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Deelnemersvergadering 2022
16 november 2022, Utrecht

21 November 2022, Overloon (en Teams)

Stichting Pensioenfonds Xerox
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Welkom!

Fijn dat u bij deze vergadering bent; er zijn veel aanmeldingen! Overloon Teams Utrecht

95 110 85

Aangemeld voor Locatie
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De sprekers vandaag

Els Janssen, Onafhankelijk voorzitter sinds 1 april 2020

Paul de Geus, Bestuurslid sinds 2017 en voorzitter beleggings-adviescommissie 
(BAC) sinds 1 januari 2020

Rob Smeets, Directeur sinds 1 januari 2019 (daarvoor SPX bestuurslid)

Heeft u nu al, of tijdens de presentatie vragen of opmerkingen? Stel ze meteen!
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Agenda

1. Opening (zojuist gedaan)

2. Toekomst SPX, keuze APF, planning collectieve waardeoverdracht [EJ] 

3. Toeslagverlening / invaren? [RS]

4. Pauze

5. Financiële situatie, ontwikkelingen en beleggingen[PdG]

6. Nieuw pensioenstelsel [EJ]

7. Sociale partners; wijziging regeling [RS]

8. SPX Organisatie [RS]

9. Sluiting [EJ]
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Toekomst SPX

Sinds mei 2020 is het bestuur samen met een adviseur bezig om de verschillende 

toekomstopties voor SPX in kaart te brengen.

De volgende punten zijn voor het bestuur heel belangrijk:

• daling van het aantal actieven (ca 10% per jaar)

• toenemende eisen wet- en regelgeving

• (lastig om alle fondsorganen gevuld te houden)

• stijgende kosten en een dalende jaarlijkse premiesom

• verwachte grote inspanningen voor overgang naar een nieuw contract
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Toekomst SPX

In 2021 heeft het bestuur de conclusie getrokken dat SPX niet langer de uitvoerder 

moet zijn van een nieuw contract. Deze conclusie is toen met sociale partners 

gedeeld.

Sociale partners zijn vervolgens op zoek gegaan naar een nieuwe uitvoerder.

Parallel heeft het pensioenfonds de verschillende uitvoerders voor de opgebouwde 

rechten beoordeeld.
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Toekomst SPX

De opties:

1. Algemeen Pensioenfonds (APF), eigen kring

2. Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)

3. Verzekeraar

Cruciaal voor het bestuur is het evenwichtig afwegen van de belangen van alle 

betrokkenen (denk aan gepensioneerden, actieve deelnemers en gewezen 

deelnemers) bij een overgang naar een andere uitvoerder.
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Toekomst SPX

De opties:

1. Algemeen Pensioenfonds (APF), eigen kring

2. Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)

3. Verzekeraar

Wat is wat?
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Toekomst SPX

De opties:

Algemeen Pensioenfonds (APF), eigen kring

• Pensioenfonds met onafhankelijk bestuur

• SPX wordt een aparte “kring” binnen dit fonds

• Inspraak is geregeld via een belanghebbendenorgaan (BO)

• Het reglement blijft gelijk, dekkingsgraad verandert niet

• Uitvoering goedkoper door schaalvoordelen

• Sociale partners Xerox kunnen t.z.t. een verzoek doen om 

naar het nieuwe pensioencontract over te gaan

Onafhankelijk

Bestuur

Raad van 

Toezicht

Belang-

hebbenden

orgaan(en)

Bestuurs

-bureau

Commis-

sies

Externe 

adviseurs

Maatwerk-

kringen

(‘single-

client’)

Open 

kring(en)

(‘multi-

client’)

APF organisatie
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Toekomst SPX

De opties:

Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)

• Pensioenfonds met bestuur

• SPX gaat op in het grote financiële geheel

• Het reglement moet aangepast worden

• Dekkingsgraad moet aangepast worden aan het BPF (door eenmalige indexatie of 

korting)

• Uitvoering kan goedkoper door schaalvoordelen

• Overgang naar het nieuwe contract wordt bepaald door het BPF
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Toekomst SPX

