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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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Nieuw pensioenstelsel

Het kabinet heeft samen met werknemers- en 
werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten 
met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Dit 
betekent dat het Nederlandse pensioenstelsel op de 
schop gaat. Het pensioen wordt individueler: je gaat 
sparen in je eigen pensioenpot en rendementen worden 
minder opgepot, maar eerder gebruikt om jouw pensioen 
te verhogen. Echter, bij slechte resultaten op de beurzen 
gaat je pensioen ook eerder omlaag. 

Het kabinet wil de nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023 in laten 
gaan. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog wel instemmen 
met de nieuwe wet. De pensioenregeling van Witteveen+Bos 
zal ook aangepast moeten worden. Dit vraagt de nodige 
voorbereidingstijd. Op dit moment is de verwachting dat onze 
nieuwe pensioenregeling op zijn vroegst in gaat in 2025, maar 
dit kan ook later worden.

Een stuurgroep, bestaande uit afgevaardigden van de 
directie, de ondernemingsraad, het pensioenfondsbestuur 
en een gepensioneerde, gaat binnen enkele maanden de 
eerste voorlopige keuzes maken. De voorlopige keuzes 
worden voorgelegd aan de directie, de ondernemingsraad, 
het verantwoordingsorgaan en de klankbordgroep Nieuwe 
Pensioenstelsel. Want de keuzes die het Pensioenfonds gaat 
maken, moeten passen bij de deelnemers van Witteveen+Bos.

De twee belangrijkste keuzes zijn:

1. Keuze uit twee pensioencontracten 
Er komen straks twee contracten: de solidaire premieregeling 
en de flexibele premieregeling. Bij de solidaire premieregeling 
wordt er collectief belegd. Hierbij wordt het beleggingsresultaat, 
het rendement, verdeeld tussen jongere en oudere deelnemers. 
Als voor de solidaire premieregeling wordt gekozen moeten 
er afspraken worden gemaakt hoe de verdeling van het 
beleggingsresultaat er uit komt te zien.

Bij de flexibele premieregeling kun je zelf een beleggingsprofiel 
(defensief, neutraal of offensief) kiezen. Het beleggingsresultaat 
wordt dan één op één verwerkt in je eigen pensioenpot. Als je 
met pensioen gaat, kun je kiezen tussen een lagere maar meer 
zekere uitkering, of een hogere maar meer onzekere uitkering.

2. Geldt de nieuwe pensioenregeling voor de al   
    opgebouwde pensioenen? 
Als gekozen wordt voor ‘ja’ dan worden de huidige gespaarde 
pensioenen bij Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos 
omgezet naar de nieuwe regeling. Dit heet ‘invaren’. Het gehele 
pensioenvermogen wordt dan verdeeld over de individuele 
spaarpotten van alle werknemers, oud-werknemers en 
gepensioneerden. Hiervoor moet een eerlijke verdeling worden 
afgesproken. Alle (oud-)werknemers en gepensioneerden 
hebben dan een pensioen conform het nieuwe pensioenstelsel. 
Afhankelijk van de hiervoor genoemde keuze voor het 
pensioencontract, heeft dan iedereen een solidaire 
premieregeling of een flexibele premieregeling.

Als gekozen wordt voor ‘nee’ dan blijven de huidige 
gespaarde pensioenen in de huidige pensioenregeling. Voor 
gepensioneerden en oud-werknemers verandert er niets, hun 
gespaarde pensioen blijft in de oude regeling. 

Werknemers die nu bij Witteveen+Bos werken en bij invoering 
van de nieuwe regeling nog steeds, vallen dan onder de huidige 
en de nieuwe regeling. Het huidige gespaarde pensioen blijft 
in de huidige regeling. Het nieuw te sparen pensioen wordt 
opgebouwd in de nieuwe regeling. Op het moment dat deze 
mensen met pensioen gaan ontvangen ze twee pensioenen van 
het Pensioenfonds van Witteveen+Bos. 

KLANKBORDGROEP NIEUWE 
PENSIOENSTELSEL VAN START

Na de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben zich 
maar liefst 19 mensen gemeld voor deelname aan de 
klankbordgroep Nieuwe Pensioenstelsel. Hieronder 
vallen zowel huidige medewerkers, gepensioneerden 
als oud-medewerkers. Op 20 september 2022 vond de 
startbijeenkomst plaats in Deventer. Deze stond vooral 
in het teken van kennismaken en de beoogde rol van de 
klankbordgroep. 

