
 

 

 

   
 Nieuwsbrief mei 2022 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt u de negende editie van de nieuwsbrief van Stichting Pensioenfonds Xerox.  
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 Voorwoord: na regen komt zonneschijn 
 
Tijdens het schrijven van dit voorwoord is het heerlijk zonnig. Wat ziet de wereld er toch anders uit als de zon schijnt. 
Dat geldt in ons persoonlijke leven, dat niet meer belemmerd wordt door beperkingen in verband met Covid-19, en 
op de financiële markten waar de zon ook uitbundig lijkt te schijnen. De aandelenkoersen staan vrij stabiel op een 
hoog niveau en, belangrijker voor ons als pensioenfonds, de rente stijgt. 
 
Doordat wij veel in obligaties beleggen betekent een rentestijging een daling van ons vermogen; maar dat vinden wij 
niet erg omdat de waarde van onze verplichtingen nog verder daalt en de dekkingsgraad daarmee stijgt. Per 30 april 
2022 was onze actuele dekkingsgraad 115,1% en de beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de afgelopen 12 
maanden waarop beleidsbeslissingen worden genomen, 111,2%. Een plezierige ontwikkeling voor ons allen. 
 
Ondanks deze zonnige berichten hebben wij zorgen. De inval van Rusland in Oekraïne leidt tot persoonlijke drama’s 
en gruwelijke beelden. Daarnaast zien wij impact op de financiële markten en in de economie die ons als individuen 
zullen raken, zoals de inflatie en het gebrek aan bepaalde producten, en schommelingen die ook impact zullen 
hebben op het pensioenfonds. Wij hadden een zeer beperkt belang in aandelen en obligaties van Russische bedrijven 
en (semi-) overheden. Op die beleggingen zijn sancties van kracht en handel in deze stukken is nu onmogelijk. Onze 
vermogensbeheerders zullen in actie komen zodra dat kan. Als hierover nieuws is, melden wij dat via de website. 
 
Voor nu wens ik u een mooie, zonnige zomer! 
 
Els Janssen, onafhankelijk voorzitter 

 

   

  

Wijziging pensioenreglement en statuten 
 
Het bestuur heeft per 1 januari 2022 een gewijzigd pensioenreglement en per 1 april 2022 gewijzigde statuten 
vastgesteld. 
 
De belangrijkste wijzigingen in het pensioenreglement zijn als volgt: 

• De pensioenpremie zoals die is afgesproken door de sociale partners is wederom niet toereikend gebleken 
om de pensioenregeling op evenwichtige wijze uit te blijven voeren. Om die reden heeft het bestuur besloten 
het opbouwpercentage in de pensioenregeling voor het jaar 2022 te verlagen naar 1,472%. Het nieuwe 
opbouwpercentage geldt alleen voor de pensioenopbouw van de actieve deelnemers in 2022, dus van  
1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. De pensioenpremie die de actieve deelnemers betalen in 
2022, is niet veranderd. 

• Er wordt vanaf 1 januari 2022 een uniforme doorsneepremie van 30% toegepast alle vier de bij het 
pensioenfonds aangesloten werkgevers. Tot 1 januari 2022 bedroeg de premie voor werkgever Veenman 
27% en voor de andere drie werkgevers 30%. 

 
De statuten zijn gewijzigd wegens het instellen van een raad van toezicht. Het pensioenfonds was wettelijk verplicht 
de visitatiecommissie te vervangen door een raad van toezicht, omdat het belegd vermogen van het pensioenfonds 
twee boekjaren op rij meer dan 1 miljard euro bedroeg. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke externe 
deskundigen en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in 
het pensioenfonds. 
 
U kunt de gewijzigde statuten en het gewijzigde pensioenreglement downloaden via de website van het 
pensioenfonds of u kunt een exemplaar aanvragen bij het Xerox Pensioenbureau. 
 
