
Selma Skalli 
Werknemersvoorzitter
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premie ingelegd, maar het 
eigen vermogen zal worden 
gestort op een persoonlijke 
pensioenrekening, een individuele 
pot. Vervolgens wordt de hoogte 
van de pensioenuitkering - dus 

ook de jaarlijkse indexering – 
bepaald door meerdere factoren. 
Denk daarbij aan je verwachte 

Selma Skalli (37) kwam vier jaar geleden als jongste 

vrouwelijk bestuurslid aan boord van Pensioenfonds 

Detailhandel. De Rotterdamse fiscaal jurist is nu 

benoemd tot de nieuwe werknemersvoorzitter. Wat zijn 

haar plannen en ambities?

de pensioenen wel gedeeltelijk 
verhogen.”

Met andere woorden; 
de dekkingsgraad is de 
spelbreker? 
“Klopt. In het nieuwe 
pensioenstelsel wordt dat 
losgelaten.”

Want?
“Nu wordt de pensioenpremie 
in een gezamenlijke pot gestopt 
met als ambitie om aan het 
eind van de rit, als je met 
pensioen gaat, een inkomen te 
ontvangen, dat is gebaseerd op 
je gemiddelde verdiende loon. 
In het nieuwe pensioenstelsel 
gaat dat op de schop. Nog steeds 
wordt er door alle medewerkers 
in een bedrijfstak gezamenlijk 

“Wij zijn er 
nog lang niet, 
maar maken 
wel concrete 
en goede 
stappen”

Ik ben Viktorija, de nieuwe hoofdredacteur van 

De Pensioenkrant! Dit ben ik geworden omdat ik 

communicatie rondom pensioen belangrijk vind 

en daarnaast affiniteit heb met de detailhandel. 

Op mijn derde ben ik naar Nederland gekomen en 
opgegroeid in de provincie Zeeland. Geboren ben ik in 
voormalig Joegoslavië (nu Noord-Macedonië). Ik heb 
een achtergrond in de retail. Als studentenbijbaantje ben 
ik destijds begonnen als verkoopmedewerker bij Men At 
Work in de Kalverstraat in Amsterdam. Op een gegeven 
moment werd ik daar parttime verkoopmedewerker 
gespecialiseerd in spijkerbroeken. Ik wist alles over 
spijkerbroeken en vond het ook een hele leuke baan. 
Toen er in 2011 een plaatsje vrijkwam voor de functie 
assistent storemanager, greep ik het met beide handen 
aan. Ik hield me vanaf dat moment bezig met het reilen 
en zeilen van de winkel. Het leuke was dat we daar 
een heel jong en gezellig team hadden, waardoor het 
voelde alsof ik elke dag met mijn vrienden aan het 
werk was. Ik denk nog altijd met een glimlach aan die 
tijd terug. Inmiddels ben ik, na in de Tweede Kamer 
en bij een pensioenuitvoerder te hebben gewerkt, bij 
Pensioenfonds Detailhandel terechtgekomen. 
Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan duidelijke 
communicatie rond pensioen. Daarom wil ik u vragen 
om de enquête bij deze krant in te vullen. Want wat vindt 
u van onze communicatie? 

Super veel dank alvast en veel leesplezier!

Viktorija Veljanoska 
Hoofdredacteur De Pensioenkrant

Voorwoord

In 2022 heeft het 
pensioenfonds de 
pensioenen met 0,5 procent 
verhoogd. In 2019 was er 
een stijging van 0,1 procent. 
Dat zijn gedeeltelijke 
verhogingen, waarom 
worden de pensioenen niet 
in zijn geheel verhoogd?
“Binnen de wettelijke 
rekenregels mag dat niet. Pas 
als onze beleidsdekkingsgraad 
over de laatste 12 maanden 
gemiddeld 125 procent of hoger 
is – dus voor elke 1,0 euro aan 
uit te keren pensioen, minimaal 
1,25 euro in kas - is dat 
geoorloofd. Eind december 2021 
was onze beleidsdekkingsgraad 
114,5 procent. Omdat onze 
beleidsdekkingsgraad hoger 
was dan 110 procent, konden we 

Tekst: Kees Beudeker  |  Sten de Bruijn

Betaaldata pensioenen 2022

20 januari
23 februari
23 maart
21 april

23 mei
23 juni
21 juli
23 augustus

22 september
20 oktober
23 november
20 december

02 DE PENSIOENKRANT

De keuze voor 
de nieuwe 
pensioenrege-
ling is niet  
aan ons”



pensioenjaren - vastgesteld 
op basis van de geschatte 
levensverwachting - maar ook 
je opgebouwde premie-inleg 
en het behaalde rendement 
hierop. De pensioenuitkering 
beweegt namelijk mee met de 
beleggingsresultaten. Vallen 
die mee, dan stijgt je uitkering. 
Vallen de resultaten tegen, dan 
daalt je uitkering. Omdat de 
dekkingsgraad wordt afgeschaft, 
kan het pensioen eerder 
worden verhoogd, maar ook 
vaker worden verlaagd als het 
tegenzit.” 

Is er al een keuze gemaakt 
voor één van de regelingen?
“Nee, sociale partners zijn 
hierover nog met elkaar in 
gesprek.”

Heeft het bestuur van 
Pensioenfonds Detailhandel 
een voorkeur voor een van de 
regelingen?
“Er bestaan verschillende 
opvattingen over, maar de keuze is 
niet aan ons. Wij willen het liefst 
zo vlot mogelijk horen, wat de 
keuze wordt om in principe vanaf 
1 januari 2024 over te gaan op 
de nieuwe regeling. Dan hebben 
wij voldoende tijd om al onze 
processen op orde te brengen.”

Pensioenfonds Detailhandel 
weet de ogen op zich 
gericht met een succesvolle 
beleggingsstrategie. In 
2020 werd een plus van 14,2 
procent behaald. Het totaal 
belegd vermogen groeide 
daarmee naar circa 36 

miljard euro. Wat kenmerkt 
jullie beleggingsbeleid? 
“Wij dekken zoveel mogelijk 
risico’s af en je hoeft geen 
wiskundige te zijn om ons 

beleggingsbeleid te begrijpen. Van 
de hele portefeuille is 30 procent 
belegd in aandelen, 60 procent in 

“Wij zijn er 
nog lang niet, 
maar maken 
wel concrete 
en goede 
stappen”

Opnieuw  
verhoging 
van de 
pensioenen 

Na een gedeeltelijke indexatie van 0,1 procent 
in 2019, heeft Pensioenfonds Detailhandel dit 
jaar de pensioenen opnieuw verhoogd. Nu 

met 0,5 procent. Om een gedeeltelijke indexatie te 
mogen doorvoeren, is een beleidsdekkingsgraad 
van 110 procent of hoger vereist. In de komende 
jaren is het pensioenfonds van plan door te groeien. 
Hierdoor ontstaan schaalvoordelen, die worden 
vertaald naar pluspunten voor gepensioneerden, 
werknemers en werkgevers.  

obligaties, 5 procent in vastgoed, 
3 procent in Nederlandse 
woninghypotheken en 2 procent 
divers. Voor het overgrote deel 
van de portefeuille doen we 
dat als indexbelegger met een 
portefeuille waarin wij in heel veel 
bedrijven kleine posities hebben. 
Hierbij volgen wij de gangbare 
benchmarks. Daardoor zijn er 
weinig transacties en de kosten 
laag. Dat is de kracht, het is simpel 
en overzichtelijk.”

Verantwoord beleggen 
wordt steeds belangrijker. 
Was tien jaar geleden het 
beleggingsrendement 

zaligmakend, tegenwoordig 
wordt een positieve impact 
op de wereld, steeds 
belangrijker. Waar staat 
Pensioenfonds Detailhandel 
op dat vlak?
“Wij zijn er nog lang niet, 
maar maken wel concrete 
en goede stappen. Ons doel 
is bijvoorbeeld om in 2050 
een beleggingsportefeuille 
te hebben, die volledig 
klimaatneutraal is.  
Daarbij willen wij onze 
beleggingen steeds meer in 

Lees verder op pagina 8 

Wilt u meer weten over de beleggingen van Pensioenfonds Detailhandel? Ga dan 
naar www.jijenwijbeleggen.nl. En ontdek hoe wij beleggen en waar wij voor staan.
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Op het moment 
dat je besluit 
je aandelen te 
verkopen, ben 
je ook je invloed 
kwijt”



Vakantieliefde 
Wie nu een bezoek aan Djerba 
brengt, komt in een heel 
andere wereld terecht. Een 
niet onaanzienlijk deel van de 
kustlijn is ingenomen door 
internationale hotelketens 
en ook de belangrijkste stad 
op het eiland, Houmt Souk, 
een middeleeuwse medina 
met een labyrint van stegen, 
is ingesteld op toeristen uit 
voornamelijk Duitsland en 
Frankrijk. Els en Ben wonen 
aan de rand van deze ‘zone 
touristique’. 