De opties:

Verzekeraar

• Commerciële instelling

• SPX gaat op in het grote financiële geheel

• Het reglement moet aangepast worden

• Uitkeringen gegarandeerd door verzekeraar

• Eventuele overwaarde kan gebruikt worden voor indexatie 

• Overgang naar het nieuwe contract kan niet
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Toekomst SPX

Van deze opties:

1. Algemeen Pensioenfonds (APF), eigen kring

2. Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)

3. Verzekeraar

Heeft het bestuur gekozen voor een APF (eigen kring).

Er zijn vier APF’en in Nederland die externe partijen toelaten.

Na gesprekken met alle vier de partijen heeft het bestuur één partij als 

voorkeurspartij geselecteerd. Hier worden nu de laatste puntjes mee op de i gezet.
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Toekomst SPX

Waarom een APF?

• Toekomstbestendig

• Kans op toeslagen blijft

• Geen eenmalige korting bij overgang

• Evenwichtig pensioenresultaat voor alle groepen

• Sociale partners kunnen keuzes maken voor het nieuwe contract
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Toekomst SPX

Selectie APF’en

Voorstelronde 4 APF’en, hieruit beste twee kandidaten gekozen

Vervolgens referenties opgevraagd, schriftelijke vragen gesteld en bedrijfsbezoek 

gebracht.

Op belangrijke voorwaarden scoren deze APF’en (nagenoeg) gelijk. Dat zijn 

bijvoorbeeld het overnemen van de beleggingsportefeuille, het handhaven van het 

bestaande reglement, een goed implementatieplan en de uitvoeringskosten. 
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Toekomst SPX

Selectie APF’en

Onderscheid hebben wij gemaakt op de volgende criteria:

• Toekomstbestendigheid

• Mogelijkheden nieuw pensioenstelsel

• Administratieplatform

• Beleggingsbeleid

• Communicatie

• Algehele indruk

Onafhankelijk

Bestuur

Raad van 

Toezicht

Belang-

hebbenden

orgaan(en)

Bestuurs

-bureau

Commis-

sies

Externe 

adviseurs

Maatwerk-

kringen

(‘single-

client’)

Open 

kring(en)

(‘multi-

client’)

APF organisatie
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Toekomst SPX

Hoe gaat het nu verder?

• Overeenkomst tussen SPX – het APF

• Formele besluitvorming door bestuur, adviesrecht 

verantwoordingsorgaan en goedkeuring raad van toezicht

• Daarna DNB “verklaring van geen bezwaar”

• Overdracht per 31-12-2023

• Tot die datum blijft het pensioenbureau u graag van dienst!

• Vanaf 1-1-2024 wordt de Xerox populatie vertegenwoordigd 

door een belanghebbendenorgaan

• En worden uitkeringen door het APF gedaan

SPX 
Bestuur

Verantwoordings-
orgaan

Raad van Toezicht

Sleutelfunctiehouders
- Risicobeheer
- Actuarieel
- Interne audit

Certificerend 
actuaris

Accountant

Compliance 
officer

Pensioenbureau

Toezichthouders:

Bestuurs-
commissies

Adviseurs, 
Vermogensbeheer

APF
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Toekomst SPX

Hoe gaat het nu verder?

Wij houden u op de hoogte via 

(nieuws)brief en website; wanneer dat 

opportuun is, zal het APF zich aan u 

voorstellen
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Financiële situatie: toeslag (indexatie)?

Toeslag verlenen (indexeren) mag in het huidige stelsel pas als:

• Beleidsdekkingsgraad (BDG) > 110%

• Volledige toeslagverlening pas bij beleidsdekkingsgraad >138% (hoger vanwege verwachte inflatie)

• Tussen 110% en 138% naar rato!

• Prijsinflatie okt-okt 14,33%;
naar rato bij SPX BDG van 113,3% betekent 
maximaal ~1,7% toeslag

• Het bestuur dient een evenwichtig besluit 
te nemen, rekening houdend met alle 
belanghebbenden

• Toeslag gaat dan 1 januari 2023 in
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Financiële situatie: toeslag (indexatie)?
AMvB: Tijdelijk soepeler toeslagverlening mogelijk tussen 1 juli 2022 en 31 December 2022

• Het gaat bij SPX om de in januari 2022 gemiste 2,57% (75% prijsindex)

• Belangrijke voorwaarde: Intentie sociale partners tot ‘invaren’ in het nieuwe pensioenstelsel

• Maar werkgevers hebben (nog) geen intentie tot invaren

• Bestuur mag dus geen gebruik maken van deze Algemene Maatregel van Bestuur

Na 1-1-2023, tot invoering wet toekomst pensioenen (1 juli?) gelden huidige regels weer

Dekkingsgraad

Beleids-
dekkingsgraad
(voortschrijdend

gemiddelde van laatste 12 
dekkingsgraden)
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1. Opening (zojuist gedaan)

2. Toekomst SPX, keuze APF, planning collectieve waardeoverdracht [EJ] 

3. Toeslagverlening / invaren? [RS]

4. Pauze

5. Financiële situatie, ontwikkelingen en beleggingen[PdG]

6. Nieuw pensioenstelsel [EJ]

7. Sociale partners; wijziging regeling [RS]

8. SPX Organisatie [RS]

9. Sluiting [EJ]

Agenda



Stichting Pensioenfonds Xerox | 21

Financiële situatie: dekkingsgraad oktober 2022
Dekkingsgraad (DKG) 31 oktober 2022: 114,0%

Beleidsdekkingsgraad 31 oktober 2022: 113,3%

Minimaal vereiste dekkingsgraad (MVEV):104,0% (vervalt in het transitie FTK en nieuwe pensioenstelsel)

Beleidsdekkingsgraad = gemiddelde van dekkingsgraden laatste 12 maanden

Dekkingsgraad

Beleids-
dekkingsgraad

MVEV
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Financiële situatie: bepaling dekkingsgraad

Balans SPX per 31 oktober 2022 (in 000)

Beleggingen 757.248 Pensioenverplichtingen 664.031

Algemene reserve +93.217

Dekkingsgraad:

114,0% =
757.248
664.031

x 100
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Rente ontwikkeling: 20-jaars rente (2,85% per 30/9)

• Rente loopt fors op
• Inflatie op korte termijn extreem hoog
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Waarom is de inflatie zo hoog?

• Invloed centrale banken / rentebeleid
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Marktverwachting op korte en lange termijn

DNB rente Inflatie Reële rente Markt rente

= marktrente (nominaal) 
minus inflatie
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Ontwikkeling financiële markten

• Aandelen fors gedaald.
• Bedrijfsobligaties ook.
• Direct vastgoed heeft waarde behouden
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Portefeuille en rendementen SPX t/m 30 september 2022

Beleggingscategorie

Belang in 

portefeuille Marktwaarde Rendement Benchmark Verschil

SPX totaal 746,05€      -25,9 -27,8 2,6

Matching 39% 291,62€         -45,9 -45,9 0,0

Liquiditeiten 0% 0,16€               -2,5 0,0 -2,5

LDI 39% 291,46€         -46,0 -46,0 0,0

Return 61% 454,43€         -8,7 -9,5 0,8

Aandelen 29% 213,39€         -15,0 -14,7 -0,3

Wereldwijd ontwikkeld 19% 138,16€         -14,0 -14,3 0,3

Emerging Markets 10% 75,22€            -16,6 -16,4 -0,3

Vastrentend 16% 116,05€         -12,4 -13,4 1,2

High Yield 10% 76,60€            -14,4 -15,8 1,7

Emerging Market Debt 5% 39,44€            -8,4 -8,6 0,2

Onroerend goed 17% 124,99€         12,8 12,8 0,0

Europa 6% 44,63€            5,0 5,0 0,0

Noord-Amerika 5% 35,22€            30,3 30,3 0,0

Woningen 5% 35,96€            12,0 6,7 5,0

Winkels 1% 9,17€               0,7 1,2 -0,5
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SPX vergelijk met andere ondernemings-PF-en

Bron: S&V Dashboards, Risk & Reward scan
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Beleggingsbeleid nu en volgend jaar
Na de ALM studie in 2020 een Strategisch Beleggingsbeleid voor 3 jaar (2021-2023).

