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is de beleidsdekkingsgraad eind februari.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde
dekkingsgraad over 12 maanden en geeft de
verhouding weer tussen de bezittingen en de
verplichtingen van het fonds. Hoe hoger de
dekkingsgraad, hoe beter de ﬁnanciële situatie.
Op de website vindt u elke maand de actuele
dekkingsgraad.
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Voorjaar
Het voorjaar is mijn favoriete jaargetij. Ik drink
mijn kofﬁe heel graag buiten in de eerste zon.
Uit de wind, de tuin is nog een beetje kaal maar
er bloeit al veel klein spul. Ik hou van deze tijd.
In februari heb ik zelfs de tafel een paar keer buiten
gedekt voor de lunch. Want ik eet ook het allerliefst
buiten. Mijn pubers sputteren soms tegen. Ze trekken
demonstratief mopperend hun dikke winterjassen aan
omdat hun rare moeder de lente in haar rare hoofd
heeft.
In deze editie van de Pensioenkrant komt Fons Rensen
(73) aan het woord. Hij vertrok na zijn vroegpensioen
naar Gran Canaria. Toen wij hem interviewden was
het in Nederland somber, 2 graden mét regen en werd
de lockdown verlengd. Gert kan het jaar rond buiten
kofﬁe in het zonnetje drinken. Dat heeft hij niet verkeerd
aangepakt.

Een duurzam
toekomst
samen met
Pensioenfon
Detailhande

Laat die zon in Nederland maar vaak doorbreken. En als
het nou ook nog helpt om die rottige virussen snel klein
te krijgen en iedereen zich weer vrij kan bewegen, dan
ben ik helemaal een gelukkig mens.
Een zonnig jaar toegewenst, in goede gezondheid.
Veel leesplezier!
Jorinde Crum
Hoofdredacteur De Pensioenkrant

Bekijk onze
compleet nieuwe
website

De website van Pensioenfonds Detailhandel is
compleet vernieuwd. Zo kunt u nog beter zien wanneer
uw pensioenuitkering wordt overgemaakt. Daarnaast
kunt u makkelijk gegevens wijzigen of
pensioeninformatie teruglezen.
www.pensioenfondsdetailhandel.nl
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Een goed pensioen en duurzaam beleggen. Gaan
deze twee componenten wel samen? Pensioenfonds
Detailhandel vindt van wel. We vragen Louise
Kranenburg, Manager Verantwoord Beleggen naar
hun maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid
(MVB-beleid).
Tekst: Nienke Duimelaar

W

aarom vindt
Pensioenfonds
Detailhandel
het belangrijk om bij te
dragen aan een duurzame
toekomst?
“Wij kiezen bewust voor
beleggen op een maatschappelijk
verantwoorde manier. Onze
overtuiging is dat verantwoord
beleggen niet alleen goed is voor
mens en milieu, maar op de lange
termijn ook betere rendementen
oplevert. Daarbij stellen we
duidelijke doelstellingen.
Pensioenfonds Detailhandel richt
zich op de normen, waarden en
wensen van de deelnemers, en op
de duurzame ontwikkelingsdoelen
(SDG’s) van de Verenigde Naties.”
Hoe doen jullie dat precies?
“Wij zijn ons ervan bewust
dat onze beleggingen impact
hebben op de wereld. We maken

daarom gerichte keuzes waarin
we wel, niet, veel of weinig
beleggen. Een andere manier
om die impact te maken, is het
gesprek aangaan met bedrijven
waarin we investeren en op
aandeelhoudersvergaderingen te
stemmen. Tot slot, en dat is een
nieuwe manier voor ons, zijn we
bezig aan de selectie voor onze
positieve impactinvesteringen.
We willen namelijk 1 procent van
onze totale beleggingsportefeuille
in dat type beleggingen hebben.
Daarmee doen we investeringen
die meetbare impact hebben, en
waarbij die positieve impact ook
voorop staat.”
Wat staat er nu hoog op
de agenda?
“We hopen dit jaar, net zoals we
dat bij onze aandelenportefeuilles
hebben gedaan, een groot deel
van onze leningenportefeuille

te verduurzamen. We
passen deze portefeuille aan
om bij te dragen aan vier
duurzaamheiddoelstellingen
van de Verenigde Naties.
De doelstellingen waar wij
op focussen zijn: ‘waardig
werk en economische groei’,

We maken grote
belangrijke
stappen”
‘verantwoorde consumptie en
productie’, ‘klimaatactie’ en
‘vrede, justitie en sterke publieke
diensten’. Daarnaast hebben
we ons onlangs aangesloten
bij ‘GREEN’. Dit is een
samenwerking om te zorgen dat
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koop. Waar komen ze vandaan
en heb ik het echt nodig? Wij
als consumenten kunnen
een steentje bijdragen door
duurzame keuzes te maken,
maar het zijn vooral grote
bedrijven waarin wij beleggen
die de stappen moeten én
kunnen nemen. We hebben al
veel gedaan, maar we blijven
ons constant verbeteren.
Daarbij houdt Pensioenfonds
Detailhandel vast aan de
koers die onze deelnemers
ondersteunen.”

ame

t
onds
del

Louise Kranenburg
Louise Kranenburg, Manager
Verantwoord Beleggen naar hun
maatschappelijk verantwoord
beleggingsbeleid (MVB-beleid).

Het pensioenakkoord in een
notendop
Dat er vorig jaar een pensioenakkoord is
gesloten, is u vast niet ontgaan. Maar weet u
ook wat de belangrijkste uitkomsten zijn?

A

vastgoed duurzamer wordt op
klimaatgebied.”
Op welke resultaten ben je
zelf het meest trots?
“Ik ben heel trots dat we al
vordering maken met de
ambitieuze doelstellingen die we
vorig jaar hebben opgesteld. We
streven naar 50 procent CO2reductie in aandelen, 30 procent
minder CO2-uitstoot in onze
bedrijfsobligaties, en het verder
inrichten van onze beleggingen
naar de vier SDG’s. Natuurlijk,
het werk is nooit klaar, maar
we maken grote stappen. Wat
Pensioenfonds Detailhandel
daarbij doet, is dichtbij haar eigen
koers blijven en tegelijkertijd
de voorkeuren van deelnemers
nauwlettend onderzoeken. Zo
blijven we in beweging en dat
is belangrijk in verantwoord
beleggen.”

4865060699_Pensioenkrant_2021.indd 3

Waar ligt jullie focus?
“Vooral op de vier SDG’s die we
prioriteit geven. Klimaat is voor
ons een belangrijk speerpunt.
We kijken hoe we klimaatrisico’s
in kaart kunnen brengen
(overstromingen, extreme droogte,
gebrek aan voldoende groene
energie). Er gebeurt heel veel

Duurzaam
ondernemen
is extra
belangrijk in
deze tijd”
in beleggingsland op het gebied
van klimaat, maar er is ook
nog veel onbekend. We werken

internationaal met partijen samen
om meer inzicht te krijgen.”
Kunnen jullie die focus wel
vasthouden in deze tijd?
“Duurzaam ondernemen is juist
extra belangrijk in deze tijd. Als
je kijkt naar bijvoorbeeld de
textielindustrie dan zie je dat
productielanden een enorme klap
hebben gekregen door Covid19. Deze crisissituatie heeft juist
getoond hoe belangrijk het is
dat we over een verantwoorde
en duurzame manier van
ondernemen blijven nadenken.
Maar ook, hoe ingewikkeld dat
eigenlijk is, in een internationale
beleggingsportefeuille.”
Op welke manier speelt
duurzaamheid een rol in je
eigen leven?
“Ik ben me nog bewuster
geworden van de spullen die ik

llereerst gaat de AOW-leeftijd minder snel
omhoog. Deze wordt tot 2022 bevroren op
66 jaar en 4 maanden. Daarna loopt de AOWleeftijd op tot 67 jaar in 2024. Een andere belangrijke
uitkomst is de afschafﬁng van de doorsneesystematiek.
Nu is de pensioenopbouw voor iedereen gelijk, waarbij
de premie voor een oudere deelnemer hoger is dan
voor een jongere deelnemer. Straks krijgt iedereen
dezelfde premie in zijn persoonlijke potje gestort.
Twee contracten
In het nieuwe pensioenstelsel kunnen sociale partners
kiezen tussen twee contracten. Bij beide contracten
wordt de pensioenpremie – die dus voor iedereen gelijk
is – in een persoonlijk potje gestort. Het grote verschil
is de manier van beleggen. Bij contract 1 belegt het
pensioenfonds het totale vermogen als geheel, dus
de inleg van alle potjes bij elkaar. De verdeling van het
rendement over alle potjes wordt vooraf vastgesteld.
Bij het tweede contract belegt het pensioenfonds
elk persoonlijk potje afzonderlijk. Het rendement dat
met de beleggingen van een persoonlijk potje wordt
gemaakt, gaat naar dat speciﬁeke potje.
Vervolgstappen
Het pensioenakkoord wordt op dit moment verder
uitgewerkt. Op 1 januari 2022 moet de nieuwe
wetgeving gereed zijn. Pensioenfonds Detailhandel
volgt alle ontwikkelingen op de voet en bereidt zich
momenteel voor, zodat de overgang naar een nieuw
pensioencontract – uiterlijk 1 januari 2026 – soepel zal
verlopen.
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Ik vertrek

