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In dit nummer:
▪

Voorwoord: continuïteit

▪

Introductie nieuwe voorzitter bestuur

▪

Introductie nieuwe voorzitter beleggingsadviescommissie

▪

Samenstelling verantwoordingsorgaan per 1 januari 2020

▪

Wijziging pensioenreglement per 1 januari 2020

▪

Herstel DigiD-toegang en oplevering uniforme rekenmethodiek (URM)

▪

Betaaldatums pensioenuitkeringen

▪

Contactinformatie

▪

Colofon

Voorwoord: continuïteit
Ik schrijf dit voorwoord terwijl het Corona-virus rondwaart in Nederland. Bijna elke dag worden wel nieuwe
maatregelen aangekondigd die een aantal dagen geleden nog niet noodzakelijk werden geacht. Ook uw pensioenfonds
neemt haar maatregelen om risico’s voor haar personeel te beperken en is daarom minder bereikbaar voor persoonlijk
advies dan gewoonlijk. Telefonisch en per mail zijn we natuurlijk wel bereikbaar al werken we zo veel mogelijk “vanuit
huis”. Wat huiselijke geluiden op de achtergrond zult u vast wel op de koop toe willen nemen.
Het effect van het Corona-virus op de beurzen en de rente is na de uitbraak in China door de beleggers onderschat. Nu
duidelijk wordt wat de gevolgen van het stilleggen van landen op de economie zijn en wat de kosten zijn voor landen
om bedrijven in leven te houden is het effect op de koersen des te groter. Veel zal afhangen hoe lang het duurt om de
uitbraak onder controle te krijgen. Dat de verschillende landen in een verschillende besmettings-fase zitten helpt daar
niet bij. In China lijkt men nu weer aan het werk te kunnen, terwijl de vraag naar goederen vanuit Europa laag is. Hoe
lang duurt dit nog? Geen idee, maar waarschijnlijk zeker een aantal maanden.
Een aantal maanden is erg lang, zeker als je binnen zit. Voor een lange termijn belegger als een pensioenfonds is het
een korte periode. Natuurlijk vindt er met onze adviseurs in deze tijd overleg plaats, maar tot een aanpassing van het
strategisch beleggingsbeleid heeft dat overleg tot nu toe geen aanleiding gegeven. De wereld zal er zeker even anders
uitzien na Corona, maar op de langere termijn zal naar verwachting het effect beperkt zijn.
Ronduit ongelukkig is echter de timing van deze crisis in 2020, nu aan het eind van dit jaar een zeer groot aantal
fondsen volgens de huidige wetgeving zal moeten korten als de dekkingsgraad van het fonds gedurende 5 jaar onder
de 104% heeft gestaan. Daar zou SPX ook bij kunnen behoren. In hoeverre deze wettelijke verplichting tot korten blijft
bestaan, gezien de plannen met het nieuwe pensioenstelsel, is nu nog onzeker. Voorlopig gaan we ervan uit dat een
korting van de rechten onvermijdelijk zal zijn. Dat heeft dan gevolgen voor iedereen, voor actieve en gewezen
deelnemers (“slapers”), maar ook voor de gepensioneerden. Zo blijkt de korte termijn ook heel belangrijk te zijn.
Een andere verandering op korte termijn is er één die ik reeds vorig jaar tijdens de
deelnemersvergadering heb aangekondigd: per 1 april van dit jaar verlaat ik het bestuur
van SPX. Dat dit vertrek zou vallen in een zo tumultueuze periode had ik niet kunnen
voorzien. Daarom is het maar goed dat we tijdig voor continuïteit hebben gezorgd: per 1
april neemt Els Janssen het stokje van mij over. Gezien haar ervaring in het leiden van
een pensioenfonds heb ik er alle vertrouwen in dat de bestuurlijke continuïteit hiermee
op een goede wijze is verzekerd. Els: veel succes!
Ik wens u en eenieder die bij SPX betrokken is een goede gezondheid toe.
Gerald Santing, onafhankelijk voorzitter [tot 1 april 2020]