• In 2021 in de portefeuille geïmplementeerd.

• In 2022 geen wijzigingen, renteafdekking bij hogere rente van 60% naar 80%

Jaarlijks Beleggingsplan met behulp van een Risico Budget Studie: optimaliseren risico-

rendementsverhouding.

• Verwachte rendement is 

een resultante.

Verwachtingen 

marktpartijen

(Bron: S&V Nieuwsflits)
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Ook worden stress testen uitgevoerd



Stichting Pensioenfonds Xerox | 31

Nieuw pensioenstelsel

Maatgevend is niet langer het bedrag aan 

pensioenuitkering (de aanspraak) maar de premie 

en het rendement daarop.

Er komen twee soorten contracten:

• solidaire premieregeling

• flexibele premieregeling

De wet wordt nu behandeld in de Tweede Kamer. De 

invoeringsdatum is opnieuw uitgesteld, naar 1 juli 2023
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Nieuw pensioenstelsel

De pensioenregeling van Xerox moet uiterlijk op 1-1-2027 aangepast zijn.

Sociale partners (werkgever, OR en vakbonden) moeten uiterlijk op 1 januari 2025 gekozen 

hebben voor een van de twee regelingen.

De tijdlijn …
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Nieuw pensioenstelsel
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Sociale partners: werkgevers en werknemersvertegenwoordiging.

• De pensioenopbouw voor actieven bij SPX is drie jaar achtereen noodgedwongen verlaagd.

• Sociale partners verkennen (sinds 2020) inkoop meer pensioen elders bij gelijke premie.

• Onlangs is besloten over te stappen naar een iDC (individuele premieovereenkomst) elders.

• Dit start op 1 januari 2023; SPX heeft dan geen actieve deelnemers meer

• Uitleg daarover komt van de werkgevers

2023 druk jaar voor SPX vanwege de collectieve waardeoverdracht op 31 dec 2023

• We concentreren ons op de collectieve waardeoverdracht (CWO).

• Tegelijkertijd blijven we open tot 2024 als aanspreekpunt en dienstverlener voor u!

• Gepensioneerden blijven ook tot 2024 pensioen van ons ontvangen zoals ze gewend zijn

• Vanaf 2024 is het gekozen APF, met een Xerox ‘kring’, uw pensioenfonds. 

Sociale partners; andere pensioenregeling
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Organisatie
(Her)benoemingen/wijzigingen bestuur in 2022:

• Richard Bons van zetel werknemers naar werkgevers
• Roland Hoogendam benoemd namens werknemers
Hilde Verdonschot heeft Xerox en SPX bestuur verlaten

Formeel twee vacatures: elk één namens werkgevers en 
werknemers. Aanvulling voor de beperkt resterende tijd
wordt niet verwacht.

Raad van Toezicht (RvT, vervangt visitatiecommissie)

Balanstotaal eind 2021 opnieuw groter dan € 1 miljard; 
verplicht instellen van een RvT voor intern toezicht.

Per 1 april 2022 bestaat de RvT uit:
• John Ruben (voorzitter)
• Herma Polee (lid)
• Frank Rijksen (lid)

SPX 
Bestuur

Verantwoordings-
orgaan

Raad van Toezicht

Sleutelfunctiehouders
- Risicobeheer
- Actuarieel
- Interne audit

Certificerend 
actuaris

Accountant

Compliance 
officer

Bestuurs-
commissies

Pensioenbureau

Intern Extern

Toezichthouders:

Adviseurs, 
Vermogensbeheer
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Afsluiting