Hun spierwitte huurhuis, is 
een traditionele ‘menzes’, 
gebouwd om koelte te brengen 
in de Noord-Afrikaanse 
warmte. Het heeft dikke 
muren en een karakteristiek 
koepeldak. Ze kwamen er 
terecht via de dochter van Els, 
die met haar man en kinderen 
in het agrarische binnenland 
woont. “Het is een klassiek 
verhaal,” zegt Els. “Mijn 
dochter had kennis aan een 
Tunesiër, vakantieliefde, drie 
jaar geleden is ze met hem 

Ik vertrek 

Tekst: Kees Beudeker  |  Fotografie: Susanne Hüttl

Mocht presentator 
Philip Freriks in 
De Slimste Mens 
ooit een lastige 

vraag stellen over Djerba, is 
de kans groot, dat die zal gaan 
over de mythe van het eiland: 
het moment waarop Odysseus, 
de held uit de verhalen van 
Homerus, voet aan wal zette 
en verleid werd door nimfen, 
die hem lotusbloemnectar 
te drinken gaven. Hierdoor 
wilde de avonturier niet meer 
naar huis. Knorrig zou jurylid 
Maarten van Rossum eraan  

toevoegen dat er een veel 
spannender feit is te benoemen 
uit de eilandgeschiedenis: 
de piraat Dragut Reis, die op 
Djerba een uitvalsbasis had en 
in 1560 de toren Bordzh-el-
Rus oprichtte met vijfduizend 
schedels van zijn vijanden. Pas 
in 1848 werd dit bouwwerk 
ontmanteld en de menselijke 
resten begraven. Volgens de 
overlevering ligt er ergens op 
het eiland nog wel een schat 
begraven.

“Wij zijn nogal 
rusteloos”
Nog geen drie minuten lopen van het strand woont Els 

Leendertse van Eck (73) met haar man Ben (72) op 

het eiland Djerba in Tunesië. Ze zijn er drie jaar geleden 

komen wonen door de vakantieliefde van Els haar 

dochter. Dit is hun verhaal.
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getrouwd. Toen wij voor het 
huwelijk op het eiland kwamen, 
waren we meteen onder de 
indruk. Ben zei tegen onze 
schoonzoon: ‘Als jij een huisje 
weet te vinden vlakbij zee, dan 
zijn wij zeker geïnteresseerd’.”

Met drie honden en een kat 
op de boot naar Tunis
Op dat moment wonen Els 
en Ben al drie jaar in Rambla 
Aljibe, een dorpje in Zuid-
Spanje, vlakbij de havenstad 
Almería. Ze zijn er min of meer 
op advies van de arts gaan 
wonen. Els heeft artrose en 
werd aangeraden om een warme 
streek op te zoeken. Na wat 
rondreizen in Italië, Frankrijk 

en Spanje, kiest het stel voor 
een rustig en betaalbaar plekje 
aan de Zuid-Spaanse kust. 
En hoewel ze het er prima 
naar hun zin hebben, en leuke 
mensen ontmoeten, blijkt het 
lastig om contact te leggen met 
de Spaanse dorpsbewoners. 
De kennissenkring bestaat 
voornamelijk uit Engelsen en 
Duitsers. Mede daarom zit 
het echtpaar nog geen twaalf 
maanden na hun eerste bezoek 
aan Djerba, met drie honden en 
een kat op de boot naar Tunis, 
gevolgd door een containerschip 
met meubels. 

Autobanden leeg laten 
lopen
Voor Els - in Den Haag 
geboren en in Leidschendam 
opgegroeid - is de verhuizing 
naar Djerba een peulenschil. 
Vanaf haar achttiende, toen 
ze voor het eerst trouwde, is 
ze eraan gewend geraakt om 
iedere paar jaar van woning 
of woonplaats te wisselen. 
Nog voor haar 24ste, als ze 
moeder is geworden van twee 
dochters en voor het eerst in 
scheiding ligt, verkast ze vier 
keer: van Sassenheim tot aan 
Baarle-Nassau. Daarna woont 
ze met haar tweede man in 
België, waar ze een café runt. 

