
Voor dat we beginnen
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• Microfoon op mute

• Heb je een vraag? Stel hem in de chat of steek je hand op

• Vergadering wordt opgenomen en online gezet op website

• Zet eventueel camera uit

• Bezwaar? Geef het svp aan per mail  

secretariaatpensioenfonds@witteveenbos.com

mailto:secretariaatpensioenfonds@witteveenbos.com


Algemene Vergadering van 
Deelnemers 2021

Pensioenfonds Witteveen+Bos

15 juni 2021



Agenda
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˗ 12.00 uur Opening

˗ 12.05 uur Jaarverslag 2020 (Jaap de Koning)

˗ 12.25 uur Verantwoordingsorgaan (Stephan van der Biezen)

˗ 12.40 uur Financiële situatie 31 mei 2021 / Kans op korten

˗ 12.50 uur Pensioenakkoord / ESG

˗ 13.15 uur Deelnemersonderzoek (Ids de Beer)

www.mijnpensioenoverzicht.nl

˗ 13.20 uur Discussie en rondvraag

˗ 13.30 uur Sluiting



Jaarverslag 2020
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• Corona: impact en maatregelen

• Vermogen: van 171,9 M€ naar 189,7 M€

• Actuele dekkingsgraad: van 99,2 % naar 96,9 %

• Opbouw 2020 naar 1,275 % (was 1,15 %)

• Personeel bestuur fonds

• Korten?



Deelnemers
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Vermogen, rendement en dekkingsgraad
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• Vermogen: van 171,9 M€ naar 189,7 M€

• Verplichtingen: van 173,2 M€ naar 196,0 M€

• Dekkingsgraad van 99,2 % naar 96,9 %

• Rendement 2020: 10,8%



Rekenrente
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• rekenrente: van 1,49 % naar 0,85 %



Vermogen
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• vermogen: van 171,9 M€ naar 189,7 M€



Dekkingsgraad
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Eind 2020: 

• actuele dekkingsgraad 96,9 %

• beleidsdekkingsgraad 91,3 %

• beleidsdekkingsgraad < 104,4 %  → onderdekking

• beleidsdekkingsgraad < 117,1 % → reservetekort



Opbouw
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• Opbouw = aangroei van pensioen

• Opbouw in 2020: 1,15%

• Opbouw in 2021: 1,275%

• Fiscaal maximaal toegestane opbouw: 1,875%

• Zonder aanpassingen: circa 1%.

• Aanpassing: premie volledig aanwenden voor de opbouw.



Verklaring Verantwoordingsorgaan
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Door de voorzitter van het VO, Stephan van der Biezen



Financiële situatie per 31 mei 2021
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• Belegd vermogen fonds: 192,7 M€ (31-12-2020: 189,7M)

• Dekkingsgraad 103,6 %



Kans op verlagen?
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• Wanneer pensioenen verlagen

→ dekkingsgraad per 31 december 2021 lager is dan circa 87 %

• Met name rekenrente is bepalende factor

• Kans is reëel

• Indien aan de orde: uitsmeren over 10 jaar
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Nieuw pensioenstelsel (1)

15

- Afschaffing doorsneepremie: jongeren gaan meer pensioen opbouwen dan ouderen

- Afschaffing huidige collectieve uitkeringsregeling (zoals nu bij W+B)

- Keuze uit twee individuele premieregelingen

- Bestaande premieregeling

- Nieuwe premieregeling (incl. buffer)

- Bij beide premieregelingen spaart ieder zijn eigen persoonlijk pensioenpotje

- Geen toezeggingen meer over hoogte pensioen

-> prognose op basis van gespaard pensioenpotje en projectierendement



Nieuw pensioenstelsel (2)
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- Geen dekkingsgraden en herstelplannen meer

-> uitkering varieert met beleggingsrendement en wijziging levensverwachting

-> pensioen wordt minder zeker omdat risico’s niet meer via dekkingsgraad

worden gedeeld

Witteveen+Bos:

- Stappenplan komende jaren;

- Stuurgroep met sociale partners (directie, OR) en pensioenfonds;

- Voorlichting aan deelnemers.



Pensioenakkoord, planning
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Juni 2019 Pensioenakkoord

Juni 2020 Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord

December 2020 wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen: internetconsultatie

Begin 2022 aangepast wetsvoorstel naar Tweede Kamer

Juli 2022 aangepast wetsvoorstel naar Eerste Kamer

Januari 2023 beoogde ingangsdatum Wet Toekomst Pensioenen

Januari 2025 eerst mogelijk moment voor overgang naar nieuwe pensioenstelsel

Januari 2027 laatst mogelijk moment voor overgang naar nieuwe pensioenstelsel

Ambitie W+B: medio 2025 overgang naar nieuwe stelsel.



Belangrijkste keuzes
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Keuze contract

- Bestaande premieregeling of nieuwe premieregeling?

Wel of niet invaren

Invaren is het laten omzetten van bestaande aanspraken (toegezegde uitkeringen) in 

persoonlijke pensioenpotjes

- Wat doen we met die aanspraken?



ESG
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• Environmental, Social & Governance beleid;

• Rol en positie van het pensioenfonds;

• ESG fondsen bij Vanguard en Syntrus Achmea;

• Zie website Pensioenfonds.



Deelnemersonderzoek

22

Thema’s

1. Risico

2. Maatschappelijk verantwoord beleggen

3. Pensioenbewustzijn

4. Communicatie

Uitnodiging volgt

Onderzoek: 21 juni t/m 11 juli 2021

Jullie mening is belangrijk. Oproep aan iedereen om deel te nemen.



www.mijnpensioenoverzicht.nl
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Pensioenbedragen
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Pensioenbedragen
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Tools

Hoe wil je straks leven

In- en uitgaven straks

Zelf geld op zij zetten
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Life-events



VRAGEN
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www.pensioenfonds.witteveenbos.nl



Componenten in ontwikkeling dekkingsgraad
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• Daling van de marktrente: - 14,4 %

• Overrendement: +  9,1 % (= rendement -/- marktrente)

• Wijziging grondslagen: +  2,5 % (kortere levensverwachting)

• Overig: +  0,3 %

--------------------------------------------------------------

• Totaal: - 2,3 % (van 99,2 % naar 96,9 %)


