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ROADSHOW 2017 

 

• Missie, visie en strategie 

• Hoe wordt ons pensioen opgebouwd? 

˗ Pensioenschijf van 5 

˗ Onze pensioenregeling 

˗ Life events 

• Mijn pensioenoverzicht 
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Missie, visie en strategie 

 

Missie 

 

Pensioenfonds Witteveen+Bos wil voor de (huidige, voormalige en toekomstige) 

werknemers van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. op betrouwbare, 

transparante, professionele en kostenefficiënte wijze een zo goed mogelijk pensioen 

realiseren. 
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Missie, visie en strategie 

Visie 

  

Pensioenfonds Witteveen+Bos werkt vanuit dezelfde kernwaarden als Witteveen+Bos, 

zoals no-nonsense, begrijpbaar, lean and mean, klantgericht, samenwerken met 

externe partners, snel en effectief handelen. 

 

Het Pensioenfonds is voor en van de deelnemers. Solidariteit is zeer belangrijk; 

moeilijke maatregelen moeten zo snel mogelijk worden doorgevoerd en bij positieve 

ontwikkelingen dient dit ten goede te komen aan de deelnemers. 

 

Het Pensioenfonds is transparant ten aanzien van de toezeggingen/verplichtingen en 

de hardheid daarvan. 
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Missie, visie en strategie 

Strategie 

 

Het Pensioenfonds Witteveen+Bos dient klaar te zijn voor de toekomst!  

• financieel gezond zijn  kans op hoge pensioentoezegging het grootst 

• anno 2017 niet financieel gezond  werken aan herstel 

 

Bedreigende ontwikkeling voor het pensioenstelsel: 

• lage rentes  

• wettelijke eisen nemen toe  

• discussies rondom de toekomst van pensioenen in Nederland 

• de politici hebben eigen agenda’s.  

 

Ons antwoord: PFWB moet zaken prima op orde hebben.  
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Hoe wordt ons pensioen opgebouwd? 

Drie pijlers 

1. Via de overheid – AOW 

2. Via de werkgever – Stichting Pensioenfonds Witteveen+Bos 

3. Inkomen dat je zelf regelt 

˗ Lijfrente, banksparen, .. 

˗ Vermogen (spaargeld, beleggingen, eigen woning) 

˗ Inkomsten na pensioen 

 

 

 

 

6 



Pensioenschijf van vijf 

 

 

  1e PIJLER         2e PIJLER 

 

 

 

 

 

             3e PIJLER 



Pensioenschijf van vijf 
Beter inzicht in de inkomsten en uitgaven voor later 



https://youtu.be/xNa3PukC7Kg 

Link naar het filmpje 

https://youtu.be/xNa3PukC7Kg


Pensioenschijf van vijf 



AOW – Algemene Ouderdomswet 
 

AOW bedragen 2017: 

Alleenstaand: € 1091 

Gehuwd – samenwonend € 751 



JouwAOWleeftijd.nl 

Wat was bekend? 

 

AOW-leeftijd 

• 2018: 66 jaar  

• 2021: 67 jaar 
 

 

NB: de AOW-leeftijd in deze voorbeelden zijn niet meer actueel 

 

Aankondiging 31 oktober 2016 

 

AOW-leeftijd 

• 2022: 67 jaar en 3 maanden 

• na 2022: AOW-leeftijd afhankelijk van levensverwachting 

      aankondiging vijf jaar van te voren 

 

pensioenrichtleeftijd  

• 2018: stijgt mee naar 68 

 

   Bereken jouw AOW-leeftijd 



JouwAOWleeftijd.nl 

NB: de AOW-leeftijd in deze voorbeelden zijn niet meer actueel 

 



AOW – Algemene Ouderdomswet 
 
Ontwikkeling AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd 

• obv prognose CBS 2016 

• volgende prognose CBS december 2016 
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AOW – Algemene Ouderdomswet 



Werknemerspensioen 



Onze pensioenregeling 

• Pensioenregeling W+B:  

• collectieve opbouwregeling met resultaatdeling 

• middelloonregeling 
 

• Hoogte pensioen afhankelijk van o.a.: 

• salaris 

• dienstjaren 

• opbouwpercentage 

• franchise 
 

 

 



Onze pensioenregeling 

• Pensioenleeftijd 67 jaar  

• aanpassing naar 68 in beraad 
 

• Kostendekkende premie  

• 25 % + 2,5 %  herstelpremie 

• W+B    , werknemer 
 

• Pensioengrondslag = pensioengevend salaris – franchise 

• Franchise 2017 = EUR 20.553,-  
 

• Opbouwpercentage 

• 2017 = 1,10 % 

• Jaarlijks vastgesteld, sterk afhankelijk van de rente en levensverwachting 



Onze pensioenregeling 

• Rekenvoorbeeld 

 

 pensioensalaris   - franchise    = pensioengrondslag 

  EUR 44.553,--  -  EUR 20.553,--  =   EUR 24.000,-- 

 

 pensioengrondslag  x opbouwpercentage  = jaarlijkse pensioenopbouw 

  EUR 24.000,--  x   1,1 %          = EUR 264,-- 

 

 premie 

 pensioengrondslag x 27,5 % = EUR 24.000,-- x 0,275 = EUR 6.600,-- 

  W+B          EUR 6.600,-- x 0,6364 = EUR 4.200,-- 

  werknemer        EUR 6.600,-- x 0,3636 = EUR 2.400,-- 



Onze pensioenregeling 

• Rekenvoorbeeld (vervolg) 

