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Het jaar 2016 ligt inmiddels enige tijd achter ons. In deze 
nieuwsbrief kijken we, voortuitlopend op het jaarverslag, kort 
terug op het afgelopen jaar. Verder komen het opbouwpercentage 
2017, de ontwikkeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd, het 
herstelplan 2017 en de wijziging van het pensioenreglement aan 
bod.
 
Beleggingsrendement 2016
Het rendement van de beleggingen van het Pensioenfonds 
Witteveen+Bos is het afgelopen jaar uitgekomen op 9,7%. 
Het rendement op de obligaties (11,3%) was hoger dan het 
rendement op de aandelen (6,9%). 
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Dekkingsgraad 2016
Net als in 2015 is de rekenrente in de eerste drie kwartalen 
van 2016 verder gedaald. Het laatste kwartaal is de 
rekenrente licht gestegen en geëindigd op 1,5%.

Door de dalende rente is de dekkingsgraad verder gedaald. 
Door de stijging van de rente aan het einde van het jaar 
in combinatie met het rendement op de aandelen is de 
daling van dekkingsgraad beperkt gebleven. De actuele 
dekkingsgraad is in 2016 van 101 % gezakt naar 100 %. 

Naast de actuele dekkingsgraad wordt de 
beleidsdekkingsgraad berekend. Dit is het gemiddelde 
van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 
maanden. De beleidsdekkingsgraad is eind december 2016 
uitgekomen op 97,6%. Eind december 2015 was dit 104,5%.

Opbouwpercentage 2017
De lage rente leidt er ook toe dat de opbouw beperkt blijft; 
om een kostendekkende situatie te handhaven is de opbouw 
in 2017 vastgesteld op 1,10 %. Pas als de rente stijgt, kan 
ook een hogere opbouw worden aangehouden. 

Ontwikkeling AOW- en pensioenrichtleeftijd
Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog van 
65 naar 67 in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd 
gekoppeld aan de levensverwachting. Eind december 
2016 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: 
CBS) prognoses voor de (resterende) levensverwachting 
gepubliceerd. Met deze prognoses is ingeschat hoe de 
AOW- en pensioenrichtleeftijd zich de komende jaren zal 
gaan ontwikkelen. 

De pensioenrichtleeftijd is de rekenleeftijd die wordt gebruikt 
voor de berekening van de jaarlijkse maximaal toegestane 
fiscale pensioenopbouw. De pensioenrichtleeftijd is 
gekoppeld aan de gemiddelde resterende levensverwachting 
van de Nederlandse bevolking.
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Op basis van de CBS-publicatie heeft de staatssecretaris 
van Sociale Zaken op 31 oktober 2016 aangekondigd dat 
de AOW-leeftijd per 1 januari 2022 wordt verhoogd naar 
67 jaar en 3 maanden. De verhoging van de AOW-leeftijd 
in 2022 volgt uit bestaande wetgeving en was reeds 
voorzien op basis van de publicaties van het CBS in de 
voorgaande jaren. Daarnaast wordt - sneller dan eerder 
verwacht - per 1 januari 2018 de pensioenrichtleeftijd 
verhoogd van 67 naar 68 jaar. 

De volgende prognose van het CBS wordt eind 2017 
verwacht. Op basis van deze cijfers zullen de AOW-
leeftijd in 2023 en de pensioenrichtleeftijd in 2019 worden 
vastgesteld.

Het bestuur heeft besloten de pensioenrichtleeftijd voor 
ons pensioenfonds in 2018 te handhaven op 67 jaar. Dit 
kan omdat het opbouwpercentage en pensioensalaris 
binnen de fiscale toegestane grenzen liggen. We streven 
er naar de pensioenrichtleeftijd pas te verhogen zodra 
deze de AOW-leeftijd nadert.

Herstelplan
Onze beleidsdekkingsgraad wordt jaarlijks getoetst aan twee 
drempelwaarden, het ‘minimaal vereist eigen vermogen’ (MVEV) 
en het ‘vereist eigen vermogen’ (VEV). Voor ons fonds liggen deze 
waarden op respectievelijk 104,3% en 119%. 

Wanneer de beleidsdekkingsgraad lager is dan het MVEV moet er 
voldoende uitzicht zijn dat de actuele dekkingsgraad binnen vijf jaar 
hersteld is tot boven de drempelwaarde van 104,3%. Daarnaast 
geldt dat wanneer de beleidsdekkingsgraad lager is dan het VEV de 
beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar herstel moet zijn tot boven de 
drempelwaarde van 119 %. 

Concreet voor ons betekent dit dat: 
- in 2021 de actuele dekkingsgraad groter moet zijn dan 104,3 %.
- in 2026 de beleidsdekkingsgraad groter moet zijn dan 119 %.

In maart is het herstelplan geactualiseerd. Uit de berekeningen blijkt 
dat ons pensioenfonds op dit moment voldoende herstelkracht heeft 
om tijdig op eigen kracht te herstellen. Derhalve zijn dit jaar geen 
kortingen nodig.



Wijzigingen reglement
Aan het begin van het jaar is het pensioenreglement geüpdatet, de 
belangrijkste wijzigingen zijn:
- artikel 1, 2 en 5: 
 · de jaarlijkse aanpassing van het opbouwpercentage, franchise  
  en het maximale pensioensalaris
 · synchronisatie met regeling Witteveen+Bos, waarbij:
  - de opbouw van pensioen start vanaf de datum waarop de  
   deelnemer in dienst is getreden (voor werknemers jonger  
   dan 21 jaar is dit de dag van de 21ste verjaardag)
  - de pensioendatum is gelijkgesteld aan de deelnemer 67 jaar  
   of de AOW-leeftijd wordt bereikt
 · aanpassing van periodesalaris naar maandsalaris
- artikel 5
 · (gewezen) deelnemers die hun pensioen 5 jaar of eerder  
  dan de AOW-gerechtigde leeftijd in willen laten gaan, moeten  
  verklaren geen inkomsten uit arbeid te (gaan) ontvangen

- artikel 7.4
 · in geval van verevening van pensioenrechten bij scheiding  
  moeten vooraf administratiekosten betaald worden
- artikel 9
 · de kortingsregeling voor het partnerpensioen wanneer de  
  partner jonger dan 10 jaar (of meer) is dan de deelnemer is  
  komen te vervallen
- artikel 10
 · de verouderde artikelen (10.1 en 10.2) zijn vervallen
- artikel 21
 · een regeling met betrekking tot klachten is toegevoegd
- bijlage I en II
 · de vervroegingsfactoren voor ouderdomspensioen, hoog/ 
  laag-uitruilfactoren van ouderdomspensioen, uitruilfactoren  
  van partner- en oudersdomspensioen en afkoopfactoren zijn  
  herzien

pensioenfonds.witteveenbos.nl
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