Als ook dat huwelijk stukloopt, 
inmiddels zijn ze dan weer terug 
in Nederland, gaat Els in de 
Amsterdamse Bijlmer wonen. 
Tijdens haar werk in een gift 

shop, leert ze Ben kennen, 
haar derde en huidige man. 
Vanaf dat moment verruilen 
ze straatnamen als in een 
spelletje Monopoly. Van een 
flatje in de Bijlmer gaat het 
naar huizen in Weesp, Almere, 
Lunteren, Voorthuizen, Dronten 
en in Duitsland Haselünne en 
Vinnen. Tussendoor bezitten 
ze nog een eiland met een 
woonklipper op de Westeinder 
plassen, bij Aalsmeer. Els: “Wij 
zijn nogal rusteloos. Jaren 
geleden heeft een vriend ons al 
eens geadviseerd om vlak voor 
ieder weekend de autobanden 
leeg te laten lopen. Zodat we 
geen makelaars of huizen meer 
kunnen bezoeken.”

Altijd lekker weer
Inmiddels is Els 35 jaar met Ben 
getrouwd en oma van zes klein- 
en twee achterkleinkinderen. 
Op het moment dat ze stopte 
met werken, was ze 55 jaar 
en manager buitendienst bij 
winkelketen Boekenvoordeel. 
Bij dit bedrijf belandde ze 
door een te hoge werkdruk in 
de ziektewet. Zo kwam een 
einde aan een lange loopbaan 
in de detailhandel, die op 
haar vijftiende begon in een 
boekwinkel en een klein 
uitstapje kende naar de horeca.

Els en Ben wonen nu op nog 
geen drie minuten lopen van 
zee, in een huurhuis dat net 
door het stel is opgeknapt. De 
badkamer is vernieuwd en er 
is een garage bijgebouwd. Ook 
de grote ommuurde tuin wordt 
nu aangepakt en deels bestraat. 
“Wij vinden het heerlijk om te 
tuinieren of met een kop koffie 
en een goed boek aan het strand 
te zitten. Het is hier eigenlijk 
altijd lekker weer. En waar je 
ook bent, het is allemaal even 
prachtig. Hoogbouw zoals in 

Het hele 
verhaal over uw 
pensioen 

Spanje kennen ze hier niet en 
Nederlanders zijn op het eiland 
graag geziene gasten. Maar 
wat ik echt fantastisch vind, 
is de open en tolerante sfeer 

op het eiland: allerlei geloven 
leven op Djerba vreedzaam 
samen. Naast moskeeën staan 
kerken van diverse gezindten 
en je vindt hier niet alleen 
de grootste Joodse enclave 
in een Arabischsprekend 

land, maar ook één van de 
oudste synagogen ter wereld: 
El-Ghriba. Daarbij durf ik wel te 
beweren, dat je je hier ‘s avonds 
veiliger voelt dan in Amsterdam. 
De mensen letten op je. Het 
enige wat mijn man mist is een 
varkenslapje, dat wordt hier niet 
verkocht: onrein.”

Houtskoolvuurtje
Een stukje met de auto het 
binnenland in, waar de 
roodbruine woestijngrond 
wordt afgewisseld met het groen 

Jij&Wij Beleggen is een nieuw platform van uw 
pensioenfonds. Op www.jijenwijbeleggen.nl kijkt 
u direct in onze beleggingskeuken en ziet u hoe 

wij werken en waar wij voor staan. Welke keuzes we 
maken, en waarom. En hoe we onze invloed gebruiken 
om organisaties steeds een beetje duurzamer, eerlijker 
en inclusiever te maken. 

Gevoelige onderwerpen
Ook zware onderwerpen gaan we niet uit de weg. 
Zoals: waarom beleggen we in fossiele energie? 
Moeten we wel of niet investeren in wapens, of 
kernenergie? Serieuze vragen waar wij telkens met 
hoofd én hart de juiste keuze willen maken. 

Daarnaast houdt u via Jij&Wij Beleggen de vinger aan 
de pols van de sector. Met verrassend goed nieuws, 
positieve ontwikkelingen, innovaties en uitdagende 
meningen. Allemaal vers, direct vanaf de winkelvloer! 

Benieuwd? 
Kom snel kijken op www.jijenwijbeleggen.nl.

van olijfbomen en datumbosjes 
(een soort palmen), woont 
de dochter van Els. Haar 
schoonzoon is Berber, een volk 
dat nog voor de Arabieren, deze 
streek in Tunesië bewoonde. 
Hij is de eigenaar van een 
vissersboot, haar dochter 
werft vanuit huis kandidaten 
voor onderzoekbureaus in 
Nederland. Door het huwelijk 
hebben Els en Ben er een grote 
familie bijgekregen met ooms, 
tantes, nichten en neven waar ze 
regelmatig bij op bezoek gaan. 

