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Referentie ZZA6500-5/polh/20-88 

Behandeld door mw. H.H.T. van de Pol - Klein Nagelvoort 

Telefoon en e-mail +31 (0)570 69 76 54 / secretariaatpensioenfonds@witteveenbos.com 

Onderwerp Actuele situatie Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos 

  

Beste deelnemer, 

 

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep en heeft grote impact op het normale leven van iedereen. De 

huidige situatie heeft ook grote gevolgen voor de pensioenfondsen. Via deze brief willen we je informeren 

over de financiële gevolgen voor het pensioenfonds Witteveen+Bos en welke maatregelen wij hebben 

genomen om de continuïteit te waarborgen. 

 

Financiële gevolgen 

Naast een aanhoudende daling van de rente zijn de financiële markten hard geraakt door de gevolgen van 

de coronacrisis. De koersen van de aandelen zijn wereldwijd flink gedaald. De koersverliezen lijken vooral 

ingegeven door de angst voor een economische crisis als gevolg van het coronavirus. 

 

Voor ons pensioenfonds betekent de combinatie van de lagere rente en de waardedaling van de aandelen 

een behoorlijke daling van de dekkingsgraad. Momenteel is de dekkingsgraad circa 87 %; dit is lager dan 

onze kritische dekkingsgraad van 89 %. We hoeven de pensioenen niet direct te korten, maar de kans is wel 

toegenomen. Aan het eind van ieder jaar, op 31 december, wordt bekeken of er wel of niet gekort moet 

gaan worden.  

 

De dekkingsgraad wordt maandelijks gepubliceerd op onze website pensioenfonds.witteveenbos.nl. Hier is 

ook een toelichting op het herstelplan geplaatst waarin wordt uitgelegd wanneer we de pensioenen moeten 

korten. 

 

Maatregelen waarborging continuïteit  

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, dagen ons allemaal 

uit om ons dagelijkse leven en werk door te laten gaan. Om de continuïteit van het Pensioenfonds te 

waarborgen heeft het bestuur besloten om een crisisteam in te stellen.  
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Het crisisteam overlegt wekelijks om de ontwikkelingen op de financiële markten te volgen en de risico’s te 

monitoren. Indien nodig worden er acties uitgevoerd.  Daarnaast hebben we continue contact met de 

belangrijkste partijen waar wij mee samenwerken.  

 

We zien bij alle partijen dat maatregelen zijn genomen om de belangrijke processen door te laten gaan, 

zoals het uitbetalen van de pensioenen, het beleggen voor de pensioenopbouw en de behandeling van 

nieuwe pensioenaanvragen.  

 

Contact met het Pensioenfonds 

Omdat wij momenteel ook vanuit huis werken, zijn we op sommige momenten mogelijk wat minder goed 

bereikbaar. Als er vragen zijn, stel ze gerust maar het liefst zo veel mogelijk per email. Dit kan door te mailen 

naar secretariaatpensioenfonds@witteveenbos.com 

 

Als de situatie daarom vraagt zullen wij nieuwsberichten omtrent de actualiteiten op onze website plaatsen. 

 

We wensen iedereen veel sterkte en hopen dat jij, je familie en vrienden gezond door deze bijzondere tijd 

heen komen. 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,  

 

 

 

 

 

 

 

Jaap de Koning 

voorzitter bestuur Pensioenfonds Witteveen+Bos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw pensioen hangt op lange termijn af van zeer veel externe factoren zoals: rente, inflatie, sterftekansen, 

economische ontwikkelingen, wetgeving, die door het Pensioenfonds niet zijn te zijn beïnvloeden. Uw pensioen 

is zodoende geen gegarandeerd product, maar een behoudend beleid kan zorgen voor beperkte en 

aanvaardbare risico’s. 
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