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Pensioenfonds Witteveen+Bos



Agenda

• Opening (12.00 uur)

• Jaarverslag

• Verantwoordingsorgaan

29 juni 2015

• Beleggingsbeleid

• Sluiting (13.30 uur)



Jaarverslag 2014

• Vermogen: 89 M€ naar 115 M€

• Dekkingsgraad: van 109,2 % naar 110,8 %

• Opbouw naar 1,775 % (was 1,95 %)

• Vastrentend/aandelen van 75/25 naar 65/35
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Deelnemers

tekst
Populatie pensioenfonds 2014 2013 verschil

actieve deelnemers 855        859        -0,5%

gewezen deelnemers 831        792        4,9%

pensioengerechtigden 125        119        5,0%
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totaal 1.811     1.770     2,3%



Jaarverslag 2014

Rente omlaag
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Jaarverslag 2014

• Rente omlaag

• Rekenrente van 2,93 naar 2,11 %

• Verplichtingen van 83 M€ naar 106 M€
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Jaarverslag 2014

• Vermogen: rendement

• Obligaties: + 31 %

• Aandelen: + 8 %

• Totaal: + 25 %

• Vermogen: van 89 naar 115 M€
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vermogen

tekst
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Rendement

tekst
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Jaarverslag 2014

• Dekkingsgraad

• 109 => 110 %

• nFTK: per 1 jan 2015: 104,5 %

• Momenteel: 106 %
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Dekkingsgraad

tekst

97,6%

100,9%
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Dekkingsgraad 
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Opbouw

tekst

1,95%
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2014
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ALM-studie

• Invloed nFTK

• Resultaatdeling

• Beleggingsportfolio
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Vragen en discussieVragen en discussie
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“Uw pensioen hangt op lange termijn af van zeer veel 

externe factoren, zoals rente, inflatie, sterftekansen, 

economische ontwikkelingen, wetgeving, die door het 

Pensioenfonds Witteveen+Bos niet zijn te beïnvloeden; 

uw pensioen is dus geen gegarandeerd product, maar 

een behoudend beleid kan zorgen voor beperkte en 

aanvaardbare risico's”.



• ALM-studie
• Wat is een ALM-studie?
• Waarom?
• Doel
• Methodiek
• Resultaten

ALMALM--studiestudie

• Resultaten
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Wat is een ALM-studie?

De term asset-liability management is 

te omschrijven als: 

het proces van het verkrijgen van inzicht in de 

onderlinge afhankelijkheden in de ontwikkeling van 

rechten en verplichtingen van een organisatie. 
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rechten en verplichtingen van een organisatie. 

In het jargon wordt de term afgekort tot ALM.



Wat is een ALM-studie?

• @

• @

• @

• @
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Aanleiding

een kleine terugblik…

maart 2014

• aanpassing Witteveenkader

• max. opbouwpercentage 1,875 % 

(PFWB max. 2,05 %)
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(PFWB max. 2,05 %)

• max. pensioengevend salaris 100.000 euro



Aanleiding

december 2014

• aanpassing Financieel Toetsingskader (nFTK)
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Aanleiding

hoe hebben we dit gemerkt?

• kortingen
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• kortingen

• geen volledige opbouw

• geen resultaatdeling



• maatregelen nFTK

Aanleiding
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Aanleiding

Meer weten?
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Meer weten?

• verslag en presentaties AVD 25 november 2014

• zie http://pensioenfonds.witteveenbos.nl/



Doel

• ALM moet inzicht geven in de volgende vragen:

• hoe werkt het nFTK door in ons beleid?

• moeten we ons beleid t.a.v. korting en 
resultaatdeling aanpassen?
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resultaatdeling aanpassen?

• moeten we ons beleggingsbeleid 
aanpassen?



Methodiek

• Doorrekenen van 1.000 scenario’s

• Horizon 15 jaar 

• Input fondsspecifiek, dus maatwerk:

• risicohouding
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• risicohouding

• pensioenregeling PFWB 

• bijv. premie, opbouw, kortingsbeleid

• resultaatdeling (2 varianten)

• aannames ontwikkeling demografie

• bijv. personeelsverloop, salaris, sterfte



Methodiek

• Input economische ontwikkeling

• wisselende toekomstscenario’s

• hoge en lage groei 

• hoge en lage inflatie

• hoge en lage rendementen
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• Aan de knoppen draaien

• beleggingsbeleid

• premiebeleid

• toeslagbeleid

• pensioenbeleid



Methodiek

• Beoordelen resultaten

• dekkingsgraad 

• resultaatdeling 

• kortingen (kans + cumulatief)

• pensioenresultaat
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• gemiddelde: verwacht resultaat

• 5-percentiel: slecht weer-scenario



Methodiek

• Dekkingsgraad & resultaatdeling

• 2 varianten (A en B)

• huidig beleid

• conform nFTK

huidig (variant A) nFTK (variant B)
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noot: onder nFTK VEV van 113 naar 117 %

huidig (variant A) nFTK (variant B)

DG > VEV+5 % volledig DG < 110 % geen

DG tussen 110 % - 130 % gedeeltelijk

DG > 130 % inhaalindexatie 

(1/5e van het overschot)



Methodiek

• Kortingsbeleid

• conform huidig beleid

noot: 

hersteltermijn van 3 naar 5 jaar

nFTK geeft ruimte om kortingen uit te smeren (PFWB doet dit niet)
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nFTK geeft ruimte om kortingen uit te smeren (PFWB doet dit niet)

• Beleggingsbeleid

• stap 1 : variant A en B (huidige mix)

• stap 2 : 8 verschillende mixen

• stap 3 : vervolg analyse (75/25 en 65/35, 

variatie in renteafdekking)
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Resultaten - DG & resultaatdeling
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• stijging DG: variant A < variant B

• spreiding DG: variant B > variant A

� resultaat wordt volledig uitgekeerd bij variant A

(verhouding A : B = 33 : 1)



kans op korten

Resultaten - korten

• kans op korten : variant A < variant B
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Resultaten - korten
hoogte van de kortingen
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• variant A ≈ variant B



Resultaten - pensioenresultaat
resultaat actieven (inclusief kortingen)
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• resultaat variant A > variant B

���� verschil ≈ 9 %

• variant A meer kans op hoger resultaat
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Resultaten - beleggingsbeleid

‘blind auditions’

mix : 85/15    80/20  75/25  75/15/10  70/30   65/35   75/25    75/25

renterisico : 50         50        50         50          50        50       75        25 
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huidig beste resultaat 
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Resultaten - conclusies

• pensioenresultaat bij alle scenario’s < 100 %

• premie staat vast

• opbouw < toegestane maximum

� inflatie wordt niet bijgehouden

• beste resultaten irt risico’s
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• beste resultaten irt risico’s

• verdeling 65/35

• langlopende obligaties

• geen meerwaarde alternatieve wijze 

renteafdekking 



Resultaten - conclusies

• resultaatdeling

• systematiek PFWB gunstiger dan nFTK

• past dit binnen de regels?

� overleg met DNB
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• herijking

• rekenrente is laag

• huidige keuzes hierop gebaseerd

• nieuwe ALM bij stijging > 3 %



Vragen en discussieVragen en discussie
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