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Verslag ALV VGRGN Diemen 13 november 2019, 
15:30 – 17:50 uur 
(Vereniging Gepensioneerden Randstad Groep Nederland) 
 
Aanwezig (volgens presentielijst) 

Els Adam - Smolders  Jeanne Kortekaas 

Gon  Ben, van der  Dirk Kortleve 

Bettty Besters  Pim Krabbendam 

Leena  Björklund   Henk Kruistum van 

Hans  Blaauw, de  Theo Kuil, van der 

Pieter Bondt, de  Mieke Lambregts 

Jan  Bosch  Jan Leeuwen, van 

Rudy Bracke  Peggy Ann Leurs 

Marianne S. Buddingh  Ineke Meel, van 

Robert Crook de  Thea Meer van der 

Hans  Dijk van  Nelleke Muller 

Ger Eisink  Peter - Hans Nat, van der 

Theo Elsinga  Tom Neumeier 

Fred Farber  Jan Hendrik Ockels 

Bob Fransz  Hans  Pekel 

Peter Gorter  Willem  Plessen 

Pieter Graaf, van de  Lenny Poland - de Jong 

Ada Graaff, de-van Schaik  Ingeborg Putter 

Bart  Groenewegen  Rudolf Riegen 

Albertiene Hadders  Riet Rijnen - Thomassen 

Ineke Heising  Harry Sanden, van der 

Ernst Hellemink  John Smits 

Frans  Herbershoff  Gerrit Staak, van der 

Leon Hermans  Gerard  Stolk 

Dick Hertog, den  Johannes  Sugito 

Gerard Herts  Sylvia Verhaar 

Dick Hoek, van der  Vic  Vooys 

Ben Hoogendam  Gerard Vrolijk 

Cor Jansen  Paul Weermeijer 

Henk Janssen  Wilco Welzen, van 

Sophie Jordens   Dorine Wessels - van der Linden 

Marion Kiewik  Nico Westphal 

Wil  Kitslaar  Jan Zaag, van der 

Ineke Klis, v d -Welschen  Marthy  Zonderland 

Willy Koenders  Betsy Zwaard, van der 

Piet Kok    
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Aanwezig 71 leden / donateurs  
Afmeldingen 94 
 
1. Opening en mededelingen 

 

Algemeen 
Jan Hendrik Ockels opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Ons bestuurslid Peter Bos is afwezig i.v.m. familieomstandigheden. 
Onze vereniging telt nu 227 leden, dat is per saldo 1 meer dan in april. 
We hebben 5 nieuwe leden, 3 opzeggingen en helaas zijn onze leden Kees van Draanen en 
Joep Sevenstern overleden. 
 
Ingekomen en uitgaande stukken 
Ingekomen is de agenda van vandaag. 
 
Ledenwerving 
In de foyer hadden we een ‘standje’ ingericht om leden te werven voor onze vereniging. We 
hadden inschrijfformulieren klaargelegd, op de tafeltjes posters neergelegd en er was een 
scherm opgesteld met de home-pagina van onze website. De informatiebijeenkomst, 
toegankelijk voor alle Randstad gepensioneerden over de transitie van het pensioenfonds 
SPR. die voorafging aan onze ALV, bood hiertoe een prima gelegenheid.  
 
Bezetting bestuur VGRGN.  
Jan Hendrik geeft opnieuw aan dat er dringend behoefte bestaat aan leden die binnen het 
bestuur willen meedraaien of bereid zijn zich anderszins in te zetten, bijv. als notulist of als 
back-up voor de functie penningmeester. 
Jan Hendrik zal terugtreden als voorzitter van ons bestuur omdat hij lid wordt van het 
nieuwe belanghebbenden orgaan (BO), zie verder.  
Verder zal Jan in april a.s. stoppen als bestuurslid en moeten zijn werkzaamheden worden 
overgedragen, o.a. secretariaat en ledenadministratie. Jan wil wel blijven meedoen in de 
activiteitencommissie.  
Vanuit het bestuur zijn we weliswaar al bezig hier en daar te informeren, maar natuurlijk zijn 
spontane aanmeldingen uitermate welkom.  
 
