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Hoewel het jaar bijna halverwege is, willen we iedereen met deze 
nieuwsbrief informeren over de belangrijkste ontwikkelingen van het 
afgelopen jaar en de laatste actualiteiten van het Pensioenfonds.

Financieel gezien kunnen we terugkijken op een stabiel jaar. Op 
bestuurlijk vlak is het een memorabel jaar geweest, aangezien Jaap 
van der Graaf na 28 jaar is teruggetreden en het voorzitterschap 
heeft overgedragen aan Henk Nieboer. 
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Opbouwpercentage
In 2017 is de rente licht gestegen, maar de rente is historisch 
gezien nog steeds laag. De stijging van de rente heeft tot gevolg 
dat het opbouwpercentage in 2018 is verhoogd van 1,10 % naar 
1,30 %.

Dekkingsgraad 2017 
Het jaar hebben we afgesloten met een actuele dekkingsgraad 
van 107,3 % ten opzichte van 100,1 % een jaar eerder. De 
stijging van dekkingsgraad is met name het gevolg van een 
positief rendement op de beleggingen (gemiddeld 4,4 %) en 
een lichte stijging van de rente.

Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid hebben we in 2017 enigszins aangepast 
door de rente-afdekking te verlagen van 45 % naar 35 %. Dit 
hebben we gedaan door de helft van de obligaties te beleggen 
in obligaties met een kortere looptijd. Om het risicoprofiel niet 
te vergroten is het percentage obligaties verhoogd naar 68,5 %; 
dit was 65 %. 

Deze keuze is onderbouwd met een ALM-studie waarin een 
groot aantal scenario’s is doorgerekend. Op basis van deze 
studie verwachten we een iets beter pensioenresultaat te 
kunnen bereiken.  

Recent hebben we besloten de aandelen van het Wereld-
aandelenfonds waarin we beleggen over te brengen naar een 
vergelijkbaar fonds dat de principes van UN Global Compact 
hanteert en fiscaal transparanter is dan het huidige fonds. 
Daarnaast gaan we vijf procent van de portefeuille beleggen in 
hypotheken. Deze wijzigingen worden in de loop van het jaar 
doorgevoerd, met als doel het rendement te verbeteren.
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Herstelplan
De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele 
dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is eind december 
gestegen naar 105,1 %. Dit betekent dat we weer voldoen aan het 
minimaal vereist eigen vermogen van 104,3 %, maar nog niet aan het 
vereist eigen vermogen van 119,7 %. 

We hebben ons herstelplan geactualiseerd omdat het Pensioenfonds 
nog steeds in herstel zit. Uit de berekeningen blijkt dat we voldoende 
herstelkracht hebben om binnen de gestelde termijn van 10 jaar 
voldoende reserves op te bouwen. Dit doen we op eigen kracht, 
zonder dat we dit jaar kortingen hoeven door te voeren. Hier staat 
tegenover dat zolang we in herstel zitten, we de pensioenen niet 
kunnen verhogen.

Reglement
Het reglement van het Pensioenfonds is begin 2018 geactualiseerd. 
Per 1 januari 2018 zijn de jaarlijkse aanpassingen van het 
opbouwpercentage, de franchise, het maximaal pensioengevend 
salaris en de afkoopgrens doorgevoerd. Daarnaast zijn de 
flexibiliserings -en afkoopfactoren herzien. De actuele versie is te 
vinden op de website van het Pensioenfonds

Begin 2018 hebben de directie en OR van Witteveen+Bos samen 
met het Pensioenfonds gesproken over het uitbreiden van de 
pensioenregeling met de mogelijkheid van deeltijdpensioen. 

Alle partijen staan er positief tegenover om dit maximaal 5 jaar 
voor de AOW-gerechtigde leeftijd mogelijk te maken voor actieve 
deelnemers. 

De komende tijd wordt verder invulling geven aan de uitwerking 
hiervan. Zodra er meer bekend is over de exacte invulling worden de 
deelnemers hierover geïnformeerd.
 
Website Pensioenfonds
Relevante informatie over de pensioenregeling van Witteveen+Bos, 
actualiteiten en nieuwsberichten is te vinden op onze website 
(pensioenfonds.witteveenbos.nl). Recentelijk zijn er bijvoorbeeld 
twee podcasts over pensioenen geplaatst die zeker de moeite waard 
zijn om eens te luisteren. 

De vindbaarheid van de website hebben we vergroot door een aparte 
vermelding op In-Site, onder het submenu Witteveen+Bos.
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AVG
De afgelopen tijd is hard gewerkt om het Pensioenfonds voor 
te bereiden op de komst van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei 
van kracht is geworden. Een privacybeleid is opgesteld en 
verwerkersovereenkomsten met de belangrijkste leveranciers zijn 
gesloten. Het privacybeleid is op onze website geplaatst. Binnenkort 
ontvangen alle deelnemers een brief waarin we toelichting geven op 
de gegevensverwerking bij het Pensioenfonds.

Mijn pensioenoverzicht
Deelnemers ontvangen ieder jaar een overzicht met het opgebouwde 
pensioen bij Witteveen+Bos. Dit is het Uniform Pensioenoverzicht, 
beter bekent als UPO. Slapers ontvangen dit overzicht één keer per 
vijf jaar.

Een totaaloverzicht van het opgebouwde pensioen en het te 
verwachten netto pensioen (inclusief AOW) is te raadplegen op www.
mijnpensioenoverzicht.nl. De overzichten kunnen gecombineerd 
worden met pensioen dat is opgebouwd bij andere werkgevers en 
het pensioen van je partner. 

Deze website is een handig hulpmiddel om in te schatten of je 
voldoende pensioen opbouwt, of dat je zelf nog aanvullend moet 
sparen.

pensioenfonds.witteveenbos.nl
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