“En zodra wij bij hun zijn, gaan 
in de woonkamer de matrassen 
op de grond en maken wij in 
het midden van de ruimte een 
houtskoolvuurtje voor de thee. 
Ook al hebben ze zelf weinig 
tot niets, als je niet oppast, 
krijg je van alles onder je arm 
toegestopt. Ik geloof niet, dat 
wij hier ooit nog weggaan.” 

JIJ&WIJ BELEGGEN: 

Dit zeggen Els en Ben over hun pensioen:
Els en Ben voelen zich in Djerba een stukje rijker dan in Europa. Beiden ontvangen ze 
AOW en ouderdomspensioen. De huur van hun huis komt neer op circa 360 euro per 
maand en met z’n tweeën gaan ze makkelijk voor tien euro uit eten. Een klusjesman 
rekent 3 euro per uur. Voordat ze vanuit Spanje naar Tunesië vertrokken, hebben ze 
eerst gecheckt of de AOW ook daadwerkelijk kon worden uitbetaald. In sommige 
landen is dat niet mogelijk.   
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Jaren geleden 
heeft een 
vriend ons 
al eens 
geadviseerd 
om vlak voor 
ieder weekend 
de autobanden 
leeg te laten 
lopen. Zodat 
we geen 
makelaars 
of huizen 
meer kunnen 
bezoeken”

Maar wat 
ik echt 
fantastisch 
vind is de open 
en tolerante 
sfeer op het 
eiland, waar 
allerlei geloven 
vreedzaam 
samenleven.”



Zoals?
“Voor de meeste mensen is 
de inhoud van een jaarverslag 
niet te volgen. Om die reden is 
door ons een paar jaar geleden 
aangedrongen op een jaarverslag 
in normale mensentaal. 
Nu wordt er ieder jaar een 
eenvoudig verkort jaarverslag 
uitgebracht. Daarnaast zijn er 
door ons recent vragen gesteld 
over deze Pensioenkrant. 
Wij willen graag weten of er 
onder gepensioneerden van 
Pensioenfonds Detailhandel 
behoefte bestaat om regelmatig 
meer in en outs te lezen over 
pensioen. Vandaar de enquête die 
bij deze krant is gevoegd.”

In 2024 wil het bestuur van 
Pensioenfonds Detailhandel 
de nieuwe pensioenregeling 
invoeren. Om dat te kunnen 
doen, is er een keuze 

over communicatie wordt 
geadviseerd? 
“Communicatie is een van de 
belangrijkste onderdelen van een 
pensioenfonds. Doe je dat helder 
en goed georganiseerd, dan ben 
je beter in staat om werknemers 
te bereiken en stil te laten 
staan bij hun pensioen. Voor 
de meesten is dat toch ver weg. 
Door een goede communicatie 
begrijpen werknemers beter 
welke pensioenrechten ze hebben 
opgebouwd. Zodoende kunnen ze 
hun eigen plan trekken wanneer 
bijvoorbeeld blijkt, dat hun 
financiële plaatje niet genoeg is.”

Hoe beoordelen jullie de 
communicatie van het 
pensioenfonds?
“Over het algemeen zijn wij 
positief, maar bij een aantal 
onderdelen plaatsen wij 
vraagtekens.”

nodig tussen de zogeheten 
‘flexibele’ of de ‘solidaire’ 
regeling. Zijn er laatste 
ontwikkelingen?  
“Wij hebben onze bezorgdheid 
uitgesproken bij het bestuur 
en de Raad van Toezicht. Er 
is meer snelheid nodig bij de 
sociale partners. Die gaan over de 
keuze. Maar omdat aanvullende 
wetgeving dit voorjaar nog moet 
worden besproken in de Tweede 
Kamer, lijkt iedereen op elkaar te 
wachten.”

Waarom dringt het VO 
zo aan op snelheid bij 
de keuze voor de nieuwe 
pensioenregeling?
“Omdat het een complex proces 
is, dat wij met argusogen willen 
volgen.”

Kunt u dat uitleggen?
“Bij de overgang naar een 

Vanaf de oprichting in 2014 
bent u betrokken bij het VO. 
Wat doet dat VO voor het 
pensioenfonds? 
“Het is een wettelijk verplicht 
orgaan van het pensioenfonds 
om de belanghebbenden - 
werknemers, werkgevers en 
gepensioneerden - meer te 
betrekken bij de uitvoering van 
de pensioenreglementen en de 
ontwikkeling daarvan. In feite 
houdt het VO toezicht op het 
gevoerde beleid van het bestuur. 
Ook adviseren wij het bestuur 
op een aantal terreinen. Denk 
daarbij aan communicatie, 
beleggen en beloningen. Het 
bestuur is verplicht om hier 
rekening mee te houden in haar 
beslissingen.” 