Nieuw belanghebbendenorgaan (BO). 
Het BO van de Pensioenkring Randstad Groep binnen het nederlandse pensioenfonds (hnpf) 
bestaat uit 6 leden. 
- Twee namens de gepensioneerden: Jan Hendrik Ockels en Wil Kitslaar  
- Eén namens de werkgever: Raimond Schikhof 
- Drie namens de ‘slapers’, de gewezen werknemers  
  (inmiddels zijn alle leden bekend, voor de gepensioneerden vertegenwoordiging  
  was geen verkiezing nodig, voor de ‘slapers’ zijn Solange Overeijnder, Robert te Riet en  
  Carmen Broeders gekozen, zie ook de site van hnpf)   
 
informatiebijeenkomst overgang SPR naar hnpf.  
N.a.v. deze bijeenkomst waarin SPR en hnpf de actuele financiële positie van SPR voor het 
voetlicht brachten en een duidelijke toelichting plus goed onderbouwde technische uitleg 
presenteerden over de komende transitie van de huidige Stichting Randstad Pensioenfonds 
naar het nederlandse pensioenfonds, vraagt Jan Hendrik aanwezigen in groepjes van bijv. 3 
personen onderling even te overleggen of er zaken zijn die men nog aan de orde wil stellen. 
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Na de persoonlijke terugblik van Wil Kitslaar op de ontwikkelingen die hebben geleid tot de 
komende liquidatie van SPR, zullen we deze dan behandelen en bediscussiëren. 
Raimond is bereid gevonden waar nodig bij te springen en toelichting te geven.  
 
Voor een goed begrip volgt hieronder eerst nog een samenvatting van de eerder in de 
middag gehouden presentaties over de financiële positie van SPR, de overgang van het fonds 
naar het nederlandse pensioenfonds (hnpf) per 1 januari 2020 en de introductie van hnpf.  
 
2. Stichting Pensioenfonds Randstad (SPR) in liquidatie  
Raimond Schikhof. 
 
De financiële positie. 
De rendementen cumulatief t/m september 2019 zijn fantastisch ca 24% 
Helaas doen de verplichtingen het nog ‘beter’, cumulatief t/m september ca 36%. 
De boosdoener is de aanhoudend lage 30-jaarsrente. 
Het gevolg is dat de beleidsdekkingsgraad per ultimo september ca 97% bedraagt en zit 
daarmee ongeveer weer op het niveau van begin 2017. 
Zo tussen december 2017 en oktober 2018 kwam hij net iets boven de 100% volgens het 
getoonde grafiekje van de dekkingsgraden 2017-2019 van SPR.  
 
Als je het vergelijkt met wat andere fondsen, zit Randstad ongeveer in dezelfde positie als 
ABP, PFZW, PME en PMT. 
De Bouw staat er aanmerkelijk beter voor met een beleidsdekkingsgraad van ca. 113%. 
Maar als je dan verder ziet dat een aantal grote bedrijfspensioenfondsen tussen de 110 en 
135% zitten (ABN-AMRO, ING, Shell, Philips, Unilever), dan ziet het er niet rooskleurig uit 
voor ons. Lichtpuntje kan zijn dat het ABP er ook slecht voor staat (zelfs beroerder dan SPR) 
en dat zou kunnen bijdragen aan een wat soepeler houding ten aanzien van de verplichting 
tot korten op de pensioenuitkeringen. 
 
Reële kans op verlaging. 
Al jaren heeft geen indexatie van ons pensioen plaatsgevonden, wel verlaging, en zijn de 
dekkingsgraden (structureel?) te laag. 
Oorzaken zijn de grote invloed van de lage rente, onvolledige renteafdekking, de stijging van 
de levensverwachting en ook het feit dat we sinds 2015 een slapend (gesloten) fonds zijn, 
zonder premie inkomsten. 
Zoals het er nu bij staat is verlaging van de pensioenen in 2020 en/of 2021 zo goed als zeker, 
wellicht ook nog in de jaren daarna. 
 
Wat hangt ons boven het hoofd? 
1) Onvoorwaardelijke verlaging als we 5 jaar onder de 104,1% zitten. De korting moet dan 
direct doorgevoerd worden, wellicht tot een dekkingsgraad van 104.1 is bereikt, waarbij de 
vraag rijst of deze uitgesmeerd kan worden. 
Dit speelt eind 2020 / begin 2021. 
2) Voorwaardelijke verlaging, deze is afhankelijk van de realisatie van het herstelplan, 
waarbij als eis geldt dat beleidsdekkingsgraad in 10 jaar naar 113% gaat. 
Dit jaar op jaar opnieuw te beoordelen. Mogelijk is dit straks niet meer relevant.    
 