Marly van Issum, pensioenjurist 

 



  

De toekomst van het pensioenfonds 
 
Al een aantal malen is in de nieuwsbrief en in de deelnemersvergadering aandacht besteed aan de toekomst van SPX. 
Inmiddels is de Wet Toekomst Pensioenen ingediend bij de Tweede Kamer met als gewenste ingangsdatum 1 januari 
2023. Het bestuur van het pensioenfonds heeft zorgvuldig gekeken naar de voor- en nadelen van het handhaven van 
het eigen fonds. Daarbij hebben we onder andere oog gehad voor de voortdurende daling van het aantal 
medewerkers dat pensioen bij ons opbouwt, de toenemende eisen van wet- en regelgeving, de tijd en moeite die het 
kost om alle fondsorganen gevuld te krijgen en te houden met capabele mensen, de stijgende kosten en dalende 
premie, en ook de verwachte inspanningen voor de transitie naar het nieuwe stelsel.  
 
Alles overwegende meent het bestuur dat het niet zinvol is om als SPX de overgang te maken naar het nieuwe 
stelsel. Dat betekent dat het pensioenfonds op termijn zal ophouden te bestaan. De verschillende toekomstopties 
worden met ondersteuning van een deskundige verder in kaart gebracht. Vanzelfsprekend zullen wij u via de website 
en de nieuwsbrief op de hoogte houden van de voortgang van dit proces. Concrete informatie over wanneer en naar 
wie de pensioenen van SPX overgedragen zullen worden, geven wij u te zijner tijd via een persoonlijk bericht. 
 
Parallel aan ons onderzoek bekijken sociale partners (werkgevers, ondernemingsraden en vakbonden) hoe de 
pensioenopbouw voor de medewerkers eruit moet gaan zien en waar deze ondergebracht wordt. Dat kan dezelfde 
partij zijn als waar het pensioenfonds mee in zee gaat, maar dat hoeft niet. SPX moet de belangen afwegen van alle 
betrokkenen bij het fonds, dus ook slapers en gepensioneerden, en kan daarom op een andere keuze komen dan die 
voor de actieven gemaakt wordt. 
 
Els Janssen, onafhankelijk voorzitter 
 

 

 
 

Mijn SPX-omgeving 
 
De mijn SPX-omgeving van onze website is de laatste 2 jaar stapsgewijs vernieuwd. Omdat de constructie hiervan is 
overgedragen naar een andere partij en de opzet ook is veranderd heeft dit meer tijd gekost dan verwacht. 

Via onze website www.xeroxpensioenfondsen.nl kunt u via de knop Mijn SPX (rechtsboven) inloggen op de Mijn SPX-

omgeving. Dit doet u met behulp van DIGID. Als u in het buitenland woont en geen DIGID hebt wilt u ons dit dan 
schriftelijk of per e-mail laten weten? Wij kunnen dan inventariseren om hoeveel personen het gaat en evalueren of 
we hier een doelmatige oplossing voor kunnen vinden. 

Als u bent ingelogd op de Mijn SPX-omgeving vindt u op de beginpagina aan de rechterkant 3 blokken: 

 

Mijn Persoonsgegevens 
 
Mijn Persoonsgegevens bevatten uw persoonlijke gegevens. Via de knop digitale communicatie kunt u 
aangeven of u de post van ons op papier thuis wilt ontvangen of digitaal. Als u al hebt aangegeven dat 
u de post digitaal wilt ontvangen en u wilt uw e-mailadres wijzigen kunt u dat doen via de knop Email 
adres wijzigen. Op het nieuwe mailadres krijgt u dan een mailtje van ons met een link. Als u op deze 
link klikt, bevestigt u de wijziging van uw mailadres. Op dat mailadres krijgt u dan vanaf dat moment 
van ons een bericht wanneer er digitale post klaarstaat voor u in de Mijn SPX-omgeving. 

Graag verzoeken wij u ook alvast om te controleren of uw emailadres nog juist is en deze aan te 
passen indien nodig is. 

 

Mijn Inbox 
 
Mijn Inbox bevat de post die wij voor u digitaal hebben opgeslagen. Als u dit opent ziet u dat uw 
Inbox op dit moment leeg is. Wij hebben al uw eerdere digitale post overgezet naar archief. Als u klikt 
op archief vindt u al uw gearchiveerde digitale post. De laatste stap waar we nu nog mee bezig zijn is 
het aanmaken van nieuwe documenten voor toekomstige digitale post. In de tussentijd zullen wij 
berichten per reguliere post versturen.  