Het geluk van
Gran Canaria
Sinds Fons Rensen (73) met zijn tweede vrouw Wilma
op het Spaanse eiland Gran Canaria woont, noemt
hij zich steeds vaker Alfonso. Voor zijn pensioen
stond hij op de markt en werkte voor seksshops en
kledingzaken. Dit is zijn verhaal.
Tekst: Kees Beudeker | Fotografie: Turismo Gran Canaria / eigen archief

O

ver het terras van
hun bungalow in
Maspalomas, de
oudste badplaats in
het zuiden van het eiland, waait
een warme wind van zee. Het is
de Calima, een heteluchtstroom
uit Afrika. Midden maart zorgt
die voor zomerse temperaturen
van meer dan 27 graden
Celsius. Maar ook zonder de
Calima is het hier in de winter
goed toeven, legt Fons uit. Elf
jaar geleden overwinterden ze
voor het eerst op het eiland.
Vanaf dat moment bleven ze

Als zijn
loopbaan door
een ontslag in
de soep dreigt
te lopen, maakt
Fons een
switch naar
een andere
branche.”

kennen, nadat Fons zijn
eerste vrouw had verloren aan
een ernstige ziekte. Beiden
verkochten ze wenskaarten.
Hij traditionele, zij 3D-versies.
Fons: “Gran Canaria in de
winter was voor ons een
verademing. We waren
gewend aan wind, regen,

ieder jaar telkens een maand
langer. Totdat het stel in 2014
besloot permanent op Gran
Canaria te gaan wonen en hun
huis in Zeeuws-Vlaanderen te
verkopen. “Je hebt hier 355
dagen per jaar zon. Hooguit
tien dagen een buitje. We lopen
altijd in korte broek en T-shirt.
Meer heb je niet nodig”, vertelt
Fons.

sneeuw en kou. Toen ik 65 jaar
werd, zei ik tegen Wilma: ʻlaten
we stoppen met werken en
permanent op het eiland gaan
wonen.ʼ Dat was vlot geregeld.
Binnen drie weken was
Wilma met drie volle koffers
in Maspalomas.
Ik kwam een paar maanden
later met een tot het dak
toe gevulde Fiat Dòblo. De
rest van onze bezittingen in
Nederland had ik verkocht. De
bestelbussen, de marktkraam,
noem maar op.”

Een verademing
Jarenlang hebben Fons en
Wilma op de markt gestaan.
Daar hebben ze elkaar leren

Geboren verkoper
Fons komt oorspronkelijk uit
Amsterdam, maar groeit op
in Hilversum. In een gezin

4865060699_Pensioenkrant_2021.indd 4

van zeven kinderen. Op
achttienjarige leeftijd verhuizen
ze naar Breda, waar zijn
vader, een vertegenwoordiger
in kleding, een nieuwe baan
krijgt. Ook Fons begint na het
eindexamen aan zijn eerste
baan: magazijnbediende.
Daarna volgt een snelle carrière
als verkoper, filiaalhouder
en regiomanager van diverse
kledingzaken in ZeeuwsVlaanderen en België. “Mijn
vader zei altijd: ʻFons is een
geboren verkoper. Die kan alles
slijten.ʼˮ
Sekswinkels en braderieën
Als zijn loopbaan door een
ontslag in de soep dreigt

te lopen, maakt Fons een
switch naar een andere
branche. Hij wordt gevraagd
als verkoopmanager van
diverse sekswinkels door heel
Nederland. In die tijd was
Fons ook al op braderieën gaan
staan met wenskaarten. “Dat
begon steeds beter te lopen.
Toen ik 62 werd, ben ik gestopt
met mijn baan en eerder
met pensioen gegaan. Van
Pensioenfonds Detailhandel
mocht ik op dat moment mijn
ouderdomspensioen al laten
uitbetalen. Dat vulde ik aan met
wat ik op de markt verdiende.
Zo konden we het prima
uitzingen totdat ik mijn AOWleeftijd bereikte.”

Onder de Spanjaarden
Op het zonneterras van hun
bungalow, waar ze iedere
dag om zeven uur ’s morgens
neerstrijken en om half elf
’s avonds weer opbreken, hebben
ze uitzicht op de bergen en
worden ze uit de wind gehouden
door Toldos, buitengordijnen.
Wilma hobbyt hier het liefst
de hele dag – schilderen en
3D-kaarten maken, terwijl
Fons zich over het huishouden
bekommert. “Ik kon nog geen ei
koken toen ik hier kwam, maar
ik ben er lol in gaan krijgen
en stilzitten is niets voor mij.”
Voor de boodschappen gaat hij
naar de Spaanse winkels in de
buurt. Daar kun je overigens
ook terecht voor spruitjes,
rode kool en aardappels. Toch
maakt hij steeds vaker Paella
en tortilla, of andere typisch
Spaanse gerechten. Alleen voor
een pot pindakaas, hagelslag
en muisjes moet Fons naar de
Nederlandse winkel. Die is vlak
om de hoek, want de bungalow
die ze huren, bevindt zich
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Nieuwe
samenstelling
bestuur
Pensioenfonds
Detailhandel
Met het aantreden van Evelyne Simons en
Steffi Schaab telt het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel vier vrouwen en zes
mannen. In 2019 traden Selma Skalli en
Lieske van den Bosch toe tot het bestuur.