Introductie nieuwe voorzitter bestuur

Met ingang van 1 april mag ik het spreekwoordelijke stokje van Gerald Santing als onafhankelijk voorzitter van uw
fonds overnemen. Ik realiseer me daarbij terdege dat we in een bijzondere en moeilijke tijd leven en dat er ook een
uitdagende periode aankomt. De huidige corona-crisis is een ongekende situatie, maar de overige uitdagingen voor de
pensioenfondsen zijn voor mij dagelijks werk.
Dat is een aanloopje om iets over mezelf te vertellen. Mijn naam is Els Janssen, ik ben
48 jaar en woon in Amstelveen. Ondanks mijn relatief jonge leeftijd loop ik al een tijd
mee in het pensioenvak, en sinds 2014 als voorzitter of bestuurder van een
pensioenfonds. Op dit moment ben ik onafhankelijk voorzitter van het pensioen-fonds
van de Grolsche bierbrouwerij, bestuurslid bij het pensioenfonds Openbare Bibliotheken
en bestuurslid bij het Randstad pensioenfonds. Dat laatste pensioenfonds is zoals dat
heet “in liquidatie”, wat wil zeggen dat de verplichtingen zijn overgedragen aan een
ander pensioenfonds en we werken aan het opheffen van de stichting. Niet alleen bij het
Randstad pensioenfonds, maar ook bij een aantal andere pensioenfondsen heb ik de
afgelopen 10 jaar ervaring opgedaan met transities van pensioenfondsen. Het is
mogelijk dat zo’n transitie ook relevant wordt voor SPX en dat is een van de redenen
dat het bestuur mij geschikt vond voor de positie van onafhankelijk voorzitter.
In de afgelopen maanden heb ik de kans gehad om kennis te maken met uw fonds, de bestuursleden en de
medewerkers. Dat was een plezierige kennismaking en ik zie ernaar uit om samen met alle betrokkenen te werken aan
een goede toekomst voor SPX en een goede toekomst voor uw pensioen.
Een overeenkomst met Gerald Santing is dat wij beiden geboren en getogen zijn in Amsterdam. Ik woon dan weliswaar
nu in Amstelveen, maar dat is een lang verhaal dat niet past in deze nieuwsbrief. In mijn vrije tijd doe ik aan korfbal
en yoga en ga graag op verre reizen. Als het lukt, hoop ik deze zomer samen met mijn man in Namibië rond te reizen
in een 4x4 auto met een tent op het dak. Gedurende die weken ben ik dan even niet bereikbaar; maar daarbuiten zal
ik me met volle energie inzetten voor uw pensioenfonds.
Ik hoop u in goede gezondheid te treffen bij de deelnemersvergaderingen aan het eind van het jaar!
Els Janssen, onafhankelijk voorzitter [vanaf 1 april 2020]

