
 

 

  NIEUWSBRIEF 

  JANUARI 2016 

Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos 

Van Twickelostraat 2 | Postbus 233 | 7400 AE  Deventer | +31 (0)570 69 79 11 | pensioenfonds.witteveenbos.nl | KvK 41244136 

 

 

Hierbij willen wij u in het kort informeren over enkele zaken van het afgelopen jaar en over de onderwerpen 

die in 2016 gaan spelen. 

 

Beleggingsrendement 2015 

Onlangs is het jaar 2015 afgerond. Het jaar 2015 

kenmerkt zich door een aanhoudende lage rente en 

ook de aandelenmarkten hebben maar in beperkte 

zin resultaat laten zien. In totaliteit heeft het 

vermogen licht negatief gerendeerd (-0,4 %). 

 

Dekkingsgraad 2015 

De rekenrente is begin en medio 2015 door DNB in 

negatieve zin aangepast. Begin 2015 is de  

3-maandsmiddeling komen te vervallen. Dit 

betekende een stijging van circa 6 % van de 

verplichtingen. In juli 2015 is de UFR-rente 

aangepast. Dit resulteerde in een stijging van de 

verplichtingen met circa 5 %. Mede daardoor zakte 

de actuele dekkingsgraad van 110 % naar 101 %.  

 

Herstelplan 

Omdat we met een dekkingsgraad van 101 % te 

weinig eigen vermogen bezitten, moet op korte 

termijn een herstelplan worden opgesteld en 

ingediend bij DNB. Ons pensioenfonds heeft 

vooralsnog voldoende herstelkracht waardoor 

onder de condities van het herstelplan op eigen 

kracht herstel kan worden gerealiseerd. Dit betekent 

dat zonder extra maatregelen binnen 10 jaar het 

eigen vermogen voldoende is. Derhalve zijn dit jaar 

geen kortingen nodig. 

 

Opbouwpercentage 2016 

De lage rente leidt er ook toe dat de opbouw 

beperkt blijft; om een kostendekkende situatie te 

handhaven wordt de opbouw in 2016 gesteld op 

1,35 %. Pas als de rente stijgt, kan ook een hogere 

opbouw worden aangehouden.  

 

Aanpassing beleggingsmix 

Op basis van financiële studies die begin 2015 zijn uitgevoerd, heeft het bestuur besloten om de 

beleggingsmix (de verhouding vastrentende waarden/aandelen) te wijzigen van 75/25 naar 65/35. Dit is in 

de loop van 2015 gerealiseerd. Hiermee hopen we naar de toekomst toe bij aantrekkende economie en 

stijgende rente meer rendement voor de deelnemers te behalen, maar als de rente onverhoopt nog verder 

daalt ook voldoende zekerheid te bieden. 

 

2016 

Voor 2016 zullen we verder gaan werken aan het inzichtelijk maken van de pensioenproblematiek 

(persoonlijk kapitaal), de herverzekering van het overlijdensrisico nader optimaliseren en het Pensioen 1-2-3 

implementeren. Natuurlijk blijven we alle ontwikkelingen op pensioengebied zoals het APF (Algemeen 

PensioenFonds) volop monitoren.  
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