Deze laatste stap in Mijn Inbox omgeving zal hopelijk binnenkort worden voltooid. 

 

 
Mijn Pensioen 
 
Mijn Pensioen bevat uw pensioengegevens. Als u bij ons pensioen opbouwt of heeft opgebouwd dat 
nog niet is ingegaan, kunt u in Mijn Pensioen ook onze pensioenplanner gebruiken. Dit geldt alleen 
niet voor een beperkt aantal gewezen deelnemers, met tijdelijk vroegpensioen. Zij kunnen contact 
opnemen met het pensioenbureau voor hun pensioenplanning. 
 
In de pensioenplanner kunt u de bedragen van uw pensioen zien, gebaseerd op de ingang van dat 
pensioen op uw reglementaire pensioenleeftijd.  

 
 
 
 
 

 

http://www.xeroxpensioenfondsen.nl/


 
Als u uw pensioen eerder wilt opnemen kunt u in de pensioenplanner diverse mogelijkheden invoeren 
om te kijken wat dat financieel voor u zou betekenen. 
 
Als u een keuze hebt gemaakt die bij u past kunt u dit schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven. 
Wij zullen dan voor u een offerte opmaken en de procedure in gang zetten. Vraag uw pensioen 
uiterlijk 3 maanden vóór de gewenste ingangsdatum bij ons aan. 
 

Mocht u nog vragen hierover hebben, kunt u altijd telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. 

Bert Huijts, Pensioenmedewerker 

 
 

 
 

Scenariobedragen bij uw pensioenoverzicht 
 
Sinds 2020 vindt u op uw jaarlijks Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en op de website mijnpensioenoverzicht.nl 
naast het bedrag van het te bereiken pensioen op pensioenleeftijd ook nog 3 scenario bedragen.  
 
Het betreft een: 
• Verwacht scenario 
• Slecht weer scenario  
• Goed weer scenario 

 

Zie hieronder een voorbeeld met fictieve bedragen 

 

Ik wil graag verwijzen naar onze informatie hierover in onze nieuwsbrief van 10 april 2021. 

Besloten is om deze Scenariobedragen vanaf 1 juli 2022 op de website mijnpensioenoverzicht ieder kwartaal te 

verversen met de meest actuele dataset van DNB. 

Ter verduidelijking: 

Op uw Uniform pensioen Overzicht per 1 januari van elk jaar vindt u de scenariobedragen op basis van de dataset per 

1 januari van DNB, op mijnpensioenoverzicht.nl ieder kwartaal op basis van de meest actuele dataset van DNB  

Bert Huijts, medewerker pensioenadministratie 

 

 

  

Betaaldatums pensioenuitkeringen 
 

Maand Betaaldatum* 

Mei 25 mei 2022 

Juni 23 juni 2022 

Juli 25 juli 2022 

Augustus 25 augustus 2022 

September 22 september 2022 

Oktober 25 oktober 2022 
 

* Let op: 
Wij maken het geld over naar uw bank. Hoe snel u  
erover kunt beschikken, hangt van uw bank af. Dat duurt 
gemiddeld één tot drie werkdagen. 
De betaaldata zijn onder voorbehoud. Wij kunnen hier in 
bijzondere situaties van afwijken. 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

 
 
 
 

 



 

Contactinformatie 
 
Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op! 

  
Website 
Bekijk onze website (www.xeroxpensioenfondsen.nl) voor 
algemene informatie over de pensioenregeling. Voor meer 
persoonlijke informatie over uw pensioenregeling logt u in op 
de Mijn SPX-omgeving. 
 
E-mail 
Algemeen:  info@xeroxpensioenfondsen.nl 
Directeur:  rob.smeets@xerox.com 
Pensioenjurist:  marly.vanissum@xerox.com 
Pensioenadministrateurs:  bert.huijts@xerox.com 
 halima.salhi-chraihi@xerox.com 
 lisa.jansen@xerox.com 
 

 
Telefoon 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen  
8:30 uur en 16:30 uur via 088 – 401 26 37 
 
Post of bezoek 
Ons postadres is Postbus 43, 5800 MA te Venray. Het 
bezoekadres is Sint Jansweg 15, 5928 RC te Venlo  
(uitsluitend op afspraak). 
 

 

   

  
Colofon 
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