V

oorzitter Henk van der Kolk is content met de
nieuwe samenstelling. “De afspiegeling van onze
deelnemers zien we nu ook terug in het bestuur. De
nieuwe bestuurders nemen ieder hun eigen expertise
mee. Voor het besturen van een pensioenfonds is het
goed dat er van tijd tot tijd een frisse wind waait.”
Code Pensioenfondsen
In de Code Pensioenfondsen wordt aandacht besteed
aan de samenstelling van besturen, verantwoordingsen belanghebbendenorganen. Norm 33 stelt dat elk
pensioenfondsbestuur minimaal één vrouw en één man
moet hebben. Ook moet er minimaal één bestuurder
van onder de 40 jaar en één van boven de 40 jaar deel
van uitmaken. Pensioenfonds Detailhandel voldoet
ruimschoots aan deze norm.

op een vakantiepark met 55
andere woningen. “Het gevaar
is wel”, zegt Fons, “dat je alleen
met andere gepensioneerden
omgaat, maar wij proberen
zoveel mogelijk onder de
Spanjaarden te zijn.”
Een handvol woorden en
Google Translate
In de tijd die ze nu op Gran
Canaria wonen, heeft Wilma
goed Spaans leren spreken.
Voor Fons ligt dat een stuk

Wij proberen
zoveel mogelijk
onder de
Spanjaarden
te zijn”
lastiger. Hij redt zich met een
handvol woorden en de hulp
van Google Translate. Het
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mag de pret niet drukken. Het
eiland is fantastisch, vinden
ze. Net als de bewoners. Heel
ruimdenkend. “Gran Canaria
staat bekend als het homoeiland. Wij hebben een aantal
bevriende homostellen, die
voelen zich hier vrijer dan in
Nederland. Ze kunnen zonder
gedoe hand in hand over straat
en elkaar een kus geven,” weet
Fons. Ander voordeel van het
eiland, vindt het stel het lage
prijspeil. “Het is hier een stuk
goedkoper dan in Nederland.
In de supermarkt betaal je 25

tot 30 procent minder en de
benzine kost hier 89 eurocent
per liter in plaats van 1,88
euro. Laatst heb ik een nieuwe
auto gekocht van elfduizend
euro. Ruim zevenduizend euro
goedkoper dan bij jullie. Voor
een deel komt dat, omdat er
maar 7 procent BTW wordt
geheven. Dat geeft ons nog
meer financiële ruimte, want
ik beschik over een prima
pensioen. Naast mijn AOW, heb
ik altijd goedbetaalde banen
gehad. Bovendien is ons huis in
Nederland met winst verkocht.”

De broers van Fons
begrijpen hem niet
Sinds 2019 zijn Fons en Wilma
uitgeschreven in Nederland
en Spaans resident geworden.
Een stap die de broers van
Fons tot op de dag van
vandaag onbegrijpelijk vinden.
Want waarom zou je buiten
Nederland gaan wonen als je
kinderen en kleinkinderen
hebt? Dit betekent dat ze hun
Nederlandse nationaliteit
hebben behouden, maar
belasting betalen in Spanje en
ze gebruik mogen maken van
onder meer de gezondheidszorg
in het land. Fons: “Alsof je de
kleinkinderen in Nederland
iedere week over de vloer hebt.
Ze komen gewoon hiernaartoe.
Alleen met Corona is dat nu een
stuk lastiger.”
Voedselbank
Volgens Fons is de pandemie
een drama voor het eiland. 55
procent van de bewoners zit
werkloos thuis, de helft van de
winkels is failliet en het aantal

mensen dat gebruikmaakt van
de voedselbank is gestegen
van 700 naar 4000 personen.
Op Gran Canaria is nauwelijks
meer een toerist te vinden.
Zelf gaan ze ook weinig meer
op pad, want de regels zijn
streng in Spanje. Zodra je de
deur uitgaat, is het verplicht
een mondkapje te dragen. Doe
je dat niet, riskeer je een boete
van 240 euro. “Daar zijn ze heel
strikt in”, zegt Fons. “Daarom
wandel ik het liefst door de
natuur. Op tien minuten lopen,
ligt een prachtig beschermd
duin- en natuurgebied, waar
veel watervogels broeden.
Het hele jaar door staan de
bomen in bloei en er groeien
elk seizoen andere bloemen.
Nee, we hebben nog nooit een
moment spijt gehad van de
keuze om naar dit eiland te
komen. We worden zelfs een
beetje Spaans, als het nu rond
de 17 graden is, zijn we geneigd
een dikke winterjas aan
te trekken.”
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“De Kuyper voelde
ook een beetje van mij”

