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Jaarverslag 2019 
 
 
VGB Bestuur. 
 
Afgelopen jaar zijn wij geconfronteerd met het overlijden van de heer Marijn Tipker  
en de heer Emile Cohen. Beiden hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van 
de VGB. Wij zijn hen veel dank verschuldigd. 
 
In 2019 heeft het VGB Bestuur vier keer vergaderd, in alle gevallen met de 
vertegenwoordigers van de VGB in de diverse organen van het Pensioenfonds Staples. Voorts 
vonden diverse besprekingen plaats tussen individuele bestuursleden in verband met 
administratieve werkzaamheden. 
 
Het secretariaat is eind 2019 overgegaan van Ruud de Bree naar Herman Albers. In 
samenwerking verrichten zij alle werkzaamheden ten behoeve van het secretariaat en de leden 
administratie. 
 
Nu het Pensioenfonds met het terugtrekken van de werkgever een gesloten karakter heeft 
gekregen, heeft het Bestuur van de VGB zich gebogen over de te stellen prioriteiten bij het 
aansturen van het Pensioenfonds. 
De uitgangspunten zijn vastgelegd in een beleidsnotitie. Deze is uitvoerig met het Bestuur van 
het Pensioenfonds besproken. 
 
De beleidsdekkingsgraad is gedurende het jaar licht gedaald. In december 2019 stond deze op 
117,5%. De hoogte van deze dekkingsgraad heeft het mogelijk gemaakt dit jaar een vrijwel 
volledige prijscompensatie door te voeren van 1,27%. De turbulente tijden met 
dientengevolge volatiele financiële markten gekoppeld aan een voortdurende lage rekenrente 
maken een toekomstige indexering niet vanzelfsprekend. Voorts blijft de regelgeving van de 
DNB onveranderd streng en scherp. De uitkomsten van de Stuurgroep met betrekking tot een 
nieuw pensioenstelsel zijn volop in gang, maar ook hier zijn de resultaten daarvan en de 
invloed op de dekkingsgraad nog niet te voorspellen.  
 
Op alle posten, het pensioenfondsbestuur, de diverse commissies (beleggingen, toekomst, 
IRM, communicatie) en het verantwoordingsorgaan heeft de VGB gekwalificeerde 
bestuurders.  
 
Toekomst fonds. 
 
Per 1 juli 2018 werd het Pensioenfonds een gesloten fonds omdat de werkgever heeft 
aangegeven de pensioenregeling voor de op dat moment nog aanwezige actieve deelnemers te 
beëindigen. Hiervoor is een aangepaste uitvoeringsovereenkomst gesloten lopend tot eind 
2020. 
Het onderwerp Toekomst heeft vervolgens een permanente plaats gehouden op de agenda van 
het Bestuur.  
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Deze Commissie Toekomst van het Pensioenfonds heeft veel voorbereidend werk gedaan en 
op de volgende onderwerpen alle opties in kaart gebracht: 
 
• De mogelijke wijziging in de wijze van uitvoering van ons pensioen met alle plussen en 

minnen: BPF, APF, verzekeraar. Uit onderzoek en de z.g. ALM studie, waarin de 
toekomstige bezittingen en verplichtingen van het fonds uitgebreid in beeld worden 
gebracht, blijkt voor als nog dat zelfstandig voortbestaan met een paritair bestuur 
momenteel de beste optie voor het Pensioenfonds is. 

• Diverse bestuursmodellen zijn in kaart gebracht. Het huidige paritaire model wordt 
vooralsnog de beste optie geacht. De werkgever levert gedurende 2020 ongewijzigd vier 
bestuursleden, al dan niet geleverd uit eigen gelederen of professionals van buiten 
ingehuurd.  

• Ook de toegenomen Governance eisen van overheid en toezichthouders is het 
noodzakelijk gebleken  een aantal professionals in het bestuur op te nemen. 
Dientengevolge heeft het Pensioenfonds Bestuur de honorering van de bestuursleden 
marktconform aangepast.  

• Vervolgens is van belang dat we onze missie en visie goed blijven volgen. 
o Beleggingsbeleid dient afgestemd te zijn op onze missie: een welvaartsvast 

pensioen is het streven.  
o Prudent beleggingsbeleid en een kostenbewustzijn op uitvoering en 

vermogensbeheer is daar onderdeel van. 
 
