging.
5

Het merkwaardige fenomeen doet zich nu immers nog steeds voor, dat er over de hoofden
van de direct betrokkenen heen, wordt gepraat; dus zonder de gepensioneerden.
9.

Stand van zaken VGRGN (Bestuur)

Voorzitter Theo van der Kuil gaat in het kort in op de samenstelling, doelstelling en
werkagenda van het Platform Gesloten Pensioenfondsen.
Platform Gesloten Pensionfondsen
Het platform is inmiddels 4x bijeengekomen. De deelnemers vertegenwoordigen
verenigingen van gepensioneerden van de volgende ondernemingen:
• Douwe Egberts (gesloten pensioenfonds, inmiddels overgegaan naar een APF: STAPPensioenkring DE)
• Ballast Nedam (gesloten pensioenfonds)
• TNO (in proces naar een gesloten pensioenfonds)
• Arcadis (gesloten pensioenfonds, inmiddels overgegaan naar een APF: Het Nederlands
Pensioenfonds- Pensioenkring Single Client)
• Randstad Groep Nederland (gesloten pensioenfonds)
• DuPont Chemours (onderzoek opties outsourcing gestart)
• Rockwool (onderzoek opties outsourcing gestart)
• Heinz Nederland (gesloten pensioenfonds, inmiddels overgegaan naar een BPF:
Bedrijfspensioenfonds Landbouw)
• Gerard Heeres (Linking Pin Pensioencommissie KNVG/NVOG)
Doelstelling Platform Gesloten Pensionfondsen
• Versterking/verbetering positie gesloten pensioenfondsen
• Verbetering positie gepensioneerden bij gesloten pensioenfondsen
• Verbetering rol van verenigingen van gepensioneerden
Werkagenda Platform Gesloten Pensionfondsen
• Uitwisselen van informatie en ervaring (gesloten pensioenfondsen, APF’s en BPF’s)
• Verzamelen van (publieke) informatie over gesloten pensioenfondsen en APF’s
• Opzetten van een databank (beschikbare informatie binnen het platform)
• Opstellen en beschikbaar stellen van een checklist (matrix) op basis eigen kennis en
ervaringen binnen het platform
• Opzetten rubriek gesloten pensioenfondsen/APF’s op de website van de KNVG
Koepel Nederlandse Verenigingen Gepensioneerden (KNVG)
Theo van der Kuil en Willem Plessen hebben namens het Platform Gesloten
Pensioenfondsen overleg gepleegd met het bestuur van de KNVG en voorgesteld om de
agenda van de koepel “herziening pensioenstelsel” uit te breiden met de problematiek rond
de gesloten pensioenfondsen. Het voorstel werd door het bestuur van de KNVG
overgenomen.
De KNVG zal het Platform Gesloten Pensioenfondsen ondersteunen en faciliteren waarbij
het Platform onder de vlag van de KNVG een actieve bijdrage aan de belangenbehartiging zal
leveren.
Op de ALV van de KNVG op 7 maart 2018 heeft Theo van der Kuil namens het Platform
Gesloten Pensioenfondsen het voorstel aan de leden van de KNVG gepresenteerd.
Lobbytraject Platform Gesloten Pensioenfondsen (onder het label van de KNVG)
Het bestuur van de VGRGN wil mede namens het Platform onder het label van de KNVG
bijdragen aan de lobbytraject tot de verbetering van de:
• Richtlijnen rond continuïteit van gesloten pensioenfondsen
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• Regelgeving rond de communicatie van vertegenwoordigers in de organen van
pensioenfondsen met hum achterban (gepensioneerden en slapers)
• Regelgeving rond de samenstelling BO
• Regelgeving rond de positie en rol van verenigingen van gepensioneerden
Het bestuur van de VGRGN tekent hierbij aan dat het bevreemdend is dat de grote groep
van belanghebbenden, de gepensioneerden, niet betrokken worden in de discussie over het
pensioenstelsel en dus geen formele partij is bij de belangenbehartiging.
Publiciteit rond de rekenrente
In de publiciteit worden steeds meer vraagtekens geplaatst bij de rigiditeit in de regelgeving
rond de rekenrente. Met name oud-bestuurders (o.a. ABP) vragen zich of af het redelijk is
dat de pensioenen al jarenlang niet geïndexeerd worden. Ook in de politiek krijgt dit
onderwerp meer aandacht.
Binnen het Platform Gesloten Pensioenfondsen zijn wat exercities uitgevoerd met de
cashflow methode die voor sommige pensioenfondsen aantoont dat indexering wel tot de
mogelijkheden behoort.
Alleen het Regeerakkoord en DNB (het Financiële Toetsingskader; FTK) zijn nog weerbarstig.
Onze vereniging wil de cashflow methode, relevant voor de toekomstbestendigheid van
gesloten pensioenfondsen (aanpassing FTK), als speerpunt meenemen in het lobbytraject
van KNCG/VNOG.
Belanghebbendenorgaan (BO)
Ons bestuur heeft op 6 april 2018 een bespreking met de leden van het BO (exclusief
werkgeversvertegenwoordiging) georganiseerd. Met in achtname van het uitgangspunt
“zonder last en ruggespraak” werden gedachten uitgewisseld over onderwerpen zoals de rol
van gepensioneerden bij de belangenbehartiging, de positie en rol van verenigingen van
gepensioneerden, de levensvatbaarheid van gesloten pensioenfondsen, de communicatie
met de achterban, de samenstelling van het BO en de verhouding tussen het BO en de Raad
van Toezicht (RvT).
Gesprek met het Bestuur van SPR
Op 17 april 2018 heeft het bestuur van de VGRGN een gesprek met Han Thoman, voorzitter
van de SPR gepland.
Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)
In het kader van de Privacywetgeving treedt met ingang van 25 mei 2018 de AVG in werking.
Ook de VGRGN zal aan deze regelgeving moeten voldoen. Het bestuur zal de leden daarover
nader informeren. Op de website die binnenkort in gebruik genomen gaat worden, zal de
privacyverklaring van onze vereniging worden gepubliceerd.
10.