Op dertigjarige leeftijd switcht docent Douwe de Boer (nu
66 jaar) van baan. Hij sluit zijn carrière in het onderwijs
af en kiest bewust voor de detailhandel. De Boer wordt
vertegenwoordiger bij drankenproducent Koninklijke De
Kuyper. “Ik heb nooit spijt gehad van deze ommezwaai.
Bovendien lijkt het op elkaar; in het onderwijs verkocht ik
leerstof, in de detailhandel drank”.
Tekst: Nienke Duimelaar | Fotografie: Koninklijke De Kuyper / Eigen archief

“

Ik werkte op een basisschool
en had als doelstelling om
op mijn 30e schoolhoofd
te worden. Maar door
de verschuiving in het
basisonderwijs toentertijd stond
er nergens een vacature open en
besloot ik verder te kijken. Mijn
vader heeft bij Droste gewerkt
in Haarlem en raadde me aan
het in die hoek te zoeken. Hij zei
altijd: ‘Douwe, kies voor een fijn
familiebedrijf, dan weet je precies
voor wie je werkt.’ Zo gezegd, zo
gedaan. Ik besloot te solliciteren
als junior vertegenwoordiger
bij Koninklijke De Kuyper,
producent en verkoper van
alcoholhoudende dranken.”
Hogerop
“Na de zomer van 1985 ben
ik aan de slag gegaan als
juniorvertegenwoordiger. Ik heb
veel marketing- en salescursussen
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gedaan en volgde na een paar jaar
mijn baas op die met pensioen
ging. Ik werd verkoopleider
Nederland en al gauw ook
binnen de Benelux. Het was een
dynamische baan, waarin ik

De drankenbranche is
een uitermate
gezellige
sector”
veel op reis was en genoot van
het klantencontact. Daarnaast
gaf ik leiding aan een corps
van accountmanagers en nam
ik de grote accounts voor mijn
rekening. Dit heb ik 33 jaar lang

Druk
Douwe de Boer (66)
geeft bijles aan kinderen
met een leerachterstand
en is voorzitter van
de Vereniging van
Gepensioneerden uit de
Detailhandel en Sociëteit
Houten 2020.

met veel plezier gedaan, totdat ik
op mijn 63e met pensioen ging.”
Familiebedrijf
“Koninklijke De Kuyper heeft
een rijke historie en is al sinds
1695 een volledig familiebedrijf.
Het is één van de oudste
familiebedrijven van Nederland.
Het mooie aan De Kuyper is dat
je de hele familie kent, en zij jou.
Je weet precies voor wie je werkt
en dat is prettig - zoals mijn vader
al tegen mij zei. Er zitten geen
multinationals tussen, ze hebben
geen aandelen in het buitenland
en beslissingen worden over
het algemeen snel genomen.
Bovendien waren mijn meerderen
altijd zeer betrokken en kenden
alle werknemers bij naam. Tijdens
mijn loopbaan voelde het alsof
De Kuyper ook een beetje van mij
was en ik onderdeel uitmaakte
van de familie.”

Trendgevoelig
“Het leuke aan een product als
drank is, dat je de trends ziet
meebewegen met de markt.
Waar De Kuyper ooit begon
met jeneververkoop in het
buitenland, is het bedrijf nu
uitgegroeid tot ’s werelds grootste
cocktaillikeurenmerk, actief in
meer dan 100 landen. Cocktails,
mixdrankjes en ook advocaat
werden aan ons portfolio
toegevoegd. Een mooie, maar
iets andere tak van sport. Waar
we ooit vooral bezig waren met
buitenlandse export, boorden we
nieuwe markten aan en werden
we ook sterk in de verkoop van
dranken voor de thuismarkt,
het uitgaansleven en horeca.
Wat blijkt: Nederlanders zijn
grootafnemer van alcohol
binnenshuis en zeker in de
begin jaren van de twintigste
eeuw nam het gebruik van

13-04-2021 11:20

DE PENSIOENKRANT 07

Bouwen aan de toekomst
in een uitdagend jaar
In een jaar, waarin thuiswerken de norm werd, anderhalve meter de regel en
het mondkapje een dagelijkse accessoire, is door Pensioenfonds Detailhandel
veel werk verzet om de organisatie klaar te maken voor de toekomst met een
nieuw pensioenstelsel. Door de invoering van het nieuwe pensioenstelsel komt er
uiterlijk in 2026 een einde aan de zogeheten ‘doorsneesystematiek’.