Introductie nieuwe voorzitter beleggingsadviescommissie
Graag stellen wij Paul de Geus aan u voor, de nieuwe voorzitter van de beleggingsadviescommissie. Nieuw in deze rol,
maar sinds 2017 al bestuurslid en lid van de beleggingsadviescommissie. Door personele wijzigingen en na het
afronden van een integraal risicomanagement-project binnen het pensioenfonds was Paul de
logische nieuwe voorzitter van de beleggingsadviescommissie en voor deze rol zonder
problemen getoetst bij De Nederlandsche Bank.
De loopbaan van Paul in vermogensbeheer begon in 1994 bij een ondernemingspensioenfonds, waar hij verantwoordelijk was voor het verder ontwikkelen en invoeren van
een programma voor afdekking van vreemde valuta. Dit was een snelle leerschool in
risicomanagement en vermogensbeheer voor pensioenfondsen, het inhuren van externe
managers en Asset Liability Management. Bredere ervaring kwam bij diverse
vermogensbeheerders, waar zowel de commerciële kant als de inhoudelijke kant in
klantportefeuilles onder zijn verantwoordelijkheid vielen. Sterk gedreven vanuit een fiduciaire
rol (al werd dat begrip in het begin nog niet zo genoemd), werden zowel portefeuilles van
verzekeringsmaatschappijen als van pensioenfondsen ingericht en beheerd.
Risicomanagement speelde daarin altijd een hoofdrol. Sinds 2014 is Paul professioneel
bestuurder en in die rol actief bij drie pensioenfondsen.
Paul heeft een gezin met inmiddels twee volwassen dochters en woont in Nederhorst den Berg. Naast zijn werk als
pensioenfonds professional is Paul zo veel mogelijk op en om het water te vinden. Wedstrijdzeilen in een Solo, een
eenmansboot, en tochten maken en op kleine schaal charteren met een traditionele platbodem, een lemsteraak
Paul de Geus, bestuurslid en voorzitter beleggingsadviescommissie

Samenstelling verantwoordingsorgaan per 1 januari 2020
De kandidatenoproep voor leden van het verantwoordingsorgaan per 1 januari 2020 heeft één kandidaat namens de
gewezen deelnemers opgeleverd. Namens de pensioengerechtigde deelnemers hebben zich geen nieuwe kandidaten
gemeld.
Dit betekent dat Jan Wijnands automatisch is herbenoemd namens de pensioengerechtigde deelnemers. Hij blijft
tevens secretaris van het verantwoordingsorgaan.
De kandidaat namens de gewezen deelnemers, Petra van de Laar, is na een toetsing aan het
functieprofiel en een gesprek met de voorzitter van het verantwoordingsorgaan, de voorzitter
van het bestuur en de directeur benoemd namens de gewezen deelnemers.
De samenstelling van het verantwoordingsorgaan per 1 januari 2020 is daarmee als volgt:

Tiny Hendriks, voorzitter, lid namens de werkgevers;

Jan Wijnands, secretaris, lid namens de pensioengerechtigde deelnemers;

Ronald Bogaard, lid namens de actieve deelnemers;

Jan Hermans, lid namens de pensioengerechtigde deelnemers; en

Petra van de Laar, lid namens de gewezen deelnemers.
Marly van Issum, pensioenjurist

Wijziging pensioenreglement per 1 januari 2020
Het bestuur heeft per 1 januari 2020 een gewijzigd pensioenreglement vastgesteld.
De pensioenpremie zoals die is afgesproken door de sociale partners is 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 te verlagen van 1,738% naar 1,536%. Het nieuwe opbouwpercentage geldt alleen voor de
pensioenopbouw van de actieve deelnemers in 2020, dus van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Het
pensioen dat is opgebouwd tot 31 december 2019 blijft onveranderd. De pensioenpremie die de actieve deelnemers
betalen in 2020, verandert niet.
Het bestuur van het pensioenfonds en de sociale partners gaan op korte termijn nog in overleg om te bekijken of het
besluit om het opbouwpercentage te verlagen wellicht nog herzien kan worden.
Tevens is een aantal redactionele wijzigingen in het pensioenreglement doorgevoerd.
U kunt het gewijzigde pensioenreglement downloaden via de website van het pensioenfonds of u kunt een exemplaar
aanvragen bij het Xerox Pensioenbureau.
Marly van Issum, pensioenjurist

