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Agenda 
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˗ 12.00 Opening 

˗ 12.05 Toelichting Jaarverslag 2015 (Jaap van der Graaf) 

˗ 12.30 Verantwoordingsorgaan (Harry Webers) 

˗ 12.45 Ontwikkelingen rondom de rente (Marsha van Beusekom) 

˗ 13.00 Op weg naar individuele pensioenpotjes (Jan kees van Putten) 

˗ 13.15 Rondvraag 

˗ 13.30 Sluiting 



jaarverslag 2015 
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• vermogen: van 115 M€ naar 118 M€ 

• dekkingsgraad: van 110,3 % naar 101,5 % 

• opbouw naar 1,35 % (was 1,775 %) 

• vastrentend/aandelen: van 75/25 naar 65/35 

 



deelnemers 
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Populatie pensioenfonds 2015 2014 verschil

actieve deelnemers 870        855        1,8 %

gewezen deelnemers 787        831        -5,3 %

pensioengerechtigden 128        125        2,4 %

totaal 1.785      1.811      -1,4 %
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rente in 2015 
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• markrente: van 1,44 % naar 1,56 %  

• nagenoeg gelijk (begin 2015  eind 2015) 

• rekenrente: van 2,11 % naar 1,85 % 

• verplichtingen: van 106 M€ naar 118 M€ 

 



vermogen 
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vermogen 
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• rendement  

•  obligaties: - 1,4 % 

•  aandelen:  europa: + 8 % 

    wereld: + 2 % 

    emerging markets: -5 % 

• totaal: - 0,1 % 

• vermogen: van 115 M€ naar 118 M€ 
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dekkingsgraad 
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dekkingsgraad 
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• eind 2014:     110,3 % 

• invoering nFTK, 1-1-2015:  104,5 % 

• verandering UFR, juli 2015:    -5    %  

• eind 2015:     101,5 % 

 

 onderdekking (< 104,5 %) 

 reservetekort (< 119,2 %) 

 



herstelplan 2016 
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• aanwezige dekkingsgraad per 1 jan 2016: 101,5 % 

• vereiste dekkingsgraad: 119,2 % 

• herstelplan nodig: berekening herstelvermogen (ca 3,0 %/j) 

• in 6 jaar herstel bereikt (eis maximaal 10 jaar) 

• geen extra maatregelen nodig 

 

 waarschuwing:  

• eis mvev > 104,5 % => onderdekking 

• binnen 5 jaar uit onderdekking anders zijn aanvullende maatregelen nodig 

 

 



 
SITUATIE PENSIOENFONDSEN 31-12-2015 
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Verantwoordingsorgaan 
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1. VERSLAG 2015 VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN 
 
Algemeen 
Het Verantwoordingsorgaan is op basis van de nieuwe Pensioenwet op 1 januari 2008 ingesteld. Bij 
de oprichting is een reglement vastgesteld op basis van de uitgangspunten van Pension Fund Gover-
nance, hetgeen betrekking heeft op het beleid en de verantwoording van het bestuur van de Stich-
ting Pensioenfonds Witteveen+Bos.    
 
Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd om jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het 
bestuur van de Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos op basis van het jaarbericht en de jaarreke-
ning alsmede het gevoerde beleid. Tevens geeft het Verantwoordingsorgaan een oordeel over de na-
leving krachtens de bij wet vastgestelde principes van goed pensioenfondsbestuur. 
 
Informatievoorziening 
Het bestuur heeft het Verantwoordingsorgaan o.a. de volgende stukken gestuurd: 
- alle verslagen van de reguliere bestuursvergaderingen en het DB-overleg; 
- powerpoint-presentatie van Vanguard d.d. januari 2015; 
- uitgangspunten  en presentatie (aanvullende resultaten) ALM-studie d.d. 7 maart 2015; 
- powerpoint-presentatie aanvullende resultaten renteafdekking d.d. 14 april 2015;  
- ‘Jaarverslag 2014 ten behoeve van de deelnemers d.d. 26 mei 2015; 
- Algemene Vergadering van Deelnemers op 9 juni 2015; 
- ‘Certificeringsrapport Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos. Verslagjaar 2014’ d.d. 9 juni 2015; 
-  ‘Actuariële en Bedrijfstechnische Nota’ d.d. 9 juni 2015; 
- (definitieve) ‘Jaarrekening 2014’ d.d. 9 juni 2015; 
- ‘Accountantsverslag 2014’ van Deloitte d.d. 9 juni 2015; 
- (evaluatie) jaarlijkse visitatie Pensioenfonds Witteveen+Bos d.d. 7 juli 2015; 
- powerpoint-presentatie en update ‘Haalbaarheidtoets’ (HBHT) d.d. 1 september 2015; 
- powerpoint-presentatie ‘Effect nieuwe UFR’ d.d. 1 september 2015; 
- jaarlijks overleg tussen het bestuur en het Verantwoordingsorgaan 12 november 2015; 
- communicatiemiddelen (website, jaarverslag, AVD, UPO, presentaties en roadshows); 
- uitnodigingen voor opleidingen en trainingen ter verbetering van de deskundigheid; 
- ‘Jaarplan 2016’ (definitieve versie d.d. 26 januari 2016). 
  
Bevindingen 
De ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving worden nauwgezet door het pensioen-
fonds gevolgd, die de betreffende ontwikkelingen weer deelt met het Verantwoordingsorgaan, On-
dernemingsraad en de deelnemers. De fluctuaties in de marktrente waren ook in 2015 onverminderd 
groot, hetgeen de nodige effecten had op de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. Opvallend is 
dat nu ook de grote landelijke pensioenfondsen niet meer kunnen achterblijven en langzamerhand 
harde maatregelen moeten nemen zoals het Pensioenfonds Witteveen+Bos al in de afgelopen jaren 
heeft gedaan. Naar thans is gebleken, hebben de Nederlandse pensioenfondsen in het verleden altijd 
veel te veel beloofd aan hun deelnemers en zijn die beloften thans niet meer waar te maken. Het be-
leid van ons eigen pensioenfonds, dat destijds door menigeen werd gezien als afwijkend en onge-
wenst, en de stelregel ‘Hou het simpel’ blijken op basis van de huidige kennis en inzichten vooral 
wijsheid geweest te zijn. Interessant is ook om te zien dat verzekeraars afhaken op de pensioen-
markt, en dat steeds meer bedrijven het beheer van de pensioengelden weer zelf gaan doen.  
 
In de afgelopen jaren heeft het bestuur van het pensioenfonds een voorzichtig (belegginsg)beleid 
uitgevoerd en dat geldt ook voor de uitvoering van de herstelplannen. De wisseling van pensioen-
fondsbeheerder Crystal Marbles naar First Pensions begin 2015  viel achteraf gezien enigszins tegen 
en dit heeft dan ook veel extra tijd en energie van het bestuur gevraagd. Zo wordt er ook gewerkt 
met een nieuw softwarepakket (van First Pensions).  
 



Mede door het tegenvallende beleggingsrendement (0,1 % negatief i.p.v. de verwachte 4,4 %) en de 
aanpassing van de UFR-rente (effect 5 % negatief) staat het pensioenfonds er eind 2015 slechter voor 
dan eind 2014, dat een topjaar was qua beleggingsrendement en dekkingsgraad. In 2015 is de dek-
kingsgraad gedaald van 110,3 % naar 101,5 % en moest het opbouwpercentage worden verlaagd van 
1,775 % in 2015 naar 1,35 % in 2016 (brief d.d. 29 oktober 2015 aan de directie van Witteveen+Bos). 
Het totale vermogen is evenwel gestegen naar 118 M.   
   
Tijdens het overleg tussen het bestuur en het Verantwoordingsorgaan zijn onder andere de volgende 
onderwerpen toegelicht en besproken: 
- effectuering van de overstap van Crystal Marbles naar First Pensions; 
- overlevingsstrategie voor de kleine(re) pensioenfondsen; 
- gevoeligheid en risico’s van het relatief jonge pensioenfonds; 
- herstelkracht en dekkingsgraad in relatie tot de marktrente en herberekening (UFR-rente); 
- wijziging van de portfolio (65 % obligaties en 35 % aandelen i.p.v. 75/25 %) n.a.v. de ALM-studie; 
- beleggingsrendement op aandelen en obligaties;  
- resultaten van de haalbaarheidstoets (doorrekening scenario’s) i.p.v. de continuïteitsanalyse; 
- scenario’s voor de komende jaren (ALM-studie); 
- kwaliteitssysteem (jaarlijkse certificering); 
- bestuurssamenstelling; 
- deskundigheid bestuur pensioenfonds en Verantwoordingsorgaan; 
- jaarlijkse visitatie; 
- communicatie en corporate governance. 

 
Een lid van het Verantwoordingsorgaan heeft op 16 januari 2015 deelgenomen aan de themamiddag 
’Het Verantwoordingsorgaan centraal’.  Het ligt in de bedoeling om in de komende periode vaker aan 
dit soort bijeenkomsten deel te nemen om aldus de deskundigheid van de leden van het Verant-
woordingsorgaan te verbeteren.  
 
Conclusies 2015  
Het Verantwoordingsorgaan heeft de volgende conclusies getrokken: 
- het bestuur en met name de twee nieuwe bestuursleden hebben  gewerkt aan de professionalise-

ring en deskundigheid; 
- de wisseling van het pensioenbeheer is complexer dan gedacht en vraagt veel tijd en energie; 
- de governance, controle en toezicht (actuaris, accountant, visitatiecommissie, verantwoordings-

orgaan) zijn goed geregeld; 
- de belangen van actieve en gewezen deelnemers en gepensioneerden worden goed behartigd;   
- het beleggingsrendement over 2015 viel erg tegen. De nieuwe portfolio (65/35 %) biedt op dit 

punt weliswaar kansen, maar ook altijd bepaalde risico’s; 
- de volgende punten verdienen extra aandacht: verhoging van de dekkingsgraad, actuele renterisi-

co’s, uitvoering van het nieuwe herstelplan;  
- de communicatie met Witteveen+Bos, Ondernemingsraad, deelnemers en het Verantwoordings-

orgaan is op een adequaat niveau: de hoeveelheid stukken en informatie zijn in 2015 sterk toege-
nomen ; 

- het bestuur van het Pensioenfonds Witteveen+Bos heeft haar taken naar behoren uitgevoerd; 
- het Verantwoordingsorgaan stemt in met het ‘Jaarbericht en Jaarrekening 2015’.   
 
Deventer, 30 mei  2016 
 
ir. H.A.A.M. Webers  (werkgeverslid), voorzitter 
ing. A.J. Verschuure (deelnemerslid)  
T. in ’t Hof (lid pensioengerechtigden)          



Ontwikkelingen rondom de rente 

14 



Aon Hewitt | Risk & Financial Management bv 

Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos 
Deelnemerspresentatie 
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Marktontwikkelingen 

 De afgelopen jaren is de rente hard gedaald en deze staat momenteel op een historisch laagtepunt. Een 
belangrijke oorzaak van de daling van de rente is het huidige beleid van de Europese Centrale Bank 
(ECB). 

 Het doel van de ECB is om de inflatie in de eurozone ‘onder maar dichtbij 2%’ te houden. De huidige 
inflatie ligt echter onder deze doelstelling, zo was de inflatie in de eurozone in mei -0,1%. 

 Daarom heeft de ECB verschillende maatregelen genomen om de inflatie aan te wakkeren: 

– Verlagen van de korte rente  

– Opkoopprogramma van obligaties 
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Marktontwikkelingen 

 Obligaties en rente hebben een tegengestelde werking, een lagere rente veroorzaakt een hogere waarde 
van de obligatie.  

 De ECB koopt momenteel voor €80 miljard aan obligaties op per maand. 

 Dit betreft niet alleen staatsobligaties maar ook andere obligaties zoals bedrijfsobligaties (vanaf medio 
2016).  

 Onlangs is het opkoopprogramma verlengd van september 2016 naar maart 2017. Over de duur van het 
programma gaf de president van de ECB (Draghi) aan: “…of zo lang als nodig is om de inflatie weer 
richting de doelstelling te krijgen”. 

 Door deze ontwikkeling stijgen de koersen op obligaties met als gevolg lagere (toekomstige) 
rendementen. 

 Verwachte rendementen zijn hierdoor momenteel laag: 

 
Verwachte rendementen staatsobligaties komende 10 jaar : 
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De Nederlandse overheid betaalt momenteel 0,38% op een obligatie van 10 jaar 
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En voor een 5-jarige obligatie krijgt de overheid zelfs geld toe.. 

 Onderstaande tabel toont wat verschillende landen nu moeten betalen voor obligaties met verschillende 
looptijden. Ten opzichte van het begin van het jaar zijn de rentes al weer een stuk verder gedaald. 

 Ook landen als Spanje en Italië ontvangen nu zelfs rente bij uitgeven van schuld! 

2 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar 30 jaar 

1-jan 17-mei 1-jan 17-mei 1-jan 17-mei 1-jan 17-mei 1-jan 17-mei 

Nederland -0.4% -0.5% -0.3% -0.5% 0.0% -0.4% 0.8% 0.4% 1.6% 1.0% 

Duitsland -0.3% -0.5% -0.3% -0.5% 0.0% -0.4% 0.6% 0.2% 1.5% 0.9% 

Italië 0.0% -0.1% 0.1% 0.0% 0.5% 0.4% 1.6% 1.5% 2.7% 2.7% 

Spanje 0.0% -0.1% 0.1% 0.0% 0.7% 0.5% 1.8% 1.6% 3.0% 2.8% 
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Effect daling rente op dekkingsgraad 

 De rentedaling in het eerste kwartaal heeft gezorgd dat de obligaties in waarde zijn gestegen, dus het 
vermogen is gestegen. 

 

 De verplichtingen zijn door de rentedaling ook heel hard gestegen en harder dan het vermogen.  

 

 Hierdoor is de dekkingsgraad gedaald (vermogen/verplichtingen) in het eerste kwartaal van 2016. 

Datum Verplichtingen Vermogen Dekkingsgraad

31-3-2016 134.582 129.328 96,1%

31-12-2015 118.430 120.060 101,5%



Op weg naar individuele pensioenpotjes 
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PENSIOENSTELSEL 2020 

“Een 
gedifferentieerde 
aanpak: een 
toereikend 
aanvullend pensioen 
voor alle werkenden” 

“Overgang naar een 
actuarieel correcte 
systematiek van 
pensioenopbouw” 

“Naar een transparanter 
en eenvoudiger 
pensioen” 

“Meer ruimte voor 
maatwerk en 
keuzemogelijkheden” 

•De AOW als basis voor een goede oude 
dag voor iedereen 

•Voorkom grote terugval in 
levensstandaard na pensionering 

•Samen risico’s delen 

•Een transparent en eenvoudig 
pensioen 

•Een op maat gesneden pensioen 

•Een goed pensioen is een gedeelde 
verantwoordelijkheid 

•Vertrouwen in het pensioenstelsel 

Uitgangspunten 

2020:  
Toekomst- bestendig 

pensioenstelsel, 

Planning:  
uitwerkingsnota in zomer 2016 naar Kamer 

Hoofdlijnennotitie naar Tweede Kamer. Voorstel: nieuw 
pensioensysteem in 2020 met individuele pensioenrekeningen met niet-
leeftijdsafhankelijke premie. 

DOORSNEEPREMIE 

INDIVIDUELE 
PENSIOENPOTJES 



Doorsneepremie 
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Doorsneepremie afschaffen: optie 1  
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Doorsneepremie afschaffen: optie 2 
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Individuele pensioenpotjes 
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Individuele pensioenpotjes – Waarom? 
 

Gewogen uitkeringsduur niet 
gepensioneerden: 25 jaar 

Gewogen uitkeringsduur 
gepensioneerden: 10 jaar 

Laatste uitkering 
over ruim 75 jaar! 
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Individuele pensioenpotjes   
Effect rente en duur op verplichtingen 
 

Benodigd Duur Rente is 4%, 
nu nodig: 

Rente is 1%, 
nu nodig: 

Extra nodig door 
lage rente 

1.000 10 714 909 27% 

1.000 25 500 800 60% 

10 jaar 4% rente levert 40% rendement.  
40% van 714 = 286  
714 + 286 = 1.000 



- Deelnemers jonger dan 67 jaar 

- individuele spaarpotjes – onzekere aanspraken 

- Gepensioneerden  

- één gezamenlijk spaarpot – ‘zekere’ aanspraken 

 

- Achterliggende gedachte: 

- Voor jongeren is ‘dagkoers’ van onzekere aanspraak minder van belang – 

er is nog tijd om eventuele tegenvallers op te vangen 

- Voor gepensioneerden een redelijk zekere uitkering garanderen 
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Individuele pensioenpotjes 



- Bij individuele potjes nog wel vormen van solidariteit: 

- Opbouwen van buffers in goede jaren 

- Delen van langleven risico’s door effecten langer leven te middelen 
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Individuele pensioenpotjes 



- In juli 2016 een kabinetsnota over herziening pensioenstelsel 

- Rapport van SER houdt nog alle opties open – ook voortzetting huidige 

systematiek 

- Nog veel open eindjes 

- Doorsneepremie:  

- is er compensatie nodig?  

- wie gaat dat betalen? 

- Individuele potjes: 

- hoe de huidige pot verdelen (zeker nu de dekkingsgraden <100% zijn) 
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Nieuwe pensioenstelsel - Vervolg 

Bedragen van € 100 miljard 
genoemd…… 



VRAGEN 
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www.pensioenfonds.witteveenbos.nl 




