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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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Herziening pensioenregeling  
 
In de afgelopen jaren is de pensioenopbouw gedaald door 
de dalende rente. Dit is mede de aanleiding geweest voor 
de directie van Witteveen+Bos en de ondernemingsraad om 
samen extra te willen investeren in een beter pensioen voor 
de medewerkers. En het was aanleiding voor het pensioen-
fondsbestuur om het premiebeleid aan te passen.  

Wat is er per 1 januari 2022 veranderd aan jouw pensioen:
-  je gaat over een groter gedeelte van jouw salaris pensioen 

opbouwen. De franchise (het deel van je salaris waarover je 
geen pensioen opbouwt) gaat omlaag van EUR 22.093,00 
naar EUR 17.000,00. De basis voor de berekening van je pen-
sioen (de pensioengrondslag) gaat daarmee dus omhoog;

-  omdat je over een groter gedeelte van jouw salaris pen-
sioen opbouwt, ga je elke maand iets meer premie betalen 
voor jouw pensioen. Dit heb je al kunnen zien op je 
salarisstrook;

-  ook Witteveen+Bos gaat meer premie betalen voor jouw 
pensioen, bovendien gaat Witteveen+Bos een relatief groter 
gedeelte van de totale premie betalen voor jouw pensioen; 

-   je gaat over het gedeelte van jouw salaris waarover je 
pensioen opbouwt meer pensioen opbouwen: voor 2022 is 
het opbouwpercentage 1,41 % (in 2021 was dit 1,275 %); 

-  het opbouwpercentage zal de komende jaren ongeveer gelijk 

blijven. Alleen bij een forse daling van de rente zal het op-
bouwpercentage worden verlaagd. Dit is om te voorkomen 
dat door te weinig premie de dekkingsgraad te veel daalt. 

 
Wil je weten hoe het precies zit, ga dan naar  
pensioenfonds.witteveenbos.nl, hier kun je een voorbeeld-
berekening zien en jouw persoonlijke situatie doorrekenen. 
Het nieuwe pensioenreglement 2022 vind je hier. 

__________________________________________________________

Pensioenakkoord: 
op weg naar een nieuw pensioenstelsel 
 
Misschien heb je het al gelezen of gehoord: het  
Nederlandse pensioenstelsel gaat op de schop. De voor-
gestelde wijzigingen zijn ingrijpend, ook bij het Pensioen-
fonds Witteveen+Bos. De belangrijke uitgangspunten die het 
kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties 
voor het nieuwe pensioenstelsel hebben afgesproken, zijn: 
  -  het pensioen wordt individueler, je gaat sparen in je eigen 

pensioenspaarpot;
-  gerealiseerde rendementen worden niet meer zoals nu 

helemaal opgepot, maar worden eerder gebruikt om jouw 
pensioen te verhogen. Hier staat tegenover dat bij slechte 
resultaten je pensioen eerder wordt verlaagd. 

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is een lang 
traject, dat de komende vier tot zes jaar speelt. Het nieuwe 
pensioenstelsel treedt niet eerder in werking dan in 2026. 
Goede voorbereiding is vanzelfsprekend noodzakelijk. Een 
stuurgroep, bestaande uit afgevaardigden van de directie, de 
ondernemingsraad en het pensioenfondsbestuur, is vorig jaar 
met de eerste voorbereidingen gestart. Dit jaar moeten de 
eerste voorlopige keuzes worden gemaakt. We zullen je  
hierover op de hoogte houden. Op de website van het  
pensioenfonds vind je op een aparte pagina meer informatie 
over de nieuwe pensioenregeling. Daarbij vragen we graag 
jouw input. Want de keuzes die we gaan maken, moeten  
passen bij de deelnemers van Witteveen+Bos. 

__________________________________________________________

ACTUELE ONTWIKKELINGEN 

Het bestuur is geschokt door de inval van Rusland in 
Oekraïne. Wij leven mee met alle mensen die getroffen 
worden door deze oorlog. De oorlog heeft een grote 
invloed op Europa en de wereld. Het pensioenfonds  
Witteveen+Bos bezit - via het fonds Emerging Markets - 
een aantal aandelen in Russische bedrijven. Dat is 
een klein deel van onze totale beleggingsportefeuille, 
circa 0,1 %. Onze fondsbeheerder Vanguard heeft 
aangegeven dat deze aandelen begin maart 2022 uit 
onze beleggingsportefeuille zijn verwijderd. 

