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OnderwerpenOnderwerpen

• UPO

• Risico en Rendement

• Discussie



Pensioenregeling W+B

• Opbouw van 21 tot 67 jaar

• Collectieve opbouwregeling met resultaatdeling 
(CDC-regeling)

• Middelloon en doorsneepremie

• Nabestaandenpensioen

• Arbeidsongeschiktheid (>80 %): premievrije opbouw
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Hoogte ouderdomspensioenHoogte ouderdomspensioen

Afhankelijk van:
• Salaris

• Franchise

• Opbouw percentage (2014: 1,95 %)

• Dienstjaren

• Resultaten Pensioenfonds (toeslag of korting)

Informatie over pensioensituatie Informatie over pensioensituatie (naast UPO)(naast UPO)::
• Pensioenreglement

• Pensioenstartbrief (vereenvoudigde versie Reglement)

• Website PF W+B
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Franchise

• Drempelbedrag, waarover geen pensioen-
opbouw plaatsvindt

• Gefixeerd, wordt jaarlijks aangepast aan de 
inflatiecorrectie van W+B loon

• 2014:  € 20.128  (stijging t.o.v. 2013: 1 %)

• Franchise wordt als hoog ervaren

• Bij deeltijders evenredig verlaagd

• Pensioengrondslag tenminste 30 % van 
pensioensalaris  
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Opbouw rekenvoorbeeld

• Medewerker betaalt 10 % pensioengrondslag

• Werkgever betaalt 17,5 % pensioengrondslag,

waarvan 2,5 % voor herstel dekkingsgraad

Zie ook: pensioenbrochure (website PF)
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Voorbeeld (ter indicatie)

• Medewerker 37 jaar oud (100 % dienstverband)

• Salaris 48.000 euro (bruto)

• Opgebouwd pensioen 5.000 euro (zie UPO)

• Zelfde medewerker 67 jaar oud (+ 30 jaar)

• Salaris 48.000 euro (bruto)

• Opgebouwd pensioen 5.000 + 30 x 543 euro = 
21.290 euro

• AOW 9.710 euro (bruto, gehuwd, per partner)

• Totaal pensioen 31.000 euro bruto (ca. 65 % van 
bruto salaris)

• exclusief inflatie en resultaten pensioenfonds



UPO - Uniform pensioenoverzicht

• Het Uniform pensioenoverzicht (UPO) is een 
overzicht van je pensioen. Van de 
pensioenregeling waarin je nu pensioen 
opbouwt, krijg je dit overzicht ieder jaar. Van 
oude pensioenregelingen waarin je niet meer 
opbouwt, ontvang je één keer in de vijf jaar een 
UPO.

• Pensioenfondsen zijn verplicht deelnemers van 
goede en begrijpelijke informatie te voorzien over 
hun pensioenregelingen. Daarvoor zijn de 
zogenaamde UPO-modellen ontwikkeld (vanaf 
2008).
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De teksten zijn voorgeschreven …
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UPO

• Uniform Pensioen Overzicht

• Verschijnt 1 x per jaar (streefdatum: eind 2e

kwartaal)

• Situatie per 31 december voorgaand jaar

• Geeft niet op alle vragen antwoord
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Inhoud UPO   (1)

UPO bevat informatie over:

1. Opgebouwd pensioen (evt. beschikbaar voor 
waardeoverdracht bij verandering baan)

2. Te bereiken pensioen (geen veranderingen)

3. Nabestaandenpensioen (partner, kinderen)

4. Arbeidsongeschiktheid

5. Pensioenaangroei (factor A)
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Inhoud UPO   (2)

• Bruto bedragen per jaar

• Geen AOW-bedragen op UPO

• Uniformiteit om UPO’s bij elkaar op te kunnen 
tellen (ingeval van meer werkgevers)
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Overzicht opgebouwd pensioen

1 of meer werkgevers (waardeoverdracht):

• UPO PF W+B

Meer werkgevers, geen waardeoverdracht:

•
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Financiële planning

• Huidige UPO geeft een rooskleurig beeld van 
pensioen (euro’s van nu) en geeft geen inzicht in 
risico’s

• Gevolg: nieuwe wetgeving in voorbereiding m.b.t. 
pensioencommunicatie over het bieden van 
handelingsperspectief aan deelnemers (inzicht in 
hoogte en risico’s pensioen)

• Financiële planning is een taak voor       
individuele werknemer
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Mogelijke pensioenvragen

• Hoeveel pensioen heb je opgebouwd?

• Waar heb je recht op?

• Heb je lang in het buitenland gewoond? (ivm
AOW)

• Is je nabestaanden- c.q. partnerpensioen 
geregeld? (PF W+B: ja)

• Wat zijn je toekomstwensen?

• Verandert je persoonlijke situatie?

• Bron: wijzeringeldzaken.nl
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Pensioenplanners op internet

• www.pensioenkijker.nl

• service.nibud.nl/pensioenschijf/

• www.wijzeringeldzaken.nl

• www.zowerktpensioen.nl

Is het straks voldoende?

• Persoonlijk budgetadvies op Nibud-site

Wat is de waarde van de getallen?

• Levenssituatie op pensioengerechtigde leeftijd?

• Effect inflatie en resultaatdeling bedrijfspensioen
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Inkomen na pensionering

Inzicht m.b.v. tool NIBUD:

1. AOW

2. Werknemerspensioen

3. Lijfrente (banksparen)

4. Vermogen (spaargeld, 
beleggingen)

5. Werk na pensionering

Zelf invullen via:

• service.nibud.nl/
pensioenschijf/
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Risico en Rendement
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Werking pensioensysteem
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Enkele financiële begrippen

•• VermogenVermogen

•• Verplichtingen (VPV) = functie van renteVerplichtingen (VPV) = functie van rente

•• Dekkingsgraad = Vermogen / VPVDekkingsgraad = Vermogen / VPV

PF W+B:PF W+B:

• DG < 104,5 %  Dekkingstekort

• DG < 113,3 %  Reservetekort

• DG > 118,3 %  Resultaatdeling
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Januari 2011 – Januari 2014
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Dilemma: Dilemma: rendementrendement vsvs risicorisico
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Inflatie en rendement

Wat belooft het pensioenfonds van W+B:

• We willen realistisch zijn en kunnen 
daarom niet teveel beloven

• Stabiliteit is belangrijk

• We zetten in op een nominaal
pensioen (itt een waardevast 
pensioen)

• Zit het mee, dan is er resultaatdeling 
(waarschijnlijk lager dan inflatie)

• Zit het tegen, dan is korting 
noodzakelijk

2516 april 2014



Waardedaling door inflatie
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Rekenvoorbeeld effect inflatie op nominale toezegging 



Beleggingsportefeuille

• Prudent beleggen (met uitsluitingen)

• 25 % aandelen (indexfondsen)

• 75 % obligaties (sterke eurolanden)

• Afdekken renterisico van obligaties 
(vastrentende waarden) en verplichtingen
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Rekenvoorbeeld effect rente          (1)
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Rentestijging  + 1%                        (2)
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Rentedaling  – 1%                           (3)
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Rendement 2008 - 2012

• 100 grootste pensioenfondsen: gemiddeld 
rendement 6,0 %

• Pensioenfonds Witteveen+Bos: gemiddeld 
rendement 5,3 % (minder risico)
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Beheerskosten PF W+B 2012

• Kosten vermogensbeheer in % van gemiddeld 
belegd vermogen: 0,13 % (NL gemiddeld 0,43 %), 
voordeel 259 euro/deelnemer

• Uitvoeringskosten per deelnemer 322 euro (NL 
gemiddeld 107 euro)

• Netto voordeel:

44 euro/deelnemer

Bron: Pensioenfederatie
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Ondertussen in Den Haag …
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• Opbouw 2015 en daarna: maximaal 1,875 %

• Doel: door lagere premies 3 miljard euro minder 
belastingaftrek per jaar (vanaf 2015)

• Keerzijde: langere opbouw mogelijk (nu 46 jaar)
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Actuele informatie

• Maandelijks update dekkingsgraad op website

• http://pensioenfonds.witteveenbos.nl/

• Inloggen op besloten gedeelte

• BSN (zonder 0 aan begin)

• Password: pfwbdv

• Vergeten?