Is er een reden waarom 
het bestuur door het VO 

“Communicatie  
is een van de 
belangrijkste 
onderdelen  
van het 
pensioenfonds”

In feite 
houdt 
het VO 
toezicht 
op het 
gevoerde 
beleid 
van het 
bestuur”

Bekaf was Ton Boonekamp (76) toen hij op zijn zestigste 

met pensioen ging. De Woerdenaar is nu voorzitter van het 

Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds Detailhandel. 

Hetzelfde pensioenfonds waarmee het pensioenfonds van 

VendexKBB, waarvan hij directeur was, in 2007 is gefuseerd. 

Voor De Pensioenkrant gaat hij in op de rol van het VO en 

blikt vooruit op het nieuwe pensioenstelsel.

Tekst: Willem de Schrijver  |  Fotografie: Sten de Bruijn

Ton Boonekamp, voorzitter van het Verantwoordingsorgaan 
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PENSIOENEN 
PENSIOENFONDS 
WONEN NAAR 
PENSIOENFONDS 
DETAILHANDEL 

Vanaf begin dit jaar zijn de pensioenen van ruim 
tienduizend gepensioneerden van Pensioenfonds 
Wonen ondergebracht bij Pensioenfonds 

Detailhandel. Daarmee komt het totaal aantal mensen 
met een pensioen van het pensioenfonds op 135.000 
personen. Pensioenfonds Wonen was sinds 2018 
een gesloten fonds met een beperkt vooruitzicht op 
een zelfstandig voortbestaan. Nu alle pensioenen zijn 
samengevoegd biedt dat schaalvoordelen. Zowel aan 
de kosten- als opbrengstenkant. 

nieuwe pensioenregeling moet 
Pensioenfonds Detailhandel 
circa 36 miljard euro aan 
persoonlijke pensioenrechten 
toewijzen en geld reserveren 
voor de pensioenen die in de 
toekomst worden uitgekeerd. 
Dat moet zo evenwichtig en 
transparant mogelijk worden 
verdeeld. Ook wordt de 
zogeheten doorsneeregeling 
afgeschaft. Hierdoor kunnen 
er ongelijkheden naar boven 
komen: mensen met te weinig 
pensioen, mensen met te veel 
pensioen. Dat zal eerlijk moeten 
worden herverdeeld. Om nog 
maar te zwijgen over de nieuwe 
premie. Alles moet erop gericht 
zijn om eindelijk weer met een 
fatsoenlijke indexatie te komen.” 

Heeft het VO een stem in 
de keuze voor de nieuwe 
pensioenregeling? 

“Bij dit plan heeft het VO een 
stem, maar of die bindend is, is 
de vraag. Aanvullende wetgeving 
moet daar antwoord op geven. 
Daar is het wachten op.”

Terug naar het bestuur van 
dit pensioenfonds. Hoe 
beoordeelt het VO haar 
beleid?
“Daar zijn wij positief over. 
Het VO wordt goed op de 
hoogte gehouden van wat er 
gebeurt. Veranderingen, fusies, 
de beleggingsstrategie, het 
risicomanagement…. De laatste 
jaren worden wij echt bijgepraat 
na bestuursvergaderingen 
en bestuursbesluiten. 
Daardoor kan het VO het 
bestuur goed volgen en zij op 
hun beurt verantwoording 
aan ons afleggen. Hierdoor 
ontstaat evenwichtigheid in 
de besluitvorming voor alle 

belanghebbenden en is het voor 
iedereen duidelijk te volgen en 
uitlegbaar.”

In het VO zitten momenteel 
13 leden: 8 door de 
vakbonden benoemde leden, 
4 door de Vereniging van 
Gepensioneerden en 1 door 
werkgevers. Waarom die 
verdeling?
“Dat heeft te maken met 
de verhouding binnen het 
pensioenfonds. Als er meer 
gepensioneerden zijn, mogen 
er ook binnen het vastgestelde 
aantal van 14 personen meer 
afgevaardigden van die groep 
worden benoemd. Ik zit er 
namens de Vereniging van 
Gepensioneerden.”

Krijgt een lid van het 
VO betaald of is het 
vrijwilligerswerk?
“Met 5000 euro bruto per jaar is 
het een bezoldigde functie. Maar 
het is een lastig onderwerp. De 
partijen die de leden benoemen 
kijken er verschillend tegenaan. 