Voorlopig blijft onzekerheid troef. 
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PvdA en GroenLinks dreigen steun voor pensioenakkoord in te trekken en volgens het FNV 
moet de pensioenkorting van tafel. Ook ouderen willen de straat op om korting te 
voorkomen. 
 
Wanneer is er meer bekend? 
De dekkingsgraad per december 2019 is bepalend. 
In maart 2020 gaat het herstelplan, incl. plan van aanpak, naar DNB. 
Het nederlandse pensioenfonds zorgt, zodra er duidelijkheid is, dat we schriftelijk 
geïnformeerd worden en drie maanden voor invoering specifieke informatie ontvangen.  
 
Opmerking.  
De financiële situatie verandert niet door de overgang naar het nederlandse pensioenfonds! 
 
3. Overgang SPR naar Het nederlandse pensioenfonds   

Han Thoman, Els Janssen (bestuur SPR)  
 
3.1 Inleiding  
Han Thoman, voorzitter van het SPR bestuur, leidt de voorlichtingsbijeenkomst en de 
sprekers in. Vanuit SPR presenteert Els Janssen het transitieproces en geeft Raimond als 
gebruikelijk een overzicht van de actuele financiële positie van het pensioenfonds. 
Daarna zullen we kennismaken met het nederlandse pensioenfonds vertegenwoordigd door 
bestuurslid André van Vliet en Francis van Bergenhenegouwen, directeur van het 
bestuursbureau. Zij zal de presentatie van hnpf houden. 
 
Han complimenteert verder o.m. ook Randstad voor de procesvoering en meldt verder dat 
heden, 13 nov 2019, DNB (de Nederlandse Bank) akkoord is met de transitie van SPR naar 
het nederlandse pensioenfonds. 
 
3.2 Presentatie 
De motivatie 
De bestuurlijke complexiteit en toenemende (regel)druk van de laatste jaren, niet alleen 
binnen NL maar ook vanuit de EU, hebben geleid tot een aanmerkelijk grotere 
kwetsbaarheid van de pensioenuitvoering. 
Deze activiteit maakt bovendien geen deel uit van de corebusiness van Randstad. 
Er was een dringende noodzaak ontstaan uit te zien naar een meer efficiënte en 
toekomstbestendige wijze van opereren. 
 
Het gevolgde traject 
2015 Opdracht vanuit het BO 
2016 Heldere criteria geformuleerd 
2017 Alternatieven onderzocht (negen) 
2018 Selectietraject gedaan met vier APF-en met mogelijke uitvoeringsorganisaties 
2019 Keuze voor de APF-route en de keuze voor het nederlandse pensioenfonds (hnpf), 
 
De randvoorwaarden 
Toekomstbestendige en hoogwaardige uitvoering 
Culturele fit 
Medezeggenschap 
Adequate financiering van de uitvoeringskosten 
Vereenvoudiging van de uitvoering 
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Zorgvuldig transitietraject en vertrouwen 
 
Waarom hnpf? 
Het meest ‘onafhankelijke’ APF 
Transparant, heldere strategie, modern en digitaal 
Betrouwbaar, klantvriendelijk en beste culturele fit (het voelde goed) 
Werkt met dezelfde vermogens beheerder (van Kempen) als SPR 
Acceptabele uitvoeringskosten  
 
Veranderingen 
De uitbetaling vindt plaats op de 24e van de maand, een paar dagen later dan bij SPR. 
Digitale communicatie via een portaal met o.a. inzage in de eigen gegevens. 
Communicatie via briefpost is niet meer mogelijk, telefonisch contact of WhatsApp wel.  
 
Zaken die niet veranderen  
De hoogte van uw uitkering 
Het pensioenreglement 
De klantvriendelijke service 
De financiële positie van het fonds 
Het contact met onze vereniging incl. presentaties tijdens Algemene Leden Vergaderingen. 
 
Wat gebeurt er in de tussentijd met SPR? 
Het bestuur van SPR in functie tot op het moment dat dit fonds formeel wordt opgeheven 
hetgeen geschiedt met het liquidatieverslag, eind 2020. 
Ook het BO en de Raad van Toezicht blijven toezien op de gang van zaken. 
Ook over 2019 worden nog rapportages en een jaarverslag opgesteld. 
Met de liquidatie gaat het batig saldo over naar de Pensioenkring Randstad Groep. 
De medewerkers van het SPR pensioenbureau blijven grotendeels werkzaam bij Randstad.    
     
4. Het nederlandse pensioenfonds (hnpf)   

André van Vliet, Francis van Bergenhenegouwen (resp. bestuurslid en directeur 
 bestuursbureau hnpf). 
 
Wie zijn wij? 
Het nederlandse pensioenfonds (hnpf) is begin 2016 opgericht door verzekeraar a.s.r. 
Het is actief sinds 2017 en heeft een onafhankelijk bestuur en een eigen bestuursbureau. 
De achterliggende verzekeraar heeft geen enkele zeggenschap, alleen is de 
pensioenuitvoering uitbesteed aan a.s.r. 
Het vermogensbeheer ligt, evenals dat voor SPR het geval was, bij Kempen Capital 
Management. 
Het bestuur bestaat uit José Suarez Menendez (voorzitter),  André van Vliet en Mila 
Hoekstra.  
 
Kerninformatie. 
Binnen het hnpf bestaan vier verschillende collectiviteitskringen waaronder de 
Pensioenkring Randstad Groep. Verder zijn er nog de pensioenkringen Arcadis, Owase en de 
‘gemengde’ collectiviteitskring 1, waarin o.a. de Efteling is ondergebracht. 
Per 1-1-2020 bedraagt het belegd vermogen van het fonds in totaliteit € 3,6 miljard, telt het 
5140 gepensioneerden en 30.000 gewezen deelnemers (‘slapers’). 
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De APF-markt is volop in beweging, steeds meer bedrijfs(tak) pensioenfondsen treden toe 
tot een APF. Momenteel zijn er nog (slechts) ca. 200. 
 
Wat is een Algemeen Pensioenfonds (APF)? 
Een APF is een relatief nieuw type pensioenuitvoerder, in de praktijk opgericht door een 
verzekeraar, maar niet  noodzakelijkerwijs. 
Een APF kan de pensioenvoorziening uitvoeren van meerdere werkgevers en/of 
pensioenfondsen. Deze uitvoering wordt onder gebracht in z.g. collectiviteitskringen. 
Binnen een kring zijn de deelnemers solidair met elkaar, hebben een gezamenlijk vermogen 
en een gezamenlijk vermogensbeheer. 
De verschillende kringen opereren apart van elkaar en de vermogens blijven gescheiden. 
De medezeggenschap is strikt geregeld via het belanghebbenden orgaan (BO). 
Elke kring heeft een eigen BO. Binnen een APF is tevens sprake van een overkoepelend BO  
(Vergadering van Belanghebbendenorganen), waarin vertegenwoordigers van de BO’s van 
alle kringen binnen het APF zitting hebben. 
Een APF is onafhankelijk in bestuur en besluitvorming en is qua organisatie een stichting, 
zonder winstoogmerk.  
Een APF kan profiteren van schaalvoordelen en is daarmee in staat de kosten te drukken en 
de regeldruk beter te beheersen. 
Een APF geeft commitment op lange termijn, kan verantwoord beleggen met oog voor 
resultaat, is toegerust voor een efficiënte uitvoering en is wendbaar bij veranderingen. 
 
De eigen Pensioenkring Randstad Groep.  
Het Randstad pensioenfonds krijgt een eigen pensioenkring. 
De pensioenregeling wordt één voor één overgenomen, inhoudelijk verandert er niets. 
Het fonds heeft een eigen vermogen, eigen beleggingen en een eigen dekkingsgraad. 
Verder heeft de kring een eigen reglement. 
De inspraak loopt via het eigen BO met eveneens een eigen reglement. 
Voor belangrijke beslissingen heeft het bestuur de goedkeuring van het BO nodig. Voor de 
samenstelling van het BO zie boven onder punt 1 in dit verslag. 
 
Het fonds heeft de focus op digitalisering en duurzaamheid. 
De deelnemers hebben 24/7 toegang tot een eigen portaal ‘Mijn pensioen’. 
Hierin zijn alle pensioengegevens direct en overzichtelijk bij elkaar gebracht. 
Omdat alle communicatie bij de hand is, kan het fonds u snel en makkelijk informeren.   
Het ‘digitale’ fonds heeft geen postadres. 
Correspondentie geschiedt per e-mail: service@hetnederlandsepensioenfonds.nl 
Bellen of WhatsApp kan ook: 06 53 47 73 44 
Via www.mijnoverheid.nl kunt u zien welke gegevens het fonds van u heeft ontvangen. 
De toegankelijk website bevat ook een vraag en antwoordt rubriek. 
Onderstaand de link naar de tijdelijke webpagina: 
www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenkringrandstadgroep 
 
Het transitieproces 
4 juli 2019 Besluit over te stappen naar hnpf 
okt 2019 Informatie via pensioenkrant en website SPR 
31 dec 2019 Officiële overgang 
1 jan 2020 Voor al uw vragen kunt u terecht bij hnpf 
Jan 2020 Stop-overzicht SPR  
  Welkomstbrief, inlogcode portaal en overzicht beginstand in ‘Mijn pensioen’.        

mailto:service@hetnederlandsepensioenfonds.nl
http://www.mijnoverheid.nl/
http://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenkringrandstadgroep
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5. Terugblik Wil Kitslaar n.a.v. ontwikkelingen rondom het Randstad pensioenfonds. 

Wil memoreerde hoe hij Randstad altijd had ervaren als een solide bedrijf met over het 
geheel genomen prima mensen. Een bedrijf dat in staat is zelf haar zaken bekwaam en 
degelijk te regelen, zowel commercieel zakelijk als ook met betrekking tot de zorg voor de 
medewerkers. Zo is indertijd ook het eigen bedrijfspensioenfonds SPR opgericht voor het 
vast personeel (de ‘indirecten’). Weliswaar namen aanvankelijk alleen manlijke werknemers 
daaraan deel (zoals werd opgemerkt vanuit de zaal), maar dat was in die tijd  vrij 
gebruikelijk. Later veranderde dat uiteraard. De ontwikkelingen van de laatste jaren die per 
1 januari a.s. gaan leiden tot de liquidatie van de Stichting Pensioenfonds Randstad, heeft 
Wil in dit licht toch wel als schokkend ervaren. Het begon met het voornemen het eigen 
pensioenfonds af te stoten. De pensioenen van de ‘actieven’, de in dienst zijnde werknemers 
gingen over naar een bankinstelling  (ABN AMRO). De ‘ínactieven’, de  gepensioneerden en 
de zg. slapers (gewezen werknemers) bleven voorlopig in het SPR fonds. Het fonds werd 
hiermee een gesloten pensioenfonds, zonder premie inkomsten. Het kreeg later een 
onafhankelijk bestuur met o.a. de opdracht te bezien op welke wijze het fonds op redelijke 
termijn het beste elders kon worden ondergebracht. Met het onafhankelijk bestuur is ook 
het belanghebbenden orgaan (BO) ingesteld, met meer bevoegdheden dan het 
voorafgaande verantwoordingsorgaan (VO). De bemoeienis van de werkgever werd 
beduidend minder. De werkgever zou wel de uitvoeringskosten voor haar rekening nemen, 
zolang het fonds zelfstandig zou blijven bestaan. Deze voorwaarde was echter niet van meet 
af aan duidelijk en heeft aanvankelijk voor de nodige wrijving  gezorgd. Nu is het zover dat 
het SPR fonds, na zorgvuldige verkenning en afweging van de mogelijke alternatieven wordt 
opgeheven. Voorafgaand aan onze ALV is een algemene infotmatie bijeenkomst 
georganiseerd door SPR en het Nederlandse pensioenfonds (hnpf), de nieuwe uitvoerder.       
Als lid van het belanghebbenden orgaan (BO) namens de gepensioneerden is Wil  van meet 
af aan nauw betrokken geweest bij het transitieproces. Vanuit die rol heeft hij van nabij de  
veranderingen in de pensioenwereld meegemaakt met daarbij de toename van complexiteit, 
de verscherping in regelgeving en de hogere eisen  gesteld aan bestuurders (en ook aan 
vertegenwoordigers van belanghebbenden).  
Tot slot concludeert Wil dat ondanks het ‘schok’ gevoel, het transitieproces zorgvuldig en 
bekwaam door het bestuur is uitgevoerd en het resultaat met unanieme instemming van het 
BO tot stand is gekomen, met inbegrip van de met de werkgever overeengekomen 
afkoopsom voor de toekomstige uitvoeringskosten. 
 
6. Nabeschouwing 

Werkgeversbelang, -vertegenwoordiging 
Het belang van de werkgever is in de nieuwe situatie minder dan tot nu toe binnen het SPR, 
zeker nu de zaken omtrent de afkoopsom zijn afgehandeld.  
De enige formele relatie die resteert is de vrijwaringsovereenkomst tussen werkgever en 
pensioenfonds, waarin de aansprakelijkheid is geregeld bij claims van deelnemers die 
onverhoopt buiten de boot zijn gevallen. Ook de ‘zorgplicht’ van de werkgever valt niet weg. 
De werkgever blijft hoe dan ook in zekere mate verantwoordelijk; er zou geen ‘uit het oog, 
uit het hart’ situatie moeten ontstaan. 
De werkgever heeft straks één zetel in het BO, i.p.v. twee nu. 
Dat de werkgeverszetel zal worden ingenomen door Raimond is een goede zaak, zeker voor 
de continuïteit, vanwege diens kennis en ervaring.      
De werkgeverszetel is evenwel niet meer wettelijk voorgeschreven. 
 
Overkoepelend BO  (Vergadering van Belanghebbendenorganen).  
Hnpf heeft nu, als eerder vermeld, vier kringen. 
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Elke kring heeft zijn eigen BO. Een vertegenwoordiging uit deze kringen levert het 
overkoepelend BO op. Welke rol deze vervult en hoe dit wettelijk is geregeld is (nog) niet 
precies duidelijk.  
 
Samenwerking werkgever / gepensioneerden tijdens het transitieproces 
Wat betreft de samenwerking tussen werkgever en (verenigingen van) gepensioneerden 
werd opgemerkt dat het ‘lotgenoten’ overleg (binnen het platform kleine- en gesloten 
fondsen van de KNVG) ons leerde dat deze, wat de procesgang betreft, bij andere fondsen 
vaak intensiever verliep dan bij Randstad. Hierbij speelde zeker mee dat bij veel fondsen de 
verplichtingen van de werkgever in de overeenkomst met het fonds verder gingen dan bij 
Randstad. Formeel waren gepensioneerden, ondanks een zetel in het BO, in deze geen 
directe partij.    
 
Beleggingsbeleid 
Gevraagd werd of er wijzigingen komen in het beleggingsbeleid. 
Het vermogen gaat 1 op 1 over met hetzelfde beleid en dezelfde vermogensbeheerder 
(Kempen Capital Management), naar tevredenheid van het bestuur. Het pensioenfonds blijft 
een gesloten fonds en er is geen aanleiding voor verandering. Het rendement op de 
beleggingen is goed en bedraagt nu ca. 25%.    
 
Bijdrage werkgever voor toekomstige uitvoeringskosten en verplichte reservering 
(excassokosten ca. 2% van het vermogen). 
Er is overeenstemming, met SPR bestuur en BO, over de hoogte van dit bedrag. 
De werkgever wil echter, als ook eerder (ALV nov. 2018) is vermeld, niet dat het bedrag 
genoemd wordt. Het zou wel toereikend zijn voor een ‘lange reeks’ van jaren.  
Opm. T.z.t zal het (laatste) jaarverslag van SPR over 2019 wellicht meer duidelijkheid 
verschaffen.   
 
Relatie hnpf met verzekeraar  
Er werd geïnformeerd hoe het zit met de invloed van de verzekeraar op de bestuurlijke gang 
van zaken van het pensioenfonds. In hoeverre is het fonds onafhankelijk. 
Er zijn strenge wettelijke regels ingesteld voor een APF ook in relatie tot de achterliggende 
verzekeraar.    
Een APF moet als organisatie geleid worden door onafhankelijke bestuurders, die geen 
relatie met de betrokken verzekeraar mogen hebben, en moet geacht worden adequaat in 
te kunnen spelen op veranderingen in de regelgeving. 
Verder is een APF in juridische zin een stichting, zonder winstoogmerk t.b.v. 
aandeelhouders.  
Ook mag je van een APF verwachten dat het toekomstbestendig is. 
   
Nieuw administratief platform 
De pensioenuitvoering gaat over naar een nieuw platform in beheer bij de verzekeraar a.s.r. 
Feitelijk is dit de enige binding van hnpf met deze verzekeraar. 
Als eigenlijk al aangegeven in het vorige punt mag je verwachten dat de uitvoerder de 
continuïteit van de dienstverlening kan waarborgen.   
 
7. KNVG / Platform Toekomstbestendigheid Pensioen Fondsen (PTBP) / Arcadis 

Willem PLessen 
 
Platform toekomstbestendigheid pensioenfondsen (PTBT) 
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Jan Hendrik en Willem zullen zich per 1-1-2020 terugtrekken uit dit platform, dat indertijd op 
initiatief van VGRGN is opgezet binnen de koepelorganisatie van verenigingen van 
gepensioneerden KNVG. Dit platform zet zich in voor de belangen van kleine en gesloten 
fondsen, die beduidend kwetsbaarder zijn dan grotere en ‘open’ fondsen o.a. vanwege het 
gemis aan premie inkomsten en vroeg of laat gedoemd zijn te worden opgeheven. 
Het sluiten en elders onderbrengen (bijv. naar een APF) van vooral kleinere onafhankelijke 
pensioenfondsen gaat nog steeds door. De behoefte aan dit platform met zijn kennis en 
ervaring blijft onverminderd bestaan, maar voor ons is de urgentie er niet meer nu SPR per 
1-1-2020 stopt en overgaat naar hnpf.  
 
Arcadis 
Jan Hendrik en Willem zijn op bezoek geweest bij ‘lotgenoot’ Arcadis, dat sinds 1-1-2019 de 
pensioenvoorziening  heeft overgezet naar een eigen kring binnen hnpf. Het, overigens 
open, pensioenfonds  van Arcadis, heeft tot nu toe goede ervaringen en contacten met hnpf. 
De ICT applicatie van hnpf is in samenwerking met Arcadis ontwikkeld. De dekkingsgraad van 
Arcadis zit rond de 104%. Het is een goede zaak in contact te blijven met Arcadis. 
 
KNVG/NVGO (koepel organisaties gepensioneerden) 
Per 1-1-2020 zijn deze organisaties gefuseerd tot de Koepel Gepensioneerden (KG): 
“De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt 
direct 300.000 gepensioneerden en indirect alle 3 miljoen gepensioneerden in ons land. Meer dan 150 
organisaties van gepensioneerden zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, alsmede 
KBO-Brabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv)” (bericht d.d. 2-1-2020). 

   
De koepel zet zich onder meer in voor verbetering van het schier hopeloze uitzicht op 
verhoging / indexering van aanvullende pensioenuitkeringen. Al jaren lang staat bij veel 
fondsen het stijgingspercentage op 0,00 of is reeds sprake geweest van korting. De kans op 
(nieuwe) kortingen is voor de nabije toekomst zeer groot voor veel fondsen, ook voor ons 
nieuwe fonds, de Pensioenkring Randstad Groep binnen hnpf. 
Ook een belangrijk speerpunt voor de KG is te bereiken dat gepensioneerden als groep een 
formele positie verwerven als partij in het pensioenoverleg.  
Thans vindt alleen informeel overleg plaats met de minister, Koolmees. 
Het ligt in de verwachting dat men vaker kan aanschuiven in Den Haag en zodoende meer 
‘inspraak’ krijgt in de pensioenafspraken. 
 
Verder is d.m.v. radiospotjes aandacht gevraagd voor de verslechtering van de positie van de 
grote groep gepensioneerden. 

In het overleg hebben de ouderenorganisaties naar aanleiding van een brief, die zij eerder aan 

de minister stuurden, aangegeven dat er eerst duidelijkheid moet komen over het nieuwe 

pensioenstelsel en de houdbaarheid ervan in een langdurige periode van lage rente (*).  De 

vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen hebben gelijksoortige uitingen gedaan. Pas begin 

volgende week, als de minister een brief over dit onderwerp aan de Tweede Kamer stuurt, zal 

duidelijk worden wat zijn actie inhoudt. 

(*) Een belangrijk punt! 
 
Vanuit de vergadering wordt tussendoor gemeld dat de minister ‘zojuist’ besloten heeft de  
minimum dekkingsgraad die een fonds nodig heeft om verlaging van de uitkeringen te 
ontlopen tijdelijk te verlagen naar 90%! Dat betekent voor ons dus voorlopig uitstel. 
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Voor insiders zal dit besluit niet als een verrassing gekomen zijn. Zowel vanuit de politiek, en 
niet alleen vanuit de oppositie, als ook vanuit ouderenorganisaties en vakbonden is in 
toenemende mate druk uitgeoefend op de bewindslieden directe kortingen op de 
pensioenen te vermijden. Vanuit diverse ouderenorganisaties, inbegrepen de KNVG /NVGO,  
zelfs geld ‘ingezameld’ voor acties mocht het kabinet besluiten toch de kortingen door te 
zetten. Ook onze vereniging heeft een bescheiden bijdrage gedaan. 
 
8. Actuele positie Algemene Pensioenfondsen (APF). 

Willem Plessen 
 
Willem memoreert nog eens het wezen van dit nieuwe type pensioenuitvoerder dat 
uitkomst biedt aan vooral kleinere fondsen die in toenemende mate moeite hebben zich 
verantwoord zelfstandig staande te houden.   
Hoewel vrijwel alle APF-en zijn opgericht door verzekeraars, gelden strenge voorwaarden 
o.m. aangaande de onafhankelijke positie. Een APF is gehouden aan het wettelijk 
toetsingskader van DNB (De Nederlandse Bank) die scherp toeziet op naleving. 
 
De APF’en: 
Stap pensioen (Aegon)    https://www.stappensioen.nl/ 

Het grootste APF, vermogen 6 miljard 
o.a Getronics, DE, Ballast Nedam 

 
Het Nederlandse pensioenfonds (ASR) https://hetnederlandsepensioenfonds.nl/ 

Vermogen 3,6 miljard 
o.a. Acadis, Owase, Randstad 

  
Centraal Beheer APF     https://www.centraalbeheerapf.nl/ 

Vermogen 2,3 miljard 
o.a. Sligro 
 

De Nationale APF (NN)   http://www.denationaleapf.nl/#home 
Vermogen 0,8 miljard 
 

Opmerking. 
In het najaar van 2018 is verzekeraar Delta Lloyd gestopt met haar APF en heeft het fonds  
overgedragen aan Centraal beheer APF. 
 
 

9. Activiteiten  
City tour Den Bosch 
Het dagje Den Bosch op 24 april 2019 was een groot succes. 
Met aanhang zaten we op ruim 40 deelnemers. 
Henk Janssen en Wil Kitslaar hadden vooraf de stad ‘ingenomen’ en voortreffelijke afspraken 
gemaakt met alle te bezoeken locaties: ontvangst (koffie en de echte Bossche bol) en lunch 
bij Babel, het Zwanenbroeders huis, Het Gemintemuzejum (Carnavalsmuseum), het Jeroen 
Bosch Art Center en natuurlijk de St Jans Basiliek. Na afloop zijn we, ook dat was prima 
geregeld, gastvrij en gul onthaald bij de Tempo Team vestiging vlakbij het station, met volop 
gelegenheid na te praten en de uitzendbusiness door te nemen.  
De hele dag werden we vergezeld door de fotografe Nausikaä, die ons samen optrekken  
professioneel vastlegde. De foto‘s zijn aan het eind van de vergadering in een dia show 
vertoond met een stemmig achtergrond muziekje. 

https://www.stappensioen.nl/
https://hetnederlandsepensioenfonds.nl/
https://www.centraalbeheerapf.nl/
http://www.denationaleapf.nl/#home
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Helaas was Henk Janssen op de dag zelf, tot zijn grote spijt, wegens bezoek aan het 
ziekenhuis verhinderd. Als gids heeft Jan een poging gedaan hem te vervangen als gids naast 
Wil. 
Dank behalve aan Henk en Wil verder ook aan Nausikaä, Martijn Janssen en medewerkers van de 

TT vestiging, het organiserend comité Hans, Dorine, Jan en tenslotte de deelnemers. 
Het was een fijne dag. 
 
Volgende stedentrip? 
Wellicht, bijv. in het voorjaar 2021,  waarbij we denken aan Zwolle, Zutphen of Deventer. 
Vrijwilligers? Graag! 
 
Feestavond op de Clipper in Amsterdam. 
Wegens het drukke programma zit een vaartochtje er niet in. 
Wel krijgen we de gelegenheid een feestje te organiseren op het schip te Amsterdam. 
De datum is reeds vastgesteld en wel op: 
Dinsdag 4 augustus 2020. 
Zet vast in je agenda! 
Ideeën voor het programma? Laat het weten! 

 

10. Website VGRGN  
We hebben Randstad bereid gevonden met ons de site door te nemen, waar nodig te 
verbeteren, vooral wat betreft de gebruikersinterface en de koppeling met de 
ledenadministratie. Ook ligt het in de bedoeling dat Randstad het beheer voor ons op zich 
neemt. 
 

11. Afsluiting  
De voorzitter sluit het officiële gedeelte van de vergadering en nodigt aanwezigen uit op de 
borrel en het aansluitend buffet. 
 

12. Algemene Leden Vergaderingen 2020 
Ten tijde van de vergadering waren de data nog niet vastgesteld. 
 
Data zijn inmiddels bekend. 

 
Woensdag 8 april 2020 en 
Woensdag 18 november 2020   
 
 


