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Voorwoord
Mijn naam is Gerald Santing en ik ben sinds 1 april van dit jaar “onafhankelijk extern voorzitter” van het bestuur van
het Xerox pensioenfonds. Dat “extern” en “onafhankelijk” betekent dat ik niet uit uw midden kom en ook geen binding
heb met Xerox of Veenman. Ik heb geen stem in de bestuursvergadering, maar ben met de overige bestuursleden wel
verantwoordelijk voor alles wat het fonds doet en nalaat te doen. En er valt veel te doen. Want er verandert
voortdurend van alles in pensioenland.
Over wat we doen en gaan doen gaat deze nieuwsbrief waarvan de eerste uitgave voor u ligt. Of nog beter: u leest hem
op uw computer of tablet. Dat scheelt kosten en papier, maar bovendien is hij dan ook informatiever. Omdat het niet te
vermijden valt dat we af en toe woorden gebruiken die u niet dagelijks tegen komt, kunnen we in de digitale
nieuwsbrief die woorden uitleggen via een linkje. Dat kan natuurlijk niet in de papieren nieuwsbrief. Een goede reden
om uw Mijn SPX-omgeving te activeren. Elders in deze nieuwsbrief vindt u nogmaals hoe u dat doet.
Een vaste rubriek in de nieuwsbrief gaat over hoe het fonds er financieel voor staat. Dat is op dit moment niet goed.
Wel verwachten we op dit moment niet dat er per 1 januari 2017 gekort moet worden, maar er zal in de komende jaren
flink wat moeten gebeuren om die korting in de toekomst niet alsnog te moeten doen. Natuurlijk zullen we u over deze
ontwikkelingen regelmatig op de hoogte houden, onder meer via de nieuwsbrief. Maar het is ook mogelijk om met het
bestuur over deze belangrijke onderwerpen te spreken. Dat kan bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor één van de
deelnemersvergaderingen in november. In deze nieuwsbrief leest u daar alles over.
Ik hoop u tijdens de deelnemersvergaderingen persoonlijk te ontmoeten. Dus tot november!
Gerald Santing, onafhankelijk voorzitter

Activeer uw SPX-omgeving
Heeft u uw Mijn SPX-omgeving nog niet geactiveerd? Doe dit dan snel en maak kans op €25!
Via de link op de startpagina van de website (www.xeroxpensioenfondsen.nl) kunt u uw toegang tot uw Mijn SPXomgeving activeren. Dit doet u door eenmalig uw e-mailadres te registreren en uw activeringscode in te voeren. Uw
activeringscode vindt u in de brief die u omstreeks 9 november 2015 van ons heeft ontvangen. Activeringscode kwijt?
Stuur dan een e-mail aan info@xeroxpensioenfondsen.nl.
Waarom zou u uw SPX-omgeving activeren?

Het is gemakkelijk. U kunt uw pensioeninformatie altijd en overal bekijken.

Het is overzichtelijk. U hoeft niet meer bang te zijn dat u bijvoorbeeld uw Uniform Pensioenoverzicht kwijtraakt.

Het pensioenfonds bespaart kosten voor drukken en verzenden.

Het is beter voor het milieu.
Marly van Issum, secretaris

Bestuur
Nieuw in 2016 in het bestuur zijn de heren G.H.L. Santing, onafhankelijk extern voorzitter, en M.M.J. van den Berg,
bestuurslid namens de werknemers.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Naam

Geslacht

Leeftijd

Functie

Vertegenwoordiging

Datum eerste
benoeming

Datum
eventuele
herbenoeming

G.H.L. Santing

Man

67

Onafhankelijk
voorzitter

n.v.t.

21 april 2016

21 april 2020

B.N. Spruijt

Man

70

Vicevoorzitter

Werknemers
(pensioengerechtigde deelnemers)

2 april 2013

2 april 2017

R.G.L. Smeets

Man

51

Bestuurslid

Werkgevers

1 januari 2005

1 januari 2017

R.K.P. Martens

Man

49

Bestuurslid

Werkgevers

1 september 2010

1 september 2018

Vacature

-

-

Bestuurslid

Werkgevers

-

-

Vacature

-

-

Bestuurslid

Werkgevers

-

-

J.F.M.A. van den Muijsenberg

Man

58

Bestuurslid

Werknemers

1 september 2002

1 september 2018

J.L.P. van der Geer

Man

62

Bestuurslid

Werknemers

1 maart 2011

1 maart 2019

M.M.J. van den Berg

Man

47

Bestuurslid

Werknemers

16 juni 2016

16 juni 2020

A.P.M. Jansen

Man

70

Bestuurslid

Werknemers
(pensioengerechtigde deelnemers)

9 juli 2015

9 juli 2019

Het pensioenfonds werkt met aspirant-bestuursleden, die na een gedegen opleiding openstaande vacatures gaan
invullen. Mevrouw H.M.J. Verdonschot-van Dijnen en de heer A.R. Oegema zijn aspirant bestuurslid. Het bestuur voert
gesprekken met mogelijke kandidaten voor invulling van de vacature voor een bestuurslid namens de werkgevers. Er is
gekozen voor het aantrekken van een onafhankelijk extern bestuurder die ook zitting neemt in de beleggingscommissie.
Niels van Heesen, directeur

Verkiezingen verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan komt tot stand door verkiezingen. Per 1 januari 2017 loopt de benoemingstermijn van
Ronald Bogaard en Gerard Derix af.
Ronald Bogaard vertegenwoordigt de actieve deelnemers. Deze zetel moet worden ingevuld middels verkiezingen door
en uit de actieve deelnemers. Ronald Bogaard heeft zich herkiesbaar gesteld. Omdat zich na een kandidatenoproep
geen tegenkandidaten hebben gemeld, is het niet nodig geweest om verkiezingen te houden en is Ronald Bogaard voor
een periode van drie jaar herbenoemd.
Gerard Derix vertegenwoordigt de pensioengerechtigde deelnemers. Deze zetel moet worden ingevuld middels
verkiezingen door en uit de pensioengerechtigde deelnemers. Gerard Derix heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Namens
de pensioengerechtigde deelnemers hebben zich na een kandidatenoproep twee kandidaten gemeld: Jan Hermans en
Lucas Hoekman. Na online verkiezingen is Jan Hermans gekozen als nieuwe vertegenwoordiger van de
pensioengerechtigde deelnemers voor een periode van drie jaar.
Korte introductie Jan Hermans
Jan Hermans is werkzaam geweest bij Xerox van oktober 1972 tot en met juni 2010 in diverse functies,
laatstelijk als Finance Manager Global Purchasing. Zijn motivatie om zitting te nemen in het
verantwoordingsorgaan is om "samen met het pensioenfonds te zorgen voor een fatsoenlijk pensioen
voor de oud-medewerkers". Daarom vindt hij het een uitdaging om zich beschikbaar te stellen om
samen met de andere leden van het verantwoordingsorgaan te toetsen of het bestuur op een
evenwichtige manier rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden.
Marly van Issum, secretaris

Deelnemersvergadering toch in 2016!
Eind mei jl. was er op verzoek van een aantal gepensioneerden een gesprek met het bestuur over het reilen en zeilen
van het pensioenfonds. Mede naar aanleiding van dit gesprek hebben wij ons voornemen om in 2016 geen
deelnemersvergadering te houden herzien.
Er gebeurt veel in pensioenland en ook bij uw pensioenfonds. Niet dat wij verwachten dat er per 1 januari gekort moet
worden op de SPX-pensioenen, zoals dat bij een aantal andere pensioenfondsen wel aan de orde lijkt te zijn. Maar ook
de dekkingsgraad van het SPX is te laag. Dus zal die dekkingsgraad in de komende jaren moeten stijgen, om te
voorkomen dat we in de toekomst alsnog moeten korten. Of dat gaat lukken hangt met name af van het rendement op
beleggingen en de hoogte van de rente. Hierover leest u meer in deze en volgende uitgaven van de nieuwsbrief en vindt
u op de website.
Maar tijdens het gesprek met de gepensioneerden bleek duidelijk dat een website en een nieuwsbrief niet voldoende
zijn. Het persoonlijk contact is toch vaak beter. Daarom organiseren we dit jaar toch een tweetal deelnemersvergaderingen en wel een op 22 november in Venray en een op 24 november in Breukelen. U kunt zich tot 6 november
aanmelden voor deze vergaderingen via het aanmeldingsformulier dat u op 10 oktober is gestuurd.
Kom naar deze vergadering en ga in gesprek met het bestuur!
Gerald Santing, onafhankelijk voorzitter

Statutenwijziging
Per 1 juli 2016 zijn de statuten op de volgende punten gewijzigd:
 De stemverhouding tijdens bestuursvergaderingen.
 Het minimumaantal bestuursvergaderingen per jaar.
 De vestigingsplaats van Veenman.
Bekijk voor een meer uitgebreide toelichting op de wijzigingen en de nieuwe versie van de statuten het nieuwsbericht
op de website.
Marly van Issum, secretaris

