
In juni 2018 hebben we ons jaarverslag 2017 uitgebracht. 
We hebben de belangrijkste ontwikkelingen van 2017 voor u 
samengevat.

Het jaar 2017 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds 
Wonen. De betrokken sociale partners in de Wonenbranche 
hebben in augustus 2017 het verzoek tot intrekking verplicht
stelling gedaan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid. Vanaf 1 januari 2018 is het fonds daarmee een 
gesloten fonds waarin geen actieve opbouw plaats vindt.
In de komende periode wordt door het bestuur gekeken naar 

de best passende partij voor  een collectieve waardeoverdracht 
en liquidatie van het pensioenfonds. In de tussentijd acteert het 
fonds als een normaal pensioenfonds en geeft het invulling aan
haar missie, visie en strategie.

In september 2016 werd het contract met Syntrus Achmea 
Pensioenbeheer opgezegd. In 2017 werd een nieuwe pensioen
uitvoeringsorganisatie gezocht en gevonden. De nieuwe 
pensioenuitvoerder is TKP. Er is in 2017 veel werk verzet om 
de transitie succesvol te laten verlopen. Inmiddels zijn in januari 
2018 de eerste pensioenuitkeringen door TKP gedaan.

Het bestuur heeft in 2017 te maken gehad met een aantal 
bestuurlijke wijzigingen, waaronder het aanstellen van een 
onafhankelijk voorzitter en een bestuurslid met expertise 
van het vermogensbeheer. Ook heeft het bestuur een 
onafhankelijke bestuursondersteuning en een directeur 
bestuursbureau aangesteld.

In 2017 is er veel contact geweest met DNB over het onderzoek 
vermogensbeheer dat in 2016 heeft plaatsgevonden. Het fonds 
heeft naar aanleiding hiervan een plan van aanpak opgesteld en 
in het 4e kwartaal van 2017 afgerond.

2017in vogelvlucht
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Deelnemers per 31 december 2017

Actieve deelnemers 31.135

Inactieve deelnemers 98.606

Pensioengerechtigden
Ouderdomspensioen 11.633

Partner/wezenpensioen 2.743

Premie
Ontvangen 98,5 miljoen

Kostendekkend 143,8 miljoen

Uitbetaalde pensioenen 52,8 miljoen

Kosten pensioenbeheer  € 161,19 
per deelnemer

Kosten vermogensbeheer  0,53% 
van het belegd vermogen

Werkgevers 3.650

Wat betekende dit voor deelnemers?
Pensioenfonds Wonen heeft de pensioenen per 1 januari 
2017 en 1 januari 2018 niet verhoogd. De financiële 
situatie liet dat nog niet toe. Omdat de prijzen elk jaar 
stijgen, wil het pensioenfonds de pensioen(aanspraken) 
mee laten stijgen. Maar de verwachting is dat het ook 
de komende jaren nog niet lukt om de pensioenen te 
verhogen.

De dekkingsgraad was de afgelopen jaren te laag 
voor het verhogen van de pensioenen.
De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn 
als fonds. Het is de verhouding tussen ons vermogen en 
onze verplichtingen. Is onze beleidsdekkingsgