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Verslag ALV VGRGN Diemen 7 november 2018, 14:00 – 17:30 uur 
(Vereniging Gepensioneerden Randstad Groep Nederland) 
 

  Adam - Smolders Els  Lambregts Mieke (W J C) 

  Besters Bettty  Leurs Peggy Ann 

  Blaauw, de Hans J.P.  Meel, van Ineke 

? Bracke Rudy  Meulmeester, de Ans 

  Bulterman Sjoerd  Muller Nelleke 

  Crook de Robert  Neumeier Tom 

  Dijk van Hans   Ockels Jan Hendrik 

  Ebberink Harry H.J.  Oud Wim 

  Elsinga Theo M.B.D.  Pekel Hans W.H. 

  Eisink Ger  Plessen Willem (W G M)  

  Fransz Bob  Ploeg Jos 

  Gerards Dick D.H.L.  Riegen Rudolf 

  Gerritse Gerstner Elvira  Rijnen - Thomassen Riet (M W) 

  Gorter Peter H.R.  Ruiter John 

  Graaf, van de Pieter  Runeman - Poulain Loes 

  Graaff, de - van Schaik Ada  Sanden, van der  Harry 

  Groenewegen Bart (M B)  Smits John 

  Hertog, den Dick  Staak, van der Gerrit 

  Herts Gerard  Vastenburg Evert Willem 

? Heijmans Leo  Verhaar Sylvia 

  Hoogendam Ben  Verhoef - Heijmans Eline 

  Hurts Floris  Vissers Harry 

  Janssen Henk  Vitters Rob 

  Kitslaar Wil   Vooys Vic E 

? Klomp Niek (N W)  Vrolijk Gerard 

  Koenders Willy  Welzen, van Wilco (W C M) 

  Kok Eva  Wessels - van der Linden Dorine 

  Kok Piet  Westerterp Murk (M J M F) 

  Kortekaas Jeanne  Westphal Nico N.J.P. 

  Korthout A G E C C  Wulfert Gerard  

  Krabbendam Pim  Zaag, van der Jan 

  Kruistum van Henk  Zonderland Marthy  

  Kuil, van der Theo  Zwaard, van der Betsy 

  Kuling Aad    
 
 



2 

 

Aanwezig 71 leden / donateurs (presentielijst)  
Afmeldingen 101 
 
1. Opening en mededelingen 

 

De vergadering zal worden voorgezeten door Jan Hendrik Ockels. 
Hij geeft uitdrukkelijk aan dit te doen als tijdelijke waarnemer. 
  
Voorafgaand aan de opening wordt als vrolijke noot en om de moed er in te houden een dia 
gepresenteerd met een op de heide dansend groepje pensionado’s met een 
muziekfragmentje uit ‘The Happy Wanderer’ (Frank Weir & Orchestra 1954). 
 
Jan Hendrik heet vervolgens iedereen welkom en deelt mee dat Peter Bos zich ziek heeft 
gemeld en Fred Farber herstellende is, maar nog niet aanwezig kon zijn. 
Er hebben zich nog geen kandidaten voor een rol in het bestuur gemeld. Erg fijn is overigens 
wel dat Ineke van Meel bereid is zich vrijblijvend te oriënteren en zij voorafgaand aan deze 
bijeenkomst het vooroverleg van ons bestuur heeft bijgewoond. 
   
Jan Hendrik memoreert vervolgens met klem aan de doelstelling van de vereniging om naast 
wat ontspanning toch bovenal bezig te zijn met de belangenbehartiging van de doelgroep, 
de gepensioneerden. Onze vereniging is mede daartoe vorig jaar toegetreden tot de Koepel 
van Nederlandse Gepensioneerden Verenigingen (KNVG) en heeft daarbinnen het initiatief 
genomen (Theo, Willem en aanvankelijk ook Jan) tot het oprichten van een ‘lotgenoten’ 
platform voor gesloten fondsen, teneinde kennis en ervaring uit te wisselen en zodoende 
wellicht meer kunnen bereiken. Het is belangrijk zich te realiseren dat een gesloten fonds 
geen nieuwe toetreders kent en er derhalve geen premie inkomsten meer zijn. Het fonds 
moet het doen met het kapitaal dat in het fonds zit, is onderworpen aan een verscherpt 
toezicht (DNB) en is per definitie als zodanig eindig. Vroeg of laat moet het fonds elders 
worden ondergebracht.  
De stand van zaken voor wat betreft de resultaten van ons fonds op dit moment, zoals ook  
te zien op de website van SPR, geeft bovendien geen reden tot optimisme behalve dan, wat 
ironisch, het bericht dat de levensverwachting van de bevolking niet verder toeneemt. 
Het SPR bestuur is sinds enige tijd doende de mogelijke opties te onderzoeken en inmiddels 
is er meer duidelijkheid over de richting waarheen men zou moeten gaan en de 
overwegingen daarbij. Zie ook de bijlage bij de agenda met het artikel uit het Financieel 
Dagblad. Willem Plessen zal nog nader terugkomen op het wezen en de doelstellingen van 
het platform gesloten fondsen dat inmiddels is omgedoopt tot Platform 
Toekomstbestendigheid Pensioen Fondsen (PTPF), hetgeen beter past bij de actuele 
ontwikkelingen en problematiek in de Nederlandse pensioenwereld. Straks zal Els Janssen, 
vanuit het SPR bestuur als voorzitter van de Werkgroep Toekomst e.e.a. verder toelichten en 
wellicht met nieuwe informatie komen. De voorzitter roept aanwezigen op, gezien de 
wellicht op korte termijn al te verwachten ingrijpende veranderingen, vooral vragen te 
stellen en in discussie te gaan.    
  
 

2. Ingekomen en uitgaande stukken 
 

Ingekomen zijn de agenda van vandaag en het verslag van de ALV van 10 april 2018. 
Verder ontvingen we van Theo van der Kuil het bericht dat hij zich terugtrekt uit het bestuur 
waarin hij sinds zijn aantreden de rol van voorzitter vervulde. Helaas is het niet gelukt hem 
hierop te terug laten komen. Wij als bestuur respecteren uiteraard zijn besluit. 
 

3. Notulen vergadering 10 april 2018 
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Het verslag wordt ongewijzigd met dank aan de samenstellers vastgesteld.  
 

4. Dankwoord voor afgetreden voorzitter Theo van der Kuil (Jan van der Zaag) 
 

Jan van der Zaag begon zijn verhaal met te zeggen dat toespraken veelal verschrikkelijk zijn 
en noemde enige voorbeelden uit de literatuur waarin de draak wordt gestoken met dit 
fenomeen. Omdat het echter onbestaanbaar zou zijn niet toch even stil te staan bij Theo’s 
verdienste voor onze vereniging, is hij de archieven ingedoken om al snel tot de conclusie te 
komen dat er zo “veel”  ( de tekst op het spiekbriefje) materiaal ligt, dat het ondoenlijk 
wordt daar een goed overzicht voor een speech uit samen te stellen. 
Om deze reden is volstaan met het memoreren van enkele eigenschappen en uitlatingen van 
Theo die ons bij zullen blijven en zeker hebben bijgedragen aan het verkrijgen van de positie 
als partij waarmee rekening gehouden dient te worden gehouden. 
Een greep: 
- het vermogen zich in korte tijd de nodige kennis inzake ons pensioengebeuren eigen te 
  maken  
- het talent van Theo om, zeg maar, beslag te leggen op de vereiste aandacht en zich te 
  te presenteren als iemand waar je niet om heen kunt 
- de vasthoudendheid in het poneren van stellingen die niet altijd in goede aarde vielen, 
  maar desalniettemin voor onze positie wèl relevant zijn zoals het onderscheiden van 
  ‘binnen-‘ en  ‘buitenslapers’, het gezegde “wiens brood met eet, diens woord men spreekt” 
  en de ‘oververtegenwoordiging’ van de werkgever in het Belanghebbenden Orgaan (BO) 
  van ons fonds waaruit deze zich eigenlijk heeft teruggetrokken.    
Bedankt Theo! 
 
Na afloop kreeg Theo een warm applaus van de zaal, een flesje whisky in schots ruitjespapier 
en namens het bestuur een cadeaubon voor een bloemetje van Fleurop. 
 
Theo bedankte tenslotte voor het eerbetoon en de materiële blijk van waardering. 
  

5. Website en communicatie VGRGN (Jan van der Zaag) 
 

Op dit moment hebben 65 leden / donateurs zich op de website aangemeld. 
Dat is 30% op het ledenaantal van 218. 
Er zijn 12 mensen die een profielfoto hebben toegevoegd. 
Het zou mooi zijn als meer leden zich gaan aanmelden en dan ook een fotootje plaatsen. 
Thans moet helaas dus nog steeds het leeuwendeel van de communicatie vanuit de 
traditionele ledenlijsten plaatsvinden. De website draagt dus nog niet veel bij aan het  
verminderen van de hoeveelheid werk en de efficiëntie. Er is sprake van te veel doublures in 
de afhandeling van administratie en communicatie.    
Verder zou het plaatsen van een profielfoto tijdens het aanmelden erg nuttig zijn. Het helpt 
ons elkaar te herkennen / leren kennen tijdens de bijeenkomsten, niemand kent immers 
iedereen. Het alleen voor leden toegankelijke ‘smoelenboek’ komt dan prima van pas.  
Technisch aandachtspuntje bij het opnemen van een foto lijkt de grootte van het plaatje te 
zijn (maximaal ca. 1100 kb) en wellicht het formaat (moet zijn jpg / jpeg of png). 
Mocht je problemen ondervinden bij het aanmelden of het plaatsen van een fotootje, meld 
het dan gerust.  
 
6. Activiteitencommissie (Jan van der Zaag) 

 

We willen proberen volgend najaar weer een tochtje met de Clipper (Stad Amsterdam) te 
regelen. Sinds de laatste keer (okt 2016) zijn we qua ledental behoorlijk gegroeid. Verder is 
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wellicht opnieuw een dagtripje naar een mooie stad een optie na het succes in Leiden 
afgelopen voorjaar. Suggesties? Vrijwilligers? Binnenkort steken we als commissie (Hans, 
Dorine en Jan) de koppen weer bij elkaar en zullen zien wat daar van komt.  

 

7. Stand van zaken VGRGN  
 
7.1. Algemeen 
 
- Herverdeling taken na vertrek Theo. 
  Peter Bos: penningmeester VGRGN, contacten met pensioenbureau SPR. 
  Fred Farber: algemene zaken  
  Jan Hendrik: waarnemend voorzitter VGRGN, voorzitter platform PTPF (zie hieronder), 
   contacten met KNVG, bestuursvoorzitter SPR en BO SPR. 
  Willem Plessen: secretaris Platform PTPF, contacten met KNVG en BO SPR.     
  Jan van der Zaag: secretaris, ledenadministratie, website, diverse contacten RGN. 
 
- Vacatures bestuur 
  Op initiatief van het bestuur hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden 
  En zijn een aantal leden gepolst voor versterking van ons bestuur. Dit heeft helaas niet 
  geleid tot concrete kandidaatstelling. Als al vermeld is het fijn dat Ineke van Meel bereid is   
  gevonden zich te oriënteren.  
  
- Contacten. 
  We zijn blij dat Jan Hendrik zich tijdelijk als waarnemend voorzitter beschikbaar heeft 
  gesteld. Hij heeft inmiddels nader kennis gemaakt en overleg gehad met o.a. de voorzitter 
  van het SPR bestuur (Han Thoman) en met onze vertegenwoordiger in het BO (Wil Kitslaar).  
 
  Sinds de vorige ALV in april zijn we opnieuw druk doende geweest met het zoeken  
  naar mogelijkheden ter verbetering van het toekomstperspectief van ons fonds en vooral  
  inbreng te verkrijgen op de besluitvorming. Het actief betrokken zijn bij het realiseren van 
  het PTPF en de daarbij opgedane kennis en delen van ervaringen met mensen van  
  ‘lotgenoot’ fondsen is daarbij van grote betekenis geweest. Dit heeft geleid tot een 
  concrete leidraad voor het gewenste transitieproces als ook een statement m.b.t. de 
  toekomstbestendigheid van een fonds. Zie verder onder 7.2. 
   
  In bredere zin, vooral met betrekking tot de door gepensioneerden algemeen als    
  onredelijk ervaren (hardnekkige en in Europa vrijwel unieke) strengheid t.a.v.  
  indexatie mogelijkheden (voorschriften rekenregels en eisen dekkingsgraad) zijn we als 
  lidvereniging van de KNVG in dit verband hiertegen aan de slag. 
  Goed is te melden dat ook een fusie tussen de KNVG en de NVGO (Nederlandse Vereniging  
  van Organisaties van Gepensioneerden) op handen is,  wellicht per 1-1-2019. 
  Ook deze organisatie heeft een grote achterban. Theo van der Kuil is  
  in de begeleidingscommissie voor deze fusie actief.  
   
- Leden(mutaties). 
  Sinds de vorige ALV hebben 6 leden opgezegd en hebben we 9 nieuwe leden kunnen  
  inschrijven. Onze vereniging telt per november 218 leden / donateurs.  
   
- Rooster van aftreden. 
  Dit najaar zijn er volgens het formele schema geen aftredende bestuursleden.  
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7.2.  Platform Toekomst Bestendigheid Pensionfondsen (PTPF) 
 
Willem Plessen, secretaris van het binnen de koepelorganisatie KNVG opgerichte Platform 
Toekomstbestendigheid Pensioen Fondsen (PTBP), aanvankelijk platform gesloten 
pensioenfondsen, blikt terug op de activiteiten van dit platform vanaf april 2018. 
Daarnaast geeft hij uitleg over de karakteristieken van het fenomeen APF (Algemeen 
Pensioen Fondsen). 
 
In het verslag van de ALV van 7 april jl. is, onder punt 9, reeds melding gemaakt van de 
wordingsgeschiedenis van het platform (toen nog onder de naam Platform Gesloten 
Pensioenfondsen). Hierbij kwamen aan bod de deelnemende verenigingen, de 
doelstellingen, de werkagenda, de positionering binnen de KNVG en het voornemen middels 
dit platform bij te dragen aan het lobbytraject ter verbetering van de positie en het 
toekomstperspectief van gesloten- en krimpende fondsen alsmede de regelgeving 
daaromtrent. 
 
Inmiddels is e.e.a. verder uitgewerkt, in samenspraak met de KNVG en ook de NVOG. 
Dit heeft geresulteerd in een tweetal documenten als leidraad voor het verantwoord 
afhandelen van transitie van pensioenfondsen en het zorgdragen voor een degelijke 
toekomstbestendigheid nadien. 
- Wording en doelstellingen 
- Besluitvormingsproces overgang (gesloten) pensioenfondsen 
- Statement toekomstbestendigheid pensioenfondsen (KNVG en NVOG) 
E.e.a. is inmiddels gepubliceerd op de site van de KNVG: 
  
http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/platform-toekomstbestendigheid-pensioenfondsen-
tbpf.aspx 
 
De twee laatstgenoemde documenten worden, vanwege het belang voor ons, ook nog als 
bijlage met dit verslag meegestuurd. 
    
 

7.3. Algemene Pensioen Fondsen (APF’en)  
Een APF (Algemeen Pensioen Fonds) is een vrij recent in het leven geroepen nieuw type 
pensioenuitvoerder waartoe meer en meer bedrijfs(tak) pensioenfonden hun toevlucht 
nemen. Anders dan bij deze traditionele fondsen, waarbij er sprake is van een 
uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en fonds, inzake het geldende 
pensioenreglement, is er bij een APF sprake van een uitvoeringsreglement waar de 
pensioenregeling wordt ingepast. Hierbij bestaat de keuze dit te doen in een eigen 
omgeving/kring (single-client) of samen met andere fondsen in een gezamenlijke 
omgeving/kring (multi-client). 
In dit laatste geval is er in feite sprake van een compleet samengaan in één ondeelbaar 
‘nieuw’ fonds. Op dit moment zijn er vijf algemeen toegankelijke APF’en actief, allen onder 
beheer van een verzekeraar. 
Opm.Het pensioenfonds PGGM dat zelf een APF (VOLO) wilde opzetten, is daarmee gestopt en Unilever heeft 
een APF opgezet dat alleen toegankelijk voor de eigen (ex)werknemers. 

Genoemde ontwikkeling is in grote lijnen het gevolg van wijzigingen in de regelgeving en de 
daaruit voortvloeiende (toenemende) regeldruk en eisen gesteld aan pensioenfondsen, de 
niet meer wettelijk geldende bijstortingsverplichting voor werkgevers bij 
(premie)dekkingstekorten, de tendens dat werkgevers de aanvullende pensioenen niet meer 
zien als strikte arbeidsvoorwaarden zien, met inbegrip van de daarbij behorende zorgplicht  

http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/platform-toekomstbestendigheid-pensioenfondsen-tbpf.aspx
http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/platform-toekomstbestendigheid-pensioenfondsen-tbpf.aspx
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voor een fatsoenlijk pensioen. Tenslotte speelt nog mee dat het overheidsbeleid er op 
gericht is het aantal pensioenfondsen fors terug te dringen. 
Hoewel er nauwelijks ervaringen zijn met het functioneren van de APF’en in de praktijk 
en ook het feit dat de APF’en vooral zijn opgericht door grote verzekeraars (commerciële 
instellingen), zijn er toch ook voordelen te noemen. 
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 
en tenslotte is een APF vanzelfsprekend gehouden aan het wettelijk toetsingskader van DNB. 
Ook zou je mogen verwachten dat een APF toekomstbestendig is. Punt hierbij echter is dat dit niet 

op voorhand vaststaat. De meeste deskundigen zeggen dat ze zich nog echt waar moeten maken in 

de komende jaren en dat de kleinste waarschijnlijk zullen afvallen. Ze moeten zich dus nog wel 

bewijzen.  

De APF’en: 
Centraal Beheer APF     https://www.centraalbeheerapf.nl/ 
Delta Lloyd APF     https://www.deltalloydapf.nl/ 
De Nationale APF (NN)   http://www.denationaleapf.nl/#home 
Het Nederlandse pensioenfonds (ASR) https://hetnederlandsepensioenfonds.nl/ 
Stap pensioen (Aegon)   https://www.stappensioen.nl/ 
 
Opmerkingen. 
- Vrijwel alle gesloten fondsen van bij het platform PTPF aangesloten gepensioneerden  
  verenigingen zijn of overwegen over te stappen naar een APF. 
- Stap en Het Nederlandse pensioenfonds zijn verreweg de grootste APF’en.  
 
   

8. Stichting Pensioenfonds Randstad (SPR) 
 

8.1. Financiële positie SPR (Raimond Schikhof) 
In zijn presentatie gaat Raimond Schikhof als gebruikelijk in op de financiële positie van het 
pensioenfonds (SPR), de beleggingen en de verwachtingen voor de komende jaren. 
 

De samenstelling van het belegd vermogen in € 1.000 per 30 september 2018 was als volgt: 
- Vastrentende waarden  810.614 (76,2%) 
- Aandelen   182.413 (17,2%) 
- Onroerend Goed    62.866 (  5,9%) 
- Overige beleggingen     7.340     (  0,7% ) 

----------- 
Totaal vermogen           1.063.233 (100%) 

 

 
De rente blijft onverminderd laag en heeft een sterke impact op de financiële positie van het 
fonds. De hoge mate van rente-afdekking van 70% dempt de rentebewegingen waardoor 
SPR minder profiteert van rentestijging, bijv. in vergelijking met het ABP, maar zorgt ook 
voor minder nadeel bij rentedaling. 
 
De resultaten 2018 t/m september zijn als volgt. 
- Beleggingsresultaat:   + 0,9 %. 
- Matchingsportefeuille:   + 0,1 % 
- Rendementsportefeuille:  + 1,8 % 
- Rendement op verplichtingen: + 0,1 % 

https://www.centraalbeheerapf.nl/
https://www.deltalloydapf.nl/
http://www.denationaleapf.nl/#home
https://hetnederlandsepensioenfonds.nl/
https://www.stappensioen.nl/
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De beleggingen stijgen iets meer dan de verplichtingen, maar de dekkingsgraad is toch 
gedaald a.g.v. het “UFR-effect. 
Opm. De DNB UFR (Ultra Forward Rate), wordt berekend als gemiddelde over de afgelopen 10 jaren. De 
komende jaren vallen de relatief hoge rentes van 2007 tot en met 2012 uit dit gemiddelde weg en worden ze 
‘ingeruild’ voor de huidige lage rentestand. Het gevolg daarvan is dat de DNB UFR over een aantal jaren verder 
zal dalen).   
 
De beleidsdekkingsgraad (het voortschrijdend twaalf maandelijkse gemiddelde va de actuele 
dekkingsgraad) is licht dalende, omdat de actuele dekkingsgraad lager is dan de 
beleidsdekkingsgraad. 
- actuele dekkingsgraad:  100,2 %  
- beleidsdekkingsgraad:  100,7 %  
 
De beleidsdekkingsgraad zou echter moeten stijgen. Nu lopen we achter op het herstelpad. 
Het meetmoment (voor het herstelplan) ligt op eind 2020. 
De beleidsdekkingsgraad moet dan groter zijn dan 104,1 %. 
Dit wordt steeds moeilijker haalbaar en brengt met zich mee dat kortingen op de 
pensioenuitkeringen aannemelijker worden!  
Concreet: als de beleidsdekkingsgraad eind 2020 niet groter is dan 104,1 %, dan zullen de 
pensioenen verlaagd moeten worden!   
 
Hierna volgde een samenvatting van zaken met een positieve impact en een negatieve 
impact op verbetering van de positie van het fonds in de nabije toekomst. 
 
Wat helpt: 
- Aanpassing van de levensverwachting (daling ironisch genoeg)    
- Gegevens verwerkt per eind oktober geven een effect op de dekkingsgraad van + 1,4 %  
- Deze gegevens zijn pas vanaf september 2019 volledig verwerkt in de beleidsdekkingsgraad   
 
Wat niet helpt: 
- Koersdaling van aandelen in oktober met geschat effect op de dekkingsgraad van -/- 2,0 % 
- SPR is relatief beperkt gevoelig voor aandelenkoersen. 
 
Tot slot zij hierbij aangetekend dat helaas de sturingsmiddelen van het SPR bestuur om 
verlaging te voorkomen zeer beperkt zijn. Het verloop van de dekkingsgraad is voornamelijk 
afhankelijk van de ontwikkeling van de rente die al geruime tijd historisch laag is. 
Indien verlaging van de pensioenuitkeringen onvermijdelijk blijkt, zal dit in 2021 aan de orde 
zijn.      
 
8.2 Toekomst SPR (Els Janssen bestuur SPR) en discussie 
Het bestuur heeft concrete stappen gezet in het onderzoek naar de overgebleven 
alternatieven voor de toekomstige uitvoering van het pensioenfonds. 
Aansluiting bij een bedrijfs(tak) pensioenfonds was al als mogelijkheid afgevallen. 
 
Er zijn nu nog twee alternatieven: 
- Opheffen en aansluiten bij een APF (Algemeen Pensioen Fonds) met een eigen kring  
- Voortzetten van het eigen fonds met uitbesteding van de pensioenadministratie 
  aan een externe administrateur. De uitvoering ligt dan niet meer bij het Randstad    
  pensioenbureau. 
Voor beide alternatieven zijn “Beauty parades” (competitieve presentaties door aanbieders 
van hetgeen men te bieden heeft aan de potentiële klant).    
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De feitelijke keuze inzake SPR is dus opheffen of laten voortbestaan. 
Qua voortbestaan van SPR is de keuze beperkt tot drie pensioenuitvoerders. 
Van de vier APF’en zijn er momenteel nog twee in de race. 
In overleg met het BO (Belanghebbenden Orgaan) is bepaald dat nu eerst met deze twee 
APF’en  wordt onderzocht of we hiermee verder kunnen en willen. 
- Opvragen offertes 
- Op bezoek gaan bij deze organisaties (“site visits”) 
- Onderzoeken voorwaarden. 
 
Het ligt in de bedoeling eind december a.s. de uitkomst van dit traject vast te stellen in 
relatie tot het alternatief van het laten voortbestaan va ons pensioenfonds.  
  
De verdere planning is als volgt: 
- Begin 2019: definitieve keuze tussen overgang naar een APF of voortzetten ven het fonds. 
   Indien gekozen wordt voor een APF, volgt selectie van de gewenste APF. 
   Indien de keuze valt op het laten voortbestaan van het fonds vindt selectie plaats van de 
   gewenste uitvoerder. 
- Medio 2019: voorbereiding transitie 
- Eind 2019: Transitie van de administratie 
- 1 januari 2020 Overgang gekozen alternatief. 
  
8.3 Overige zaken 
Implementatie Raad van toezicht. 
 - Omdat het vermogen van SPR meer bedraagt dan 1 miljard euro, is het instellen van een 
   RvT (Raad van Toezicht) wettelijk verplicht. 
 - De onafhankelijke leden van dit orgaan zijn inmiddels geworven. 
 - Formele benoeming vindt plaats na toetsing door DNB (De Nederlandse Bank).    
 Opm. Doordat ook het huidige BO blijft bestaan treedt er opnieuw een verzwaring op van 

de bestuurlijke organisatie van het fonds.  
 
Implementeren IORP-II richtlijn / ESG beleid (vanaf januari 2019) 
  - Dit betreft grofweg een richtlijn om te komen tot een betere harmonisatie van 
    pensioenvoorzieningen binnen de EU met invulling, houderschap en uitvoerders van drie  
    verplichte sleutelfuncties: risicobeheer, auditing en actuarieel. 
  - ESG beleid m.b.t. de factoren Milieu (E), Maatschappij (S sociaal) en Governance (G). 
 
Verdere andere onderwerpen: 
- communicatie (UPO Uniform Pensioenoverzicht) 
- beloningsbeleid 
- eigen risico beoordeling    
- ALM (Assset-Liability Management) studie en strategisch beleggingsbeleid 
  ALM wordt gebruikt in de beleggerswereld en is te omschrijven als: het proces van het verkrijgen van inzicht in 
  de onderlinge afhankelijkheden in de ontwikkeling van rechten en verplichtingen van een organisatie. 

- beleggingsbeleid 2019 
- eigen IT beleid van het fonds 
- compliance verplichtingen (onder meer het voldoen aan sanctiewetgeving) 
- visitatie 2018. 
 
8.4 Samenvatting discussie 
8.4.1 Vermogensbeheer, dekkingsgraad en perspectief op iondexering. 
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Het bestuur heeft het volste vertrouwen in de beheerder Kempen & Co die goed 
aangeschreven staat en ziet geen aanleiding het beleid aan te passen of naar een andere 
beheerder uit te zien. Ook niet als besloten wordt over te gaan naar een ‘single client’ APF. 
 
Het grote aandeel van de beleggingen in vastrentende waarden (76%) betreft voornamelijk 
langlopende (30 jarige) staatsobligaties en geeft de nodige ‘zekerheid’ op de lange termijn. 
We zijn een ‘jong’ fonds met een groot aantal slapers (ruim 15.000) en er zijn geen premie 
inkomsten  meer (gesloten fonds). Zolang de rente laag blijft zal er weinig perspectief zijn op 
indexering. Bij stijgende rente ziet het er positiever uit al zal het effect daarvan zich pas op 
wat langere termijn manifesteren (gegeven het huidige stelsel). Ons fonds is niet zo gevoelig 
voor de rendementen op aandelen. De koersdalingen in oktober jl. zullen slechts weinig van 
invloed zijn op onze dekkingsgraad. 
 
Ook veel andere pensioenfondsen kampen met een dalende dekkingsgraad. 
Zelfs het ABP, het grootste fonds in NL met een vermogen van ca. 150 miljard, euro zit in 
gevarenzone. De actuele dekkingsgraad van het ABP per 31 okt. 2018 bedraagt 102,1% . De 
beleidsdekkingsgraad 104,6%. Zolang de rekenrente zo historisch laag blijft is er weinig zicht 
op indexatie (laat staan op een inhaalslag). Extra wrang is dat er sowieso nauwelijks 
zekerheid betstaat ten aanzien van een fatsoenlijke pensioenuitkering (*).  
 
8.4.2 Alternatief overgang naar APF 
Er is inmiddels overeenstemming over het bedrag dat de werkgever eenmalig betaalt aan 
het pensioenfonds als compensatie voor de uitvoerings- en excassokosten. 
Els Jansen noemt dat bedrag niet.   
 
Bij overgang naar een ‘single client’ omgeving bij een APF is er geen verschil in de situatie 
qua dekkingsgraad en wat daarmee samenhangt. Het dan wel zaak naar de 
uitvoeringskosten te kijken die dan ten laste komen van het fonds. 
 
Op dit moment zijn er vier APF’en operationeel waarvan er nog twee in beeld zijn voor 
mogelijke aansluiting. 
 
Een voordeel van aansluiting bij een APF is dat de continuïteit is gewaarborgd en zo’n 
organisatie is toegerust op het afhandelen van de complexe materie en in staat wordt 
geacht snel en adequaat in te spelen op de toenemende en steeds veranderende 
regelgeving, nationaal en ook in EU verband. 
Dit met de opmerking dat de APF’en zich wel nog moeten bewijzen (zie ook 7.3).   
Nadeel is dat er hoe dan ook sprake is van inpassing in een uitvoeringsreglement, hoewel in 
een ‘single client’ omgeving het fonds baas blijft over het eigen vermogen en het beheer 
daarvan. Dit in tegenstelling tot toetreding in een ‘multi client’ omgeving waarbij het 
vermogen gemengd wordt met dat van de overige deelnemers in de kring. Dit brengt 
consequenties voor de uitkeringen met zich mee.   
Er zijn veel fondsen die de overstap naar een APF maken. 
 
8.4.3 Alternatief doorgaan met huidig fonds SPR met andere uitvoerder.   
 
In deze situatie blijft de werkgever de uitvoeringskosten dragen.  
Het is wel zaak in dat geval te zorgen voor een uitvoerder die in staat moet worden geacht 
alle administratie zaken professioneel af te handelen, uiteraard inclusief wijzigingen in 
regelgeving. Wellicht valt hierbij ook te denken aan bestuursondersteunende taken. 
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Aandachtspunt bij het zelfstandig voortbestaan is de noodzaak zelf zorg te dragen voor het 
besturen van fonds: Bestuur overige organen als RvT (Raad van Toezicht), BO en de 
governance. 
Zaken die in geval van aansluiting bij een APF grotendeels geregeld zijn.   
Opm. Een Raad van Toezicht is vereist bij een fondsvermogen boven 1 miljard euro. 

 
Groot voordeel van dit alternatief is dat er geen andere verandering t.o.v. de huidige situatie 
plaatsvindt dan een goede uitvoering is verzekerd (zonder extra kosten). 
Overgang naar een APF kan immers later ook nog. 
 
Er zijn momenteel nog twee kandidaat uitvoerders in de race, maar als eerder gezegd wordt 
in eerste instantie bekeken of aansluiting bij een APF een goede optie kan zijn. 
   
 
9. Rondvraag en afsluiting. 
 

Debatmanifestatie 19 november 
   
In de Jaarbeurs te Utrecht zal op deze datum een grote debatmanifestatie over het 
nieuwe pensioenstelsel plaatsvinden, georganiseerd door de KNVG / NVGO en de FNV. 
Naast KNVG en NVGO zullen ook nog andere ouderenorganisaties van de partij zijn. 
In totaal vertegenwoordigen zij ca. 800.000 ouderen.  
Vanuit de VGRGN hebben Theo van der Kuil, Jan Hendrik Ockels en Jan van de Zaag zich 
aangemeld. Naast de perikelen omtrent de inrichting van het nieuwe stelsel, zal zeker ook   
de onredelijkheid van het jaar in jaar uit niet mogen indexeren van de pensioenuitkeringen 
aan bod komen. Dit als gevolg van de strenge regels en de kunstmatig laag gehouden 
rekenrente, terwijl over het algemeen de fondsen over voldoende kapitaal beschikken. 
Ter ondersteuning van de standpunten van de KNVG/NVOG is onlangs een enquête onder de 
leden van de aangesloten verenigingen gehouden.  
Het is de bedoeling minister Koolmees, die ook langs zal komen, een manifest aan te bieden 
met hetgeen wij gepensioneerden van het nieuwe stelsel verwachten.    
 

Contributie per 1-1-2019  
De contributie per 1 januari 2019 bedraagt € 25,- per jaar conform het besluit genomen 
tijdens de ALV in april jl. 
 

 

10. Afsluiting  
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt 
iedereen uit op de borrel en het aansluitend buffet. 
 

11. Algemene Leden Vergaderingen 2019 
 

Woensdag 10 april 2019 en 
Woensdag 13 november 2019 