Stichting Pensioenfonds Randstad (SPR)

Financiële positie SPR (Raimond Schikhof)
In zijn presentatie gaat Raimond Schikhof in op de financiële positie van het pensioenfonds
(SPR), de beleggingen en de toekomst van het pensioenfonds.
De samenstelling van het belegd vermogen in € 1.000 per 28 februari 2017 was als volgt:
• Vastrentende waarden 799.607
(76,1%)
• Aandelen
180.677
(17,2%)
• Onroerend Goed
63.691
( 6,1%)
• Overige beleggingen
6.662
( 0,6% )
----------• Totaal vermogen
1.050.597
(100%)
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In 2018 zullen er nauwelijks wijzigingen in het beleggingsbeleid plaatsvinden.
De actuele financiële positie wordt nog steeds bepaald door de lage rente en de
renteschommelingen in de afgelopen periode. De hoge mate van rente-afdekking van 70%
dempt de rentebewegingen waardoor SPR minder profiteert van de rentestijging.
Het totale beleggingsresultaat in 2017 bedroeg plus 0,3 %.
In 2017 zijn de verplichtingen wel harder gedaald dan de beleggingen, wat gunstig is, en is de
dekkingsgraad van 99,7% gestegen naar 100,5% (beleidsdekkingsgraad is 100,7%).
Het belegd vermogen is van € 1.054.118 op 30-09-2017 ietsje gedaald naar € 1.050.597 op
28-02-2018.
Het herstelplan 2018 is ingediend bij DNB, hierbij is de doorberekening van de financiële
positie gebaseerd op slechts één toekomstscenario.
De conclusie uit het herstelplan komt uit op een beleidsdekkingsgraad van 105,5 % in 2020
(geen dekkingstekort) en een beleidsdekkingsgraad van 114,4% in 2025 (geen
reservetekort).
Raimond Schikhof tekent aan dat lagere rendementen, renteontwikkelingen en
aanpassingen in levensverwachting tot een andere werkelijkheid kunnen leiden. Ook de
regelgeving kan weer aangepast worden.
Riamond Schikhof deelt voorts mede dat er voorlopig, hoewel deze nooit zijn uit te sluiten,
geen kortingen op het pensioen verwacht worden. Daarnaast zal er in 2018 zeker ook geen
pensioenverhoging plaatsvinden.
Het perspectief voor toeslagverlening (indexering) bij SPR is nog steeds ver uit het zicht.
Toekomst SPR
Raimond Schikhof bevestigt dat het bestuur van SPR met externe deskundigen een
onderzoek heeft ingesteld naar alle denkbare alternatieven. De vraagstelling was op welke
wijze de pensioenen in de toekomst optimaal en toekomstbestendig kunnen worden
uitgevoerd.
De criteria waren:
• de nominale zekerheid van pensioenen met kans op indexatie
• de toekomstbestendigheid
• de medezeggenschap (invloed)
• de dienstverlening van de uitvoerder
Belangen gepensioneerden
Het uitgangspunt van het bestuur van SPR is nog steeds dat de gepensioneerden er niet op
mogen achteruit gaan en korting bij overgang niet acceptabel is.
Naar aanleiding van de eerste fase van het onderzoek zijn er twee alternatieven
Alternatieven
Thans zijn er nog twee alternatieven overgebleven:
• Overdracht aan een Algemeen Pensioenfonds (APF)
• (Voorlopige) voorzetting van eigen pensioenfonds SPR.
De overgang naar een APF is alleen interessant als er voor de uitvoeringskosten geld op tafel
komt. Hierover wordt nu onderhandeld met de werkgever.
Belemmeringen voor overdracht
Belemmeringen voor een overdracht zijn echter een te lage dekkingsgraad en de omvang
van de voorziening voor de uitvoeringskosten van het pensioenfonds. Deze is laag in
vergelijking met die van een APF.
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Met verwijzing naar de omvang van de voorzieningen voor de uitvoeringskosten vraagt de
voorzitter of dit de excassovoorzieningen (2%) betreft. Dit wordt door Raimond Schikhof
bevestigd. Theo van der Kuil merkt aansluitend op dat de pensioenpremies kostendekkend
moeten zijn. Ingeval van een te lage voorziening voor de uitvoeringskosten heeft de
werkgever de plicht om het voorzieningstekort aan te zuiveren (zorgplicht).
Raimond Schikhof stelt dat de premies voor SPR kostendekkend waren.
De opmerking over de te lage omvang van de voorziening voor de uitvoeringkosten slaat op
de vergelijking tussen SPR en een APF.
Als deze belemmeringen te groot zijn zal geen liquidatie van SPR en de overdracht aan een
APF plaatsvinden.
Uitbesteding werkzaamheden pensioenbureau
Raimond meldt tevens dat er nu ook een onderzoek naar de uitbesteding van de
werkzaamheden van het pensioenbureau en voor de bestuursondersteuning zijn gestart.
Werkgroep Toekomst
Gelet op de bevindingen tot op heden gaat de Werkgroep Toekomst, onder leiding van
bestuurslid Els Janssen, twee alternatieven onderzoeken te weten de selectie van een APF
(overdracht vermogen en liquidatie SPR) en van een externe pensioenuitvoerder.
Voorzitter van ons pensioenfonds, Han Thoman, benadrukt dat het primair gaat om een
evenwichtige belangenafweging bij het onderzoek naar de mogelijkheid van een overgang
naar een APF. Het is dus zeker niet zo dat een snelle overgang naar een APF het uitgagspunt
van het bestuur van SPR is. Voortzetting van het huidige fonds is voorlopig dus nog steeds
een reële optie.
Theo van der Kuil bedankt Raimond voor de heldere presentatie. Tevens wordt Han Thoman
(voorzitter SPR) bedankt voor zijn toelichting.
Theo van der Kuil benadrukt opnieuw zijn waardering voor de belangenafweging van het
bestuur van SPR waarin als uitgangspunt geldt dat de gepensioneerden er niet op mogen
achteruit gaan.
11.

Volgende vergadering

De volgende vergadering is weer op een woensdag gepland: woensdag 7 november 2018
12.

Rondvraag

Theo van der Kuil constateert dat het aantal aanwezigen op deze ALV (45 personen)
beduidend lager lag dan bij de ALV van 7 november 2017 (79 personen). In de wandelgangen
werd in dit kader gesuggereerd om de ALV in het voorjaar (geen diner!) aantrekkelijker te
maken. Het bestuur zal hierover nadenken.
13. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt
iedereen uit op het afsluitende hapje en het drankje en wenst allen een goede terugreis toe.
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