Voorzitter Jaap de Koning van Stichting Pensioenfonds 
Witteveen+Bos en Stephan van der Biezen (directie 
Witteveen+Bos) gaven een korte toelichting op de 
overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat nieuwe 
stelsel treedt naar verwachting in per 1 juli 2023. De 
uiterste datum waarop pensioenfondsen moeten zijn 
overgegaan, is 1 januari 2027.

Daarna werd ingegaan op de rol van de klankbordgroep 
in de koers van het pensioenfonds richting het nieuwe 
pensioenstelsel. Wat is daarin belangrijk? Is de 
communicatie aan de deelnemers begrijpelijk? Dit kunnen 
informatievragen zijn aan de hele groep, of aan enkele 
leden van de klankbordgroep.
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Aspirant bestuurslid namens de  
gepensioneerden

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos heeft 
in juni een oproep gedaan aan alle gepensioneerden om zich 
kandidaat te stellen voor de vacature die is ontstaan voor de 
functie van bestuurslid namens de gepensioneerden. Binnen 
het verstrijken van de termijn zijn er op deze uitnodiging helaas 
geen reacties binnengekomen.

Het bestuur heeft de vacature vervolgens onder de aandacht 
gebracht bij de deelnemers die in 2022 en 2023 met pensioen 
gaan. Hierop heeft Peter de Jong positief gereageerd. Omdat 
er geen andere kandidaten zich hebben aangemeld, hoeft 
er geen verkiezing te worden uitgeschreven. Op dit moment 
is Peter nog niet gepensioneerd en kan hij pas toetreden tot 
het bestuur als hij met pensioen is. Vandaar dat het bestuur 
Peter heeft benoemd tot aspirant-bestuurslid. De komende 
tijd zal hij de benodigde opleidingen volgen en is nog de 
aanmeldingsprocedure bij De Nederlandsche Bank.

Het bestuur is verheugd over het 
enthousiasme waarmee Peter zich 
kandidaat heeft gesteld en kijkt uit 
naar de onderlinge samenwerking. 
Op de website van het pensioenfonds 
onder het kopje ‘laatste nieuws’, stelt 
Peter zich graag persoonlijk voor.

Peter de Jong

Hoe het zit met het pensioen?

Weet jij hoeveel keer je de pensioenpremie die je betaalt, 
terugkrijgt als je met pensioen bent? Of weet je wat er gebeurt 
met het geld dat pensioenfondsen verdienen op de beleggingen 
die ze doen? De pensioenfondsen van Nederland vertellen op 
Instagram en Facebook hoe het pensioen in Nederland wordt 
opgebouwd en wat daarvan de voordelen zijn.

Wil je hierover meer weten? Volg dan het account 
‘Pensioenfondsen’ en je krijgt korte, krachtige informatie. 
Ook kun je een kijkje nemen op pensioenfondsen.nl  een 
gezamenlijk initiatief van de Nederlandse pensioenfondsen.   

 

TOESLAGBELEID  
PENSIOENREGELING

De pensioenregeling van Witteveen+Bos heeft een 
toeslagbeleid. Dit geeft aan wanneer en hoeveel 
de pensioenen kunnen worden verhoogd als onze 
buffers voldoende zijn gevuld. Het toeslagbeleid bij 
Witteveen+Bos is een resultaatdeling. Dit betekent 
dat de toeslagverlening alleen afhankelijk is van de 
beleggingsresultaten. De toeslagverlening is dus niet 
afhankelijk van de inflatie.

Pas vanaf een beleidsdekkingsgraad van 125 % mag 
Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos toeslag verlenen. 
De beleidsdekkingsgraad is dit jaar sterk gestegen van 
103 % begin dit jaar naar 111 % in september, maar nog 
ver weg van 125 %. En de inflatie (consumentenprijsindex 
alle huishoudens) is dit jaar gestegen van 5,7 % tot 14,5 % 
in september.

Vanuit de gepensioneerden heeft het Pensioenfonds veel 
vragen gekregen om het toeslagbeleid aan te passen. Dit 
en de huidige situatie met hoge inflatie is aanleiding voor 
de directie en de Ondernemingsraad nu na te denken over 
een mogelijke aanpassing van het toeslagbeleid. Hierbij 
wordt overwogen om de toeslagverlening mogelijk te 
maken vanaf een lagere beleidsdekkingsgraad. Ook wordt 
overwogen om de hoogte van de toeslagen afhankelijk 
te maken van de inflatie. Zodra er een keuze is gemaakt, 
informeren wij jullie via de website en nieuwsbrief.