“
steeds jonger werden. Hun
manier van werken, omzet
en reclame maken was
anders. Gehaaster. Dat juich
ik absoluut toe, maar ik
besefte wel: ik moet hier niet
te lang blijven hangen. Ik
wilde niet als een soort oude
schoolmeester overkomen.”

cocktails en longdrinks binnen
de uitgaanswereld een vlucht.
Populaire drankjes als Dropshot
of perziklikeur Peachtree vonden
gretig aftrek en doen het nog
steeds goed.”
Ommezwaai
“Uiteindelijk veranderde het
landschap in de detailhandel.
Kleine slijterijen werden
opgedoekt en grote slijterijen
namen het over of vestigden
zich in supermarkten. Deze
grote winkelbedrijven waren
interessante spelers, waar ik vaak
aan tafel heb gezeten. Samen
met mijn marketingmaatje
Jan vormde ik een uitstekend
team. We hebben veel met
elkaar meegemaakt en als
gepensioneerden nog steeds
contact. Wat ik wel merkte, is
dat onze gesprekspartners aan
de andere kant van de tafel
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Pensioen
“Ik zou tot mijn 67e jaar
doorwerken, maar ben
uiteindelijk met vervroegd
pensioen gegaan. Ik
heb nog wat advieswerk
gedaan, bijles gegeven en
bestuurlijk vrijwilligerswerk
opgepakt. Het was niet zo
dat ik reikhalzend naar
mijn pensioen uitkeek,
integendeel. Maar op een
gegeven moment zit je tegen
je houdbaarheidsdatum
aan en is het tijd voor
verjonging. Ik kijk terug op
een bijzonder mooie tijd en
heb geen moment spijt gehad
van mijn carrièreswitch.
De drankenbranche is een
uitermate gezellige sector.
Je verkoopt geen augurken
in het zuur, maar een
genotsmiddel. Ook daar heeft
mijn vader gelijk in gehad.
‘Douwe,’ zei hij, ‘in tijden van
crisis gaan mensen op zoek
naar producten waarmee ze
zichzelf kunnen verwennen.
Chocolade, goede koffie
of drank. Je zult zien dat
die producten altijd goed
verkopen.’”

Meedoen?
Denkt u ook nog wel eens
aan de tijd dat u werkte
in de detailhandel? De
Pensioenkrant is altijd op
zoek naar mooie verhalen.
Wilt u ook uw verhaal
delen over uw werkzame
leven? Mail dan naar:
jc@pensioenfondsdetailhandel.nl

Bij dat systeem”, onderstreept
Henk van der Kolk,
werknemersvoorzitter van
Pensioenfonds Detailhandel,
“stop je geld in de gezamenlijke
pot met de ambitie om aan het eind
van de rit een inkomen te bieden dat
gebaseerd is op je gemiddelde verdiende
loon. In het nieuwe pensioenstelsel wordt
ook gezamenlijk geld ingelegd, maar
krijgt iedere deelnemer de premie in zijn
persoonlijke pensioenspaarpot en een
rendement op die spaarpot met beleggingen
die passen bij de leeftijd van de deelnemer
(beleggingen met neer risico als je jong
bent en minder risico naarmate je ouder
wordt). Dus bepaalt niet alleen de hoogte
van jouw salaris, maar ook de voor jou
ingelegde premie en de voor jou behaalde
beleggingsresultaten, je pensioen.”
Volgens Van der Kolk wordt pensioen
daarmee minder zeker en afhankelijker van
de resultaten op de financiële markten. “Dus
ook de kans op korten wordt groter”, legt de
bestuursvoorzitter uit. “Maar aan de andere
kant: dankzij extra beleggingsrendementen
zal indexatie ook eerder een feit zijn. Iets
wat in het huidige systeem, waarbij de
mogelijkheid van indexatie is gekoppeld
aan de hoogte van de dekkingsgraad, veel
lastiger is. Zeker bij een lage rente zoals we
die al jaren kennen.”
Overstap naar Capgemini
Naast de voorbereidingen op het nieuwe
pensioenstelsel stond 2020 en staat 2021
voor Pensioenfonds Detailhandel voor
een belangrijk deel in het teken van de
overstap naar Capgemini, de nieuwe
uitvoerder. “Onze belangrijkste reden
voor deze verandering, is dat wij in 2019
al tot de conclusie waren gekomen dat
een goede pensioenuitvoering niet zonder
een uitmuntend automatiseringssysteem
kan. Om die reden zijn we op zoek
gegaan naar een nieuwe partner, die
ons de tools gaat leveren om het nieuwe
pensioensysteem goed uit te kunnen voeren.
Werknemers en werkgevers hebben nu
alvast real time inzicht in het opgebouwde
pensioenaanspraken en de administratieve
handelingen worden eveneens makkelijker
uit te voeren.”
Ongelukkige samenloop van
omstandigheden
De overstap naar de nieuwe
pensioenuitvoerder viel samen met de
corona-uitbraak. Qua timing misschien
niet de meest gelukkige zet. Henk van der
Kolk: “De exponentiële snelheid waarmee
het virus de wereld veroverde en voor zoveel
leed heeft gezorgd, is ongekend. Lockdowns
brachten een deel van de economie
bijna letterlijk tot stilstand en door de
onzekerheid die dat veroorzaakte, maakten
de financiële markten een grote vrije val.

Toch zijn we erin geslaagd goed
te presteren en de overgang naar
de nieuwe pensioenuitvoerder te
maken.” Niet alles is al af maar
daar werken we volop aan.
Plus 14 procent
Tijdens de eerste lockdown stond
Pensioenfonds Detailhandel in
crisismodus. “Hierdoor kon er ondanks
de thuiswerksituatie makkelijk worden
geschakeld en gehandeld,” vertelt de
bestuursvoorzitter en oud-vakbondsman.
Doordat de financiële markten zich snel van
de eerste klappen herstelden, is uiteindelijk
een beleggingsresultaat geboekt met een
plus van ruim 14 procent. Pensioenfonds
Detailhandel zag daarmee het totale belegde
vermogen groeien naar bijna € 30 miljard.
Van der Kolk: “Ik weet wat gepensioneerden
dan denken: waarom wordt mijn pensioen
niet geïndexeerd? Helaas lukt dat niet. Dat
komt door de extreem lage rentestand. We
mogen pas indexeren als de dekkingsgraad
voor een langere periode boven de 110
procent ligt, dat was toen nog niet het geval.
Maar de positieve keerzijde is, niemand
hoeft zich zorgen te maken over kortingen.
Pensioenfonds Detailhandel staat er
goed voor.ˮ
Uitstel voor retailers
Volgens Van der Kolk is de coronacrisis
onder de streep vooral een bittere pil
voor veel bij Pensioenfonds Detailhandel
aangesloten werkgevers. “Het bestuur van
Pensioenfonds Detailhandel heeft meteen bij
het uitbreken van de pandemie maatregelen
genomen”, benadrukt Van der Kolk.
Werkgevers konden hierdoor tijdelijk uitstel
krijgen voor het betalen van de verplichte
pensioenpremie. Slechts een beperkt deel
van de 32.000 aangesloten werkgevers
heeft daar gebruik gemaakt. Van der Kolk:
“Ondanks de coronacrisis zijn er tot nu toe
geen betalingsachterstanden ontstaan, de
pensioenpremies worden keurig betaald.
Kennelijk heeft een deel van de detailhandel
minder last gehad van de pandemie en een
ander deel werd geholpen door de NOWregeling.”
Groei
Het aantal bedrijven dat is aangesloten
bij Pensioenfonds Detailhandel, bleef
ondanks de teruglopende economie,
nagenoeg gelijk aan 2019. Wel groeide
het aantal werknemers dat deelneemt aan
het pensioenfonds in 2020 met 12.000
personen. Ook het aantal gepensioneerden
nam toe van 114.945 naar 119.866. “Dat is
de natuurlijke groei van actieven en gewezen
deelnemers die in een jaar pensioneren”,
weet van der Kolk. In totaal keerde
Pensioenfonds Detailhandel € 360 miljoen
pensioen uit.
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De bijzondere hobby van...
Wanneer je met pensioen bent, is er (vaak) volop tijd voor
hobby’s. Oude hobby’s waar je tijdens je loopbaan niet aan
toe kwam of nieuwe die pas op latere leeftijd zijn ontstaan.
In deze nieuwe rubriek vertellen gepensioneerden over hun
bijzondere hobby. Theo Dolleman (72) bijt het spits af. Hij
was werkzaam als productpromoter en geniet sinds 2006
van zijn pensioen.
Tekst: Malou Godet | Fotografie: Eigen archief