Herstel DigiD-toegang en oplevering uniforme rekenmethodiek (URM)
Om te beginnen is het gepast om hier nogmaals onze welgemeende excuses te maken voor het moeten onderbreken
van de DigiD toegang. Die is in oktober opgeleverd zodat u als deelnemer met DigiD toegang krijgt tot “mijnSPX”,
inclusief pensioenplanner voor nog niet gepensioneerden. Dit in februari zo snel weer “uit de lucht” halen was een
onprettige maar noodzakelijke ingreep om te blijven voldoen aan de eisen die nu aan zo’n omgeving worden gesteld.
In de tussentijd zijn noodzakelijke gegevens op verzoek geleverd aan deelnemers. Voor ons betekende het, in een
drukke periode, extra contact met en persoonlijke service aan onze deelnemers.
Met ActuIT, leverancier van onze pensioenplanner, is hard gewerkt om de individuele deelnemer weer online van dienst
te kunnen zijn; daar wordt op het moment van schrijven van dit artikel de laatste hand aan gelegd en bij verschijnen
van deze nieuwsbrief zou de pensioenplanner weer “in de lucht” moeten zijn. “Mijn SPX” met individuele documenten
voor U als deelnemer volgt daarop.
Daarnaast wordt nu het communiceren van pensioenbedragen in drie scenario’s opgeleverd door onze leverancier van
deelnemersadministratie software. Het aanbieden van scenariobedragen is sinds eind september vorig jaar verplicht,
maar vanwege kosten en vooral complexiteit heeft invoering voor SPX vertraging opgelopen. De scenariobedragen
moeten worden vastgesteld met behulp van de zogenaamde uniforme rekenmethodiek (URM) met daarin 2000
mogelijke economische scenario’s die zich zouden kunnen voordoen.
Met URM worden per deelnemer, op grond van zijn of haar gegevens drie mogelijke pensioenbedragen berekend:
 Een “gemiddeld” bedrag volgens het mediaan scenario dat precies tussen duizend betere en duizend slechtere
scenario’s in ligt.
 Een hoger bedrag volgens een optimistisch scenario.
 Een lager bedrag volgens een pessimistisch (slecht weer) scenario.

Deze bedragen komen op uw UPO en worden doorgegeven aan het pensioenregister zodat u ze ook kunt zien in
Mijnpensioenoverzicht.nl. Daarmee moeten deelnemers, u dus, een realistische inschatting van hun pensioen kunnen
maken en in staat zijn een haalbare financiële planning op te stellen. Deze bedragen veranderen op het moment dat de
wetgever de scenario’s aanpast, te beginnen halverwege dit jaar.
Op dit moment speelt er echter nog een ander probleem en dit betreft het tonen van uw pensioenaanspraken in
Mijnpensioenoverzicht.nl. Uw aanspraken bij Stichting Pensioenfonds Xerox zijn weliswaar doorgegeven en ingelezen in
Mijnpensioenoverzicht.nl maar zijn met tussenpozen niet zichtbaar voor U. Dit vinden wij heel vervelend en dit is een
technisch probleem bij het Pensioenregister. De IT afdeling van het pensioenregister was helaas nog niet in staat het
probleem te vinden, waardoor onze deelnemers ook daar hun SPX pensioen niet altijd konden zien. Wij hopen dat deze
problemen bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn opgelost.
Met het aanbieden van scenariobedragen wordt bovenstaande probleem helemaal opgelost, en wij verwachten dat op
korte termijn te realiseren. Daarmee zijn we (dan) weer helemaal bij en kunt u weer online uw opgebouwde Xerox
pensioen inzien.
We vinden zelf persoonlijke, accurate en vlotte service aan u belangrijk en we realiseren ons terdege dat beide
hierboven beschreven problemen daar geen goed aan hebben gedaan. Dat spijt ons en we zijn ons uiterste best aan
het doen om dat weer goed te krijgen en te houden.
Rob Smeets, directeur

Betaaldatums pensioenuitkeringen
Maand

Betaaldatum*

April

23 april 2020

Mei

25 mei 2020

Juni

25 juni 2020

Juli

23 juli 2020

Augustus

25 augustus 2020

September

24 september 2020

* 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:
Directeur:
Pensioenjurist:
Pensioenadministrateurs:

info@xeroxpensioenfondsen.nl
rob.smeets@xerox.com
marly.vanissum@xerox.com
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 0478 - 52 52 51.
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).
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