Hoe staan we er nu voor?

Eind december 2021 stond ons fonds er beter voor dan een 
jaar geleden. Dat zien we aan de actuele dekkingsgraad. Deze 
is het afgelopen jaar gestegen van 96,8 % naar 106,4 %.  
De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de afgelopen  
12 maanden) is gestegen van 91,3 % naar 102,6 %. 

De stijging van de dekkingsgraad komt door de stijging van 
de rente en het positieve rendement op de aandelen. Bij een 
stijgende rente heeft ons fonds minder geld nodig om (in de 
toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Wel daalde de 
waarde van de obligaties door de stijging van de rente, maar 
dit verlies is gecompenseerd door een positief rendement op 
de hypotheken en op die van de aandelen.  

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie  
op onze website. Hier lees je ook meer achtergrond-
informatie en uitleg over onze financiële positie en onze 
dekkingsgraden. 

__________________________________________________________

Stijging actuele dekkingsgraad 2021

Stijging beleidsdekkingsgraad 2021

dec 2021

dec 2021

dec 2020

dec 2020

96,8 %

91,3 %

106,4 %

102,6 %

https://pensioenfonds.witteveenbos.nl/
https://pensioenfonds.witteveenbos.nl/bestanden/142-wijziging-pensioenregeling-2022-voorbeeldberekening-en-berekening-eigen-situatie.xlsx
https://pensioenfonds.witteveenbos.nl/bestanden/142-wijziging-pensioenregeling-2022-voorbeeldberekening-en-berekening-eigen-situatie.xlsx
https://pensioenfonds.witteveenbos.nl/bestanden/141-pensioenreglement-2022.pdf
https://pensioenfonds.witteveenbos.nl/38-nieuwe-pensioenregeling.html
https://pensioenfonds.witteveenbos.nl/9-actueel/15-actuele-situatie-pensioenfonds-witteveenbos.html


Nieuwsbrief April 2022   Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos

3

Zijn we financieel gezond?  

Ons fonds is financieel gezond als de dekkingsgraad hoger 
is dan 124 %. Op dit moment hebben we deze situatie nog 
niet bereikt. Volgens de wet moet we daarom een herstelplan 
maken. Wij gebruiken de berekeningen van het herstelplan 
om te beslissen of we de pensioenen moeten verlagen.  

Door de stijging van de dekkingsgraad in het afgelopen jaar 
hoeven we de pensioenen dit jaar niet te verlagen. Of dat de 
komende jaren ook zo blijft, kunnen we nu niet zeggen. Of de 
pensioenen verlaagd moeten worden, wordt na afloop van elk 
jaar bepaald. De kans dat we in 2023 of de jaren daarna de 
pensioenen wel moeten verlagen, blijft bestaan. Wil je meer 
weten over het herstelplan, klik dan hier.

Omdat de dekkingsgraad eind 2021 lager was dan  
124 % kunnen we in 2022 de pensioenen niet verhogen.  
Ook de komende jaren verwachten we dat de pensioenen  
niet verhoogd kunnen worden.

__________________________________________________________

Bestuursmutaties 

Op 14 februari j.l. is Nick Schoen toegetreden tot het bestuur 
van het pensioenfonds. Nick is vertegenwoordiger namens de 
werkgever en na het volgen van de benodigde opleidingen, is 
zijn benoeming goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. 
Op de website van het pensioenfonds stelt Nick zich  
persoonlijk voor. 
 
Naast de benoeming van Nick zijn er nog twee mutaties in het 
bestuur van het pensioenfonds:  
-   Ids de Beer (bestuurslid sinds 2013) is herbenoemd als 

secretaris;
-  Peter Hiemstra (bestuurslid sinds 2005) heeft besloten zijn 

lidmaatschap van het bestuur te beëindigen. Het bestuur 
dankt Peter voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij het 
pensioenfonds in de afgelopen 17 jaar.