“

Sinds ik met pensioen
ben, wonen mijn vrouw
en ik de helft van het
jaar in Portugal. We
hebben een appartement in
Armação de Pêra, vlakbij
Albufeira, en kijken uit op de
Atlantische Oceaan. We zien
van alles voorbijkomen: van
grote, luxe cruiseschepen tot
scholen dolfijnen met palingen
in hun bek. Ook wanneer we
in Nederland zijn, speelt het
water een grote rol. Zodra we
thuiskomen, ruim ik onze boot
in en varen we naar Zeeland.
Meestal verblijven we zo’n vijf

maanden op het water. Ik heb
daar mijn vaste adresjes voor
paling, die ik vervolgens zelf
rook. Deze hobby is op jonge
leeftijd ontstaan. De oom van
mijn vrouw had een rokerij
in Schiedam en vanaf mijn
veertiende was ik daar kind aan

huis. Zodra ik paling ving –
iets waar je nu een vergunning
voor nodig hebt – ging ik
daarnaartoe en mocht ik zelf
aan de slag.”
Hollandse paling
“Het leuke aan palingroken?
Tja, het is alles eromheen. Je
gaat er met je stoel bij zitten,
houdt de temperatuur in de
gaten en drinkt ondertussen
een lekker glaasje wijn.
Wanneer de kerntemperatuur
72 graden is, weet je dat de vis
goed is. In Portugal kennen
ze geen gerookte paling; alles
gaat op de grill, in de oven of
op de barbecue. Daar breng ik
nu verandering in, samen met
een Nederlandse horecaman
die een zaak in Albufeira
heeft. Omdat hij – in verband
met corona - niet open mag,
kwam ik op het idee om
gerookte paling op bestelling te
verkopen. Met succes, want het
loopt storm. Elke twee weken
brengt een kennis van ons
een nieuwe lading Hollandse
paling, want de Portugese is
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1. De herfstmaand.
2. Huizenhandelaar.
3. Europese hoofdstad.
4. Prairiepaard.
5. Zuid-Amerikaan.
6. Staathuishoudkundige.
7. Vanzelfsprekend.
8. Deel van het been.
9. Coaster.
10. Bros koekje.
11. Blaasinstrument.
12. Puzzelsoort.
13. Pionier.
14. Tuinplant.
15. Rietvogel.
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Op het water
“Ik heb zelf een grote rookoven
gebouwd van twee stalen
aanrechtblokken. Daar kunnen
wel 120 palingen tegelijk in! De
eerste keer verbrandde alles,
maar nu er een dubbele bodem
in zit, rookt ‘ie perfect. Als het

zou passen, zou ik ‘m zo in de
auto naar Nederland willen
meenemen, haha. Gelukkig
heb ik thuis ook een rookoven;
een kleine die makkelijk mee
kan op de boot. Over een paar
dagen vertrekken we naar
Nederland om daar zomer
te vieren. Op het water mét
gerookte paling: de lekkerste
vis ter wereld!”

Column

Gelijke cijfers staan voor gelijke letters. Probeer aan de hand van de
omschrijvingen alle woorden te vinden. Bij een correcte invulling leest u
van boven naar beneden in de gekleurde hokjes de oplossing.

7

in de wintermaanden veel te
mager om te roken.”

4

3
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Jaap Ory is gepensioneerde bij Pensioenfonds
Detailhandel en lid van het redactieteam van
de Pensioenkrant.

T

oen mijn twee zoons Jean-Paul en René (nu 53 en 54 jaar) nog
jonge knullen waren, bezochten we – vooral in de wintermaanden –
regelmatig verzamelaarsmarktjes. Je kon daar ruilen en natuurlijk ook
voorwerpen kopen. De jongens gingen voor de postzegels en ik voor oude
bodemvondsten. Deze kocht ik bij personen die ze via metaaldetectoren zelf
gevonden hadden. Dat waren onder andere gespen, kledinghaakjes
en knopen.
Goudschat
Vooral de knopen hadden mijn speciale belangstelling en wat blijkt: nu
opnieuw. In deze coronatijd heb ik namelijk dozen vol met bodemvondsten uit
de kelder gehaald en ben ik opnieuw gaan poetsen en rangschikken. Voor mij
was het mijn herontdekte goudschat. Prachtige knopen liet ik weer door mijn
vingers glijden, onder meer heel oude exemplaren van gesneuvelde militairen
uit de zogenaamde vergeten Bataafse oorlog van 1799. Die, in de duinen van
Noord-Holland bij onder andere Callantsoog, Bergen en Castricum, heuse
veldslagen verslagen tussen enerzijds Nederlandse Patriotten (Bataven) en
Fransen, anderzijds Russische en Engelse troepen.
Vergeten hobby
Ik heb over deze oorlogshandelingen ooit eens een lezing gegeven voor de
Volksuniversiteit Alkmaar. De uniformknopen van de gesneuvelde militairen
hielpen mij destijds bij de samenstelling van genoemde lezing. Mede door
Covid-19 heb ik een bijna vergeten hobby uit vervlogen tijden weer nieuw
leven ingeblazen. Ik ben er dagelijks zeker wel een uurtje mee bezig. Nuttig,
leerzaam en gezellig.
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