Belangrijke onderwerpen waar ook voor de toekomst het vizier op blijft staan:  
 
• Besluitvorming politiek over nieuwe pensioenstelsel 
• Toekomst van het Pensioenfonds Staples 
• De communicatie met onze leden 
 
 
Leden. 
 
Aantal leden per 31.12.2018: 931 
Aantal leden per 31.12.2019: 1.041 
 
De contributie is dit jaar gehandhaafd op € 12,00 en € 6,00. Voor leden ouder dan 80 jaar 
geldt een vrijstelling. Zij moeten dit echter wel opgeven aan het secretariaat middels hun 
geboortedatum.  
 
Medio 2019 is er een ledenwerf campagne gehouden en die heeft ons veel nieuwe leden 
opgeleverd. Totaal 151 nieuwe leden, waarvan 109 gepensioneerden en 42 (nog) niet 
gepensioneerden. 
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Pensioenfonds Staples. 
 
In 2019 zijn er geen mutaties geweest in de samenstelling van het Pensioenfonds Bestuur.  
Medio 2020 zal Hein Vader zijn werkzaamheden als bestuurslid van het Pensioenfonds en lid 
van de BCC neerleggen. Over zijn opvolging vindt momenteel overleg plaats. Aan het 
lidmaatschap van de BCC stelt de DNB hoge eisen. De contacten met het Pensioenfonds en 
de bestuursondersteuning (BSG) zijn goed zowel formeel als informeel.  
 
Met de invoering van de Europese wetgeving IORPII heeft ook het Pensioenfonds Staples 
haar organisatie daar op moeten afstemmen. Deze wet vereist het benoemen van de drie 
sleutelfuncties. De inrichting daarvan is in gang gezet en naar verwachting zal het fonds ook 
de komende jaren hiermee voldoen aan de gestelde Governance eisen.  
 
Er zijn drie sleutelfuncties: 
 
1 Risicobeheer functie en 2 Actuariële functie.  
Beide functies worden door Mevrouw Linda Gastelaars ingevuld. 
 
3 Interne Audit. Deze wordt door de heer Cor Zwart ingevuld.  
 
 
Website. 
 
Op de website van de VGB staat veel nuttige informatie met onder andere verwijzingen naar 
de site van ons Pensioenfonds. Op een overzichtelijke wijze, met onder meer een pagina met 
Q&A, wordt het complexe pensioendossier nader toegelicht.   
 
 
Aandachtspunten. (zoals vastgelegd in de beleidsnotitie). 
 
• Toekomst van het Pensioenfonds. Nu ons Pensioenfonds de status van een gesloten fonds 

heeft bereikt zal op een gestructureerde manier in kaart moeten worden gebracht welke 
varianten voor de toekomst voorhanden zijn.    

• Aandacht voor het beleggingsbeleid. De DNB ziet hier te allen tijde op toe dat het prudent 
is en WTW verklaart dit nog eens. Het gaat om de samenstelling van de 
beleggingsportefeuille en de renteafdekking. De dynamische beleggingsstrategie is een 
middel hier invulling aan te geven.  

• Met het oog op een goede communicatie met haar leden – de niet-actieven (slapers) en 
gepensioneerden - geeft de VGB alle aandacht aan informatie verstrekking en uitwisseling 
naar alle leden. Digitale nieuwsbrieven zullen daarbij meer worden ingezet, dit ook mede 
om porti kosten te besparen. 
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Het Bestuur roept iedereen op zoveel mogelijk zijn/haar emailadres op te geven.  
Communicatie langs die weg is vaak het meest effectief. 

Het bestuur van de VGB 

 
 
 
Toelichting afkortingen: 
VGB  Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples 
DNB  De Nederlandsche Bank 
IRM  Integraal Risico Management, een commissie bij Pensioenfonds Staples 
BPF  Bedrijfstak Pensioen Fonds 
APF  Algemeen Pensioen Fonds 
ALM  Asset Liability Management, studie financiële opties en risicoverwachting 
BCC  Beleggings- en Controle Commissie, een commissie bij Pensioenfonds Staples 
BSG  Blue Sky Group, Amstelveen, onze pensioen uitvoerder 
IORPII Institutions for Occupational Retirement Provision,  

Europese wetgeving voor de pensioensector 
WTW  Willis Towers Watson, één van onze pensioenadviseurs 
 
 