Het bestuur van het Pensioenfonds Witteveen+Bos bestaat nu 
uit de volgende personen:  
- Jaap de Koning, voorzitter (bestuurder namens werkgever);  
- Ids de Beer, secretaris (bestuurder namens werknemers);  
- Loewie Steens, lid (bestuurder namens werknemers);  
- Steven Delfgaauw, lid (bestuurder namens werkgever); 
- Nick Schoen, lid (bestuurder namens werkgever). 

Er is een vacature voor een bestuurder namens de pensioen-
gerechtigden. Een oproep voor deze vacature wordt gericht 
naar hen verstuurd. 

__________________________________________________________

Oproep voor de klankbordgroep 

De stuurgroep, die de overgang naar het nieuwe stelsel 
voorbereidt, wil graag de deelnemers van het fonds betrek-
ken bij dit proces. Daarom richten we een klankbordgroep 
in die bestaat uit mensen die op dit moment werken (of 
in het verleden hebben gewerkt) bij Witteveen+Bos. De 
stuurgroep wil de klankbordgroep af en toe kunnen bena-
deren om te ‘sparren’ over de keuzes die moeten worden 
gemaakt. We zoeken mensen met het volgende profiel: 
- werkzaam (geweest) bij Witteveen+Bos of  
 gepensioneerde met een Witteveen+Bos-pensioen; 
- bereid om enkele keren per jaar enkele uren beschikbaar  
 te zijn voor: 
 • een fysieke bijeenkomst waarin vragen worden  
  voorgelegd; 
 • het invullen van een enquête; 
 • het beantwoorden van enkele vragen in een  
  digitale bijeenkomst; 
- kennis over het pensioenstelsel is nadrukkelijk  
 geen vereiste. 

We willen de klankbordgroep niet te groot maken en 
zoeken naar een goede afspiegeling van de deelnemers 
van ons fonds (een mix van jong/oud, man/vrouw, de 
verschillende salarisklassen, etc.).  

Voel je er iets voor om actief betrokken te zijn bij een 
onderwerp dat nu misschien nog ver van je bed is, maar in 
de loop van de tijd steeds belangrijker voor je zal worden? 
Aarzel dan niet en meld je aan door een e-mail te sturen 
naar: secretariaatpensioenfonds@witteveenbos.com. Je 
ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over je deelname 
aan de klankbordgroep. Voor vragen kun je ook contact 
opnemen met procesbegeleider Paul Canisius, bereikbaar 
via paul.canisius@witteveenbos.com

Bestuurslid Nick Schoen

https://pensioenfonds.witteveenbos.nl/bestanden/143-toelichting-herstelplan-2022.pdf
https://pensioenfonds.witteveenbos.nl/9-actueel/39-nieuw-bestuurslid-nick-schoen.html
mailto:secretariaatpensioenfonds@witteveenbos.com
mailto:paul.canisius@witteveenbos.com
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Deelnemersonderzoek 
Resultaat

Vorig jaar heeft het pensioenfonds een deelnemers-
onderzoek laten uitvoeren door Ipsos, onder meer om 
inzicht te krijgen in de bereidheid van de deelnemers om 
risico te lopen met de beleggingen van hun pensioen. 
In totaal hebben 628 deelnemers meegedaan aan het 
onderzoek. De deelname onder mensen die momenteel 
werken bij Witteveen+Bos (de actieven) was het hoogst, 
namelijk 46 %. Voor een volgend onderzoek willen we ook 
proberen de deelname onder de oud-medewerkers van 
Witteveen+Bos die een andere baan/werkgever hebben  
(de slapers) en diegene die al een pensioenuitkering  
krijgen (de gepensioneerden) verhogen. 

We willen jullie graag een indruk geven van de resultaten van 
het onderzoek. Dit doen we aan de hand van de hieronder 
gegeven onderwerpen. 