Financiële situatie van het pensioenfonds
Per 1 januari 2015 is de door de wetgever de beleidsdekkingsgraad geïntroduceerd. Dit is een 12-maands gemiddelde
van de dekkingsgraden van de voorgaande maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt door de Stichting Pensioenfonds
Xerox maandelijks op de website gepubliceerd. De beleidsdekkingsgraad bedraagt eind oktober 2016 93,7%. De
beleidsdekkingsgraad dient als basis voor het geven van toeslagverlening en eventuele korting van pensioenrechten.
Zoals het er nu naar uitziet zal bij ongewijzigde situatie van de financiële markten aan het einde van het jaar niet gekort
hoeven te worden door Pensioenfonds Xerox. Dit in tegenstelling tot de aankondiging van enkele grote
pensioenfondsen. Deze fondsen hebben al aangegeven dat ze aan het einde van het jaar moeten korten als de situatie
ongewijzigd blijft. Dat betekent niet dat wij kunnen juichen omdat de kans op korten bij ons ook aanwezig is. Enerzijds
als de rente eind volgend jaar weer zo laag is. Anderzijds staat er in de wet dat als de beleidsdekkingsgraad 5 jaar
achtereen lager dan 104% is er ook gekort moet gaan worden. De hoogte van de korting is dan het verschil tussen
104% en de dekkingsgraad aan het einde van het 5e jaar (eind 2019).
Een korting in de nabije toekomst kan alleen vermeden worden door een stijgende rente.
Niels van Heesen, directeur

Pensioen 1-2-3
Algemene informatie over de pensioenregeling kunt u vinden in het Pensioen 1-2-3 op de website. Dit is een digitaal
overzicht van de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling. Voor persoonlijke informatie over uw pensioen kunt
u terecht op Mijnpensioenoverzicht.nl. Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In Laag 1 leest u in het kort de
belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Laag 2 bevat een toelichting op de onderwerpen in de eerste laag.
Tot slot vindt u in laag 3 documenten met juridische en beleidsmatige informatie. Alle algemene informatie die u over
de pensioenregeling zou willen raadplegen, kunt u vinden via Pensioen 1-2-3. Het voordeel van deze digitale opzet is
dat deze veel meer informatie omvat dan wij ooit in een brief zouden kunnen opnemen. Zo vindt u hier informatie over
pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid, de werkgevers- en de werknemersbijdrage aan de pensioenopbouw,
flexibiliseringsmogelijkheden en de risico's en kosten van de pensioenregeling.
Marly van Issum, secretaris

Rendementscijfers per 30 september 2016
Rendement portefeuille
(%)

Rendement benchmark
(%)

Asset allocatie ultimo
2015 (%)

19,93
22,72
6,05
5,12
11,60
6,67
0,88
7,34
13,72
6,76
14,31
1,24
1,07
7,84
-0,62
14,21

20,59
22,72
6,00
5,10
14,06
5,80
1,26
6,37
11,19
6,00
11,29
3,17
0,00
7,69
0,00
14,64

59,5
48,8

Vastrentende waarden
Core
Credits actief
Credits passief
High yield
Aandelen
Europa
Noord-Amerika
Emerging markets
Indirect onroerend goed
Nederland – woningen
Nederland – winkels
Europa
Commodities*
Liquiditeiten
Totaal

5,4
5,3
31,3
11,8
9,5
10,0
4,3
1,9
1,3
1,1
4,0
0,9
100,0

* Inclusief derivaten voor valuta-afdekking en bijbehorende liquiditeiten.

Betaaldatums pensioenuitkeringen
Maand

Betaaldatum*

Oktober

25 oktober 2016

November

24 november 2016

December

22 december 2016

* 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
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:
Bestuur:
Directeur:
Secretaris:
Pensioenadministratie:

info@xeroxpensioenfondsen.nl
pensioenfonds.bestuur@xerox.com
niels.vanheesen@xerox.com
marly.vanissum@xerox.com
bert.huijts@xerox.com
halima.salhi-chraihi@xerox.com
esther.peters@xerox.com

Telefoon
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8:30
uur en 16:30 uur via 0478 - 52 52 51.
Post of bezoek
Ons postadres is Postbus 43, 5800 MA te Venray. Het
bezoekadres is Maasheseweg 89, 5804 AB te Venray
(uitsluitend op afspraak).
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