 

 Medewerker 35 jaar oud 

· pensioensalaris 1e 10 jaar EUR 44.553,-- (bruto), daarna 49.553,-- 

· opbouw 1e 10 jaar 1,1 %, daarna 1,5 % 

· opgebouwd pensioen EUR 3.000,-- (zie UPO) 

 

 Zelfde medewerker 67 jaar oud 

· opgebouwd pensioen 3.000 + 10 x 264 + 22 x 435 = EUR 15.210,-- 

· AOW EUR 9.842,-- 

· Totaal pensioen 1e+2e pijler EUR 25.052,-- bruto (ca. 52 % van bruto salaris) 

 



Onze pensioenregeling 

 

 jaar   opbouwpercentage  rekenrente inflatie aanpassing   

             leeftijdsverwachting 

 2017   1,10 %   1,38 %     ?  - 

 2016   1,35 %   2,01 %     0,6 %  + 1,7 % 

 2015   1,775 %   2,56 %     0,6 % - 

 2014   1,95 %   3,10 %     1,0 % - 1,1 % 

 2013   1,70 %   2,8 %     2,5 % - 

 2012   1,55 %   2,6 %     2,5 % + 1,1 % 

 2011   1,75 %   2,7 %     2,3 % + 0,3 % 

 

  korting opgebouwde rechten 2010, 2011 en 2012 resp. -5 %, -4,3 % en -0,3 % 

  aanpassing leeftijdsverwachting 2009 en 2010 resp. +5,2 % en +3,5 % 



Onze pensioenregeling 

• Korten als het nodig is 

• dekkingsgraad 5 jaar < 104 % (< 93 % kritiek) 

• dekkingsgraad in 2026 < 120 % 

 

• Resultaat delen als het kan 

• dekkingsgraad > ca. 125 % 

 

• Nabestaandenpensioen 

• partner en kinderen tot 18 jaar / studerend  tot 27 jaar 

 

• Arbeidsongeschiktheid 

• premievrijstelling 

 



Onze pensioenregeling 

• Waarde overdracht 

• meenemen opgebouwd pensioen bij verandering van baan 

 

• Uitruilen 

• ouderdomspensioen voor partnerpensioen (gedeeltelijk) 

• partnerpensioen voor ouderdomspensioen (geheel of ged.) 

 

• Pensioen vervroegen of uitstellen  

• eerder met pensioen 

 

• Beginnen met een hoger pensioen 

• hoog / laag – regeling 

• 1e jaren hoger pensioen dan daarna 

 

 



Onze pensioenregeling 

• Inzicht in persoonlijke situatie 
 

• UPO (Uniform Pensioen Overzicht) 

• jaarlijks toegezonden 

• overzicht opgebouwd pensioen 

• nieuwe layout sluit aan bij Pensioen 1-2-3 

 

• Mijnpensioenoverzicht.nl 

• overzicht opgebouwd en te bereiken pensioen 

• 1e en 2e pijler – AOW en werknemerspensioen 

(straks meer hierover) 

 

 



Lijfrente en andere individuele producten 



Lijfrente en andere individuele producten 



Overig vermogen 



Overig vermogen 



Werk na pensionering 



Impact van life events op je pensioen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Laat je adviseren wat invloed is 

• Wijzigingen doorgeven aan het pensioenfonds 

 



Mijn Pensioenoverzicht 
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mijnpensioenoverzicht.nl 

http://www.pensioenkijker.nl/home/animatie 

Link naar het filmpje 

http://www.pensioenkijker.nl/home/animatie


mijnpensioenoverzicht.nl 

 

• Pensioen dat je zelf opbouwt ontbreekt (3e pijler) 

 

• Geplande uitbreiding 

•  koopkrachtscenario’s 

•  toegang voor gepensioneerden 



Meer weten? 

• pensioenfonds.witteveenbos.nl 

• wijzeringeldzaken.nl 

• pensioenkijker.nl 

• zowerktpensioen.nl 

• service.nibud.nl/pensioenschijf 

• watmoetikdoenvoormijnpensioen.nl 

• mijnpensioenoverzicht.nl 

• detijdvanjeleven.nl 
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       VRAGEN? 
 
 
 
 
 
 
pensioenfonds.witteveenbos.nl 