Hoe kijken de deelnemers tegen het nemen van risico’s aan?  
-  de deelnemers die op dit moment werken (zowel de 

actieven als de slapers) willen meer risico lopen met de 
beleggingen van hun pensioen dan de gepensioneerden. 
Daarnaast zijn jongeren bereid meer risico’s te nemen dan 
ouderen; 

-  de meeste deelnemers vinden het belangrijk dat hun 
pensioen meestijgt met de koopkracht, ook als dit betekent 
dat het pensioen aan het begin lager is; 

-  wanneer het pensioen tegenvalt, dan geeft ruim 90 % 
van de deelnemers aan zelf maatregelen te moeten/
willen nemen om het verschil goed te maken. De meest 
genoemde maatregelen zijn minder geld uitgeven, zelf 
extra sparen/spaargeld gebruiken of zelf beleggen;

-  bijna alle deelnemers zijn afhankelijk van het pensioen dat 
ze nu opbouwen bij Witteveen+Bos. 

De uitkomsten van dit deel van het onderzoek zijn zeer 
waardevol voor het bepalen van de risicobereidheid. 

Vrij vertaald: Hoe groot moet het risico van de belegggings-
portefeuille van het pensioenfonds zijn dat past bij wat de 
deelnemers echt willen? De resultaten van het onderzoek 
worden meegenomen bij het vaststellen van de risicohouding 
van het fonds voor de nieuwe pensioenregeling. 

Maatschappelijk verantwoord beleggen 
Twee op de drie deelnemers vindt het belangrijk dat het 
pensioenfonds maatschappelijk verantwoord belegt, ook als 
dit minder rendement oplevert. Eén op de tien deelnemers 
vindt rendement belangrijker. Circa een kwart van de 
respondenten heeft hier geen mening over. 

Over het algemeen wordt het ‘niet beleggen in bedrijven met 
een negatieve impact’ belangrijker gezien dan ‘beleggen in 
bedrijven met een positieve impact’. De thema’s die het meest 
genoemd worden zijn niet beleggen in bedrijven:  
- die werken met kinderarbeid;   
- met een negatieve impact op het milieu;  
- die mensenrechten schenden.  

De twee belangrijkste Sustainable Development Goals 
waarmee we rekening zouden moeten houden om 
maatschappelijk verantwoord te beleggen zijn ‘leven op land’ 
en ‘klimaatactie’. Dit komt grotendeels overeen met de meeste 
genoemde sectoren waarin niet belegd zou moeten worden, 
namelijk: wapenindustrie, ontbossing, tabaksindustrie en 
kolenindustrie. 

 
Voor dit jaar is maatschappelijk verantwoord beleggen een 
speerpunt van het pensioenfonds. Met de resultaten van het  
onderzoek gaan we bekijken of we de beleggingsportefeuille 
kunnen aanpassen. We moeten hierbij alle belangen 
meewegen om de juiste keuzes te maken. Als we het beleid 
hebben aangepast, zullen wij jullie hierover informeren. 

De solidariteit onder de deelnemers is hoog 
Dat blijkt uit: 
-  ruim 80 % van de mensen die nu bij Witteveen+Bos 

werken, vindt het belangrijk om met elkaar in een 
gezamenlijk fonds hun pensioen op te bouwen. Dit kan 
samen met collega’s zijn of in een groter collectief;

-  driekwart van de deelnemers vindt dat als de pensioenen 
verlaagd moeten worden de pijn verdeeld moet worden 
over alle deelnemers. 

Pensioen ingewikkeld?  
Verder zien we dat voor veel deelnemers pensioen een 
ingewikkeld onderwerp is. Het is belangrijk om je regelmatig 
te verdiepen in het pensioen dat je opbouwt en de hoogte 
van je pensioen dat je later kan verwachten. Daarom 
zetten we de komende periode in op het vergroten van het 
pensioenbewustzijn. 

Benieuwd naar de resultaten van het deelnemersonderzoek? 
De rapportage van het onderzoek is op te vragen via: 
secretariaatpensioenfonds@witteveenbos.com

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom pensioenen via onder andere:

https://www.pensioenchecker.org/
https://open.spotify.com/show/227BBR5ovGjwwcUo03vZXn
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