• Deelnemers: in-site (via commissies en 
stichtingen)

• Gepensioneerden en slapers: mail naar 
polh@witteveenbos.nl



Discussie
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tel  0570 69 79 11
fax 0570 69 73 44
www.witteveenbos.nl

Deventer Den Haag
Almere Heerenveen 
Amsterdam Maastricht
Breda Rotterdam

België (Antwerpen) 
Indonesië (Jakarta)
Kazachstan (Aktau, Almaty, Atyrau)
Letland (Riga)
Rusland (St. Petersburg)
Vietnam (Ho Chi Minh City)



Extra Slides
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Bestuur per 1 januari 2014

• Jaap van der Graaf Werkgevers

• Peter Hiemstra Werknemers

• Wim Peter Boomgaard Werkgevers

• Henk Nieboer Werkgevers

• Ids de Beer Werknemers

• Jaap de Koning Werknemers

• Frans Rijnart Gepensioneerden

• Irma van de Pol Bestuurs- en secretariële 
ondersteuning
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Ondersteuning van het bestuur

• Towers Watson

• Crystal Marbles

• Deloitte

• Mascha van Beusekom (AON Hewitt)

• Vanguard

• ABN Amro

• OPF

• Pensioenfederatie
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Toezicht bestuur

• DNB

• AFM

• Verantwoordingsorgaan

• AVD

• Visitatiecommissie

• Gedragscode

• Governance
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AOW gerechtigde leeftijd
volgens “lente-akkoord” (bij wet vastgesteld)
huidig regeerakkoord: 67 jaar in 2021 (nog geen wet)

AOW-leeftijd 

verhoging in: verhoging in maanden: AOW-leeftijd: betreft personen geboren 

2012 of eerder 0 65 voor 1 januari 1948 

2013 1 65 + 1 maand na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 

2014 1 65 + 2 maanden na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 

2015 1 65 + 3 maanden na 31 oktober1949 en voor 1 oktober 1950 

2016  65 + 5 maanden na 30 september 1950 en voor 1 augustus 1951 

2017 2 65 + 7 maanden na 31 juli 1951 en voor 1 juni 1952 

2018 2 65 + 9 maanden na 31 mei 1952 en voor 1 april 1953 

2019 3 66 na 31 maart 1953 en voor 1 januari 1954 

2020 3 66 + 3 maanden na 31 december 1953 en voor 1 oktober 1954 

2021 3 66 + 6 maanden na 30 september 1954 en voor 1 juli 1955 

2022 3 66 + 9 maanden na 30 juni 1955 en voor 1 april 1956 

2023 3 67 na 31 maart 1956 en voor 1 januari 1957 

2024 0 of 3 bij amvb vast te stellen voor 1 januari 2019 na 31 december 1956 

2025 0 of 3 bij amvb vast te stellen voor 1 januari 2020  

  etc.  
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Nabestaandenpensioen

Levenslang partnerpensioen
• Vanaf overlijden gepensioneerde en vanaf pensioengerechtigde 

leeftijd van gewezen deelnemer: 70 % van opgebouwd OP

• Vanaf overlijden deelnemer: 70 % van OP dat de deelnemer zou 
hebben opgebouwd tot pensioengerechtigde leeftijd

Tijdelijk partnerpensioen
• Vanaf overlijden deelnemer: 15 % van PG

Levenslang bijzonder partnerpensioen
• Voor gewezen partner van (gewezen) deelnemer: gelijk aan deel 

partnerpensioen opgebouwd tijdens partnerschap

Wezenpensioen: 14 % van (zou hebben) opgebouwd OP

ANW-hiaatpensioen geboren na 1-1-1950; ± 10.000 euro/jaar
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Effect rente op verplichtingen
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Verlaging aanspraken PF W+B

• Eind december 2010: 5,0 %5,0 % 1)

• Eind december 2011: 4,3 %4,3 % 1)

• Eind december 2012: 0,3 %0,3 % 1)

1)  Herverdeling i.v.m. gestegen levensverwachtinggestegen levensverwachting

Generatiebestendig pensioenfondsGeneratiebestendig pensioenfondsGeneratiebestendig pensioenfondsGeneratiebestendig pensioenfonds
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Voordelen pensioenfonds  -1-

• Gedeelde kosten

• Samen goedkoper

• Winst is voor deelnemers

• Meer pensioen voor hetzelfde geld

• Gedeelde risico’s

• Risico is nodig

• Risico is gedeeld en dus verantwoord

• Risico vroeg en laat overlijden
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Voordelen pensioenfonds  -2-

• Gedeelde invloed

• Samen de baas

• Samen invloed

• Samen betalen, samen bepalen

Zie ook: www.samenstajijsterk.nlwww.samenstajijsterk.nl