In de media is veel aandacht voor pensioenfondsen die de 
pensioenen hebben verhoogd of gaan verhogen in 2023, 
zelfs vanaf een dekkingsgraad van 105 %. Hoe dit precies 
zit, wordt uitgelegd in het nieuwsartikel op de website van 
het pensoenfonds.

https://pensioenfonds.witteveenbos.nl/9-actueel/43-nieuw-bestuurslid-peter-de-jong.html
https://www.instagram.com/pensioenfondsen/
https://www.facebook.com/Pensioenfondsen
https://pensioenfondsen.nl/
http://www.pensioenfonds.witteveenbos.nl
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Bedrag ineens

 
Eén van de afspraken in het Pensioenakkoord, is de mogelijkheid 
om een deel van je pensioen ineens uit te laten betalen. Hiervoor 
is een wet gemaakt die door de Tweede en Eerste Kamer is aan-
genomen. Met het ‘bedrag ineens’ is het mogelijk om tot maximaal 
10 % van je opgebouwde pensioen in één keer op te nemen. De 
beoogde ingangsdatum van deze nieuwe keuzemogelijkheid is  
1 juli 2023.

Als de wet in werking is getreden, kan iedereen die met pensioen 
gaat gebruik maken van deze mogelijkheid. Als je op 1 juli 2023 
al met pensioen bent, dan kun je geen gebruik maken van deze 
mogelijkheid. Dit zijn de basisregels die gelden:  
- de optie bestaat alleen voor je eigen ouderdomspensioen; 
- je mag maximaal 10 % van je pensioen in één keer opnemen; 
- je kunt ook een kleiner deel opnemen; bijvoorbeeld 5 %; 
- je mag het geld besteden waaraan je wilt; 
- je kunt het ‘bedrag ineens’ niet combineren met de keuze voor  
 een tijdelijk hoger of lager pensioen (hoog-laag). 

Word je levenslange pensioen door het ‘bedrag ineens’ lager dan 
een bepaald bedrag? Dan kun je niet kiezen voor een ‘bedrag 
ineens’. De overheid bepaalt ieder jaar de hoogte van dat bedrag. 
In 2022 is dit EUR 520,35 per jaar.

Uitkering 
Belangrijk is om te beseffen dat het opnemen van een ‘bedrag 
ineens’ betekent dat je een lagere maandelijkse pensioenuitkering 
krijgt. Bij uitbetaling van het ‘bedrag ineens’ is je inkomen in dat 
jaar hoger, waardoor je mogelijk meer belasting moet betalen  
en/of toeslagen komen te vervallen.

Meer informatie over het ‘bedrag ineens’ is te vinden op de 
website van het pensioenfonds, onder het kopje ‘laatste nieuws’.

Aanpassing beleid maatschappelijk 
verantwoord beleggen

Het Pensioenfonds wil een goede opbrengst behalen door te 
beleggen op een manier die rekening houdt met de wereld om 
ons heen. Daarin maken we een zorgvuldige afweging tussen 
risico’s en rendement. Rekening houden met milieu, sociale en 
governance-overwegingen is een integraal onderdeel van het 
beleggingsbeleid. Vandaar dat in 2018 al is besloten om niet te 
beleggen in de wapenindustrie, tabaksindustrie en in landen 
waar mensenrechten worden geschonden of waar gebruik wordt 
gemaakt van kinderarbeid.

Vorig jaar hebben we in het deelnemersonderzoek jullie mening 
over maatschappelijk verantwoord beleggen gepeild (zie ook 
het artikel over het deelnemersonderzoek in de nieuwsbrief van 
april). In navolging van de uitkomst van dit onderzoek heeft het 
Pensioenfonds besloten om niet meer te beleggen in de fossiele 
industrie, in bedrijven die een negatieve impact hebben op 
ecosystemen/bossen/biodiversiteit en klimaatverandering.

De volgende stap is om beleggingsfondsen te zoeken die passen 
bij ons beleid. Hierover worden op dit moment gesprekken 
gevoerd met verschillende vermogensbeheerders. Wanneer er 
geen fondsen zijn die ons uitsluitingenbeleid volledig volgen, kan 
de vermogensbeheerder de dialoog aan gaan met bedrijven om 
aandacht te vragen voor de thema’s waar onvoldoende rekening 
mee wordt gehouden.

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

 
Hoe richt je je leven in als je straks klaar bent met werken 
en jouw vrije tijd mag indelen zoals je dat wilt? De 
Pensioenchecker introduceert ‘Wie ben ik … later?’  
Speel de quiz.

http://www.pensioenfonds.witteveenbos.nl
https://quiz.pensioenchecker.org/ 
https://www.pensioenchecker.org/
https://open.spotify.com/show/227BBR5ovGjwwcUo03vZXn
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