Zo houden de vakbonden het 
bedrag wat ervoor staat in eigen 
beheer en keren een kleine 
vergoeding uit aan hun VO-leden. 
De leden van de Vereniging van 
Gepensioneerden ontvangen de 
bezoldiging rechtstreeks van het 
pensioenfonds.”

Ieder jaar wordt er een 
nieuwe voorzitter van het 
VO gekozen. U bent het 
nu twee jaar. Hoe zou u 
uw voorzitterschap willen 
typeren?
“Het belangrijkste vind ik dat elk 
lid van het VO een volwaardige 
plek heeft en daarmee zijn 
inbreng kan hebben. Ik zorg 
ervoor dat alles ordelijk en 
planmatig verloopt. Dat doe ik 
vol overgave. Dit is overigens nog 
niet mijn laatste termijn, want je 
mag maximaal 12 jaar lid zijn van 
het VO. Maar daarna is het ook 
wel mooi geweest.” 

Over Ton Boonekamp
Ton Boonekamp is 
opgegroeid in een 
middenstandsgezin. Zijn 
vader had een buurtsuper 
annex slijterij. Vanaf 
zijn vijftiende, toen hij 
van school kwam, heeft 
hij er een aantal jaren 
gewerkt. Maar omdat 
zijn oudste broer de zaak 
overnam en er geen twee 
gezinnen van konden 
leven, begon Ton in 1969 
op de administratie van 
de Bijenkorf in Den Haag. 
Daarna is hij altijd voor 
de retail blijven werken. 
Onder meer als souschef 
holdingadministratie op 
het hoofdkantoor van KBB 
en vervolgens als hoofd 
concernadministratie 
voor diezelfde firma. 
Ton kreeg hierdoor de 
verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van 
de pensioenregeling. 
Vanaf het moment 
dat KBB fuseerde met 
Vendex en opging in 
VendexKBB, werd hij 
aangesteld als directeur 
van het pensioenfonds 
VendexKBB. In 2004, 
na de overname van 
VendexKBB door KKR, 
is Ton vervroegd met 
pensioen gegaan. In zijn 
woonplaats Woerden was 
hij daarna twaalf jaar 
voorzitter van de lokale 
omroep.

Ton is een fervent 
watersporter en geniet 
van zijn boot, een 
motorzeiler. “Vanaf het 
moment dat ik kon 
zwemmen, ben ik het 
liefst op het water. Alle 
drukte glijdt van mij af als 
ik naar de boot ga.”

Er is meer 
snelheid 
nodig bij 
sociale 
partners”
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1. Hartelijk en impulsief.
2. Nederlandse provincie.
3. Belangrijke gebeurtenis.
4. Artistiek leider.
5. Soldaat.
6. Weerkundige.
7. Muzikant.
8. Voorstellingsvermogen.
9. Sprookjesfiguur.
10. De sprokkelmaand.
11. Groot straatorgel.
12. Wit paard.
13. Lengtemaat.
14. Zangvogel.

Weet u de oplossing? Maak kans op 1 van de VVV-bonnen!
Stuur de oplossing van de puzzel voor 20 juni naar communicatie@pensioenfondsdetailhandel.nl. 

COLOFON PENSIOENKRANT Oplage: 135.000 exemplaren. Redactie: Kees Beudeker, Viktorija Veljanoska, Winnie Plantinga, Marianne Kronenberg, Jaap Ory, PuzzelPRO, Marco Reijken, Steven 
Snoep. Productie: thepublisherswife Drukwerk: Habo DaCosta. Disclaimer: Aan deze krant kunnen geen rechten worden ontleend.Bij de samenstelling van deze uitgave is de inhoud met de 

grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Echter, cijfers en/of bepaalde informatie kunnen in bepaalde gevallen achterhaald zijn bij het ter perse gaan van deze krant.  
Telefoonnummer: 0800-1972. E-mail: deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl. www.pensioenfondsdetailhandel.nl. 

De draad weer oppakken
Het voorjaar, het prille groen, de bloemen; ze komen er weer aan, en wat een 

geluksgevoel geeft mij dit.

Zo was het helaas niet altijd in de laatste twee jaren.
Het voelde soms alsof het leven nooit meer zou worden zoals het altijd was.
We leefden van persconferentie naar persconferentie en de minister was een 
soort van dubieuze huisvriend, die af en toe langskwam om ons bij te praten; 
over goede en vooral onzekere kwade zaken. 

Levensvragen
En nog steeds dringt af en toe de vraag zich op: komt het allemaal wel goed? 
Komt het gevoel van vrijheid weer volledig terug?  
Tot twee jaar geleden, zo dachten we, konden we vrijwel alles aan in deze 
wereld. Onze samenleving leek steeds maakbaarder.
Door de opwarming van de aarde, de coronapandemie en de verschrikkingen  
in Oekraïne weten de meesten van ons inmiddels beter. 

Bij mij overheerst nu het gevoel dat ik probeer de draad voorzichtig weer  
op te pakken.

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.

1 3 4 5 6 6 5

2 7 8

3 5 9 5

4 8 1 3 3 7 8

5 9 1 2 1 6 1 8

6 9 8 2

7 8 9 4 1 3

8 6 5 6 3 1

9 8 6 4

10 8 7 6 8 1

11 4 1 8 9 5

12 3 1 9 9 2

13 9 1 2 2 1 9 8

14 2 9 3

Filippine
Jaap Ory is gepensioneerde bij Pensioenfonds  
Detailhandel en lid van het redactieteam van  
De Pensioenkrant.  

Column

1
 
 Als u uw pensioenzaken van Pensioenfonds 
Detailhandel online wilt regelen is de meest veilige 
optie om op de website in te loggen.

2  
 Gebruik altijd verschillende wachtwoorden, 
verander ze regelmatig en sla ze op in een digitale 
kluis; ofwel de online “passwordmanager”, dat is 
veilig.

 
3  

 Installeer altijd uw updates.

4  
 Gebruik geen USB-sticks (die kunt u kwijtraken) 
en wachtwoorden op post-its, kan echt niet meer. 

lijn brengen met de door 
onze deelnemers gekozen vier 
duurzaamheidsdoelen van 
de Verenigde Naties (SDG’s, 
red.).”

Recent heeft een aantal 
pensioenfondsen 
aangegeven te stoppen 
met beleggingen in de 
fossiele industrie. Waarom 
beleggen jullie nog in een 
bedrijf als Shell?
“Op het moment dat je besluit 
je aandelen te verkopen, ben 
je ook je invloed kwijt. En wij 
geloven nu juist in engagement. 
Het in gesprek gaan met 
bedrijven om een positieve 
verandering op gang te brengen 
en ze richting een verantwoorde 
koers te bewegen.”

Voor de meeste mensen is 
pensioen een ver van mijn 
bed show. Zeker als je jong 
bent. Op je 34ste werd jij 
in het bestuur gevraagd, 
nu voorzitter, wat maakt 
de pensioenwereld zo 
interessant voor jou?  
“Ik werd zelfs gewaarschuwd 
voor het enorme gaapgehalte 
van deze wereld, maar hetzelfde 
werd gezegd over mijn studie 

Fiscaal Recht. Blijkbaar heb 
ik een belangstelling voor ‘so 
called’ stoffige werelden.”

Toen je begon bij het 
pensioenfonds was je 
de eerste vrouwelijke 
bestuurder onder de 40 
jaar, hoe is dat nu? 

“Inmiddels zijn er vier 
vrouwelijke bestuurders, die 
tussen de 30 en 50 jaar oud zijn. 
Het aantal vrouwen en mannen 
in het bestuur is daarmee bijna 
gelijkgetrokken.” 

Wat vind je een voorwaarde 
om je werk als bestuurder 
goed te doen? 
“Omringd te worden door 
mensen die kritiek durven geven, 
waardoor je scherp en fris blijft.”

Waar wil jij je als voorzitter 
extra voor inzetten? 
“Werknemers in de retail die 
regelmatiger stil staan bij hun 
pensioen.”

Hoe zie je dat voor je? 
“Door met gerichte 
communicatie te laten ervaren 
hoe weinig moeite het kost om te 
snappen hoe je pensioen werkt 
en je vaker je pensioen checkt.”

Vervolg pagina 3  4 tips voor veilig 
internetten

Selma Skalli
•  Selma Skalli is  

bestuurder handel bij vakbond FNV.
•  Studeerde Fiscaal Recht aan de Eras-

mus Universiteit. 
•  Groeide op in Woerden, woont nu in 

Rotterdam.
•  Is getrouwd en moeder van twee 

kinderen.

Meer weten over uw pensioen?
Surf naar onze website voor  
meer informatie:
www.pensioenfondsdetailhandel.nl/
gepensioneerden-alles-wat-u-moet-
weten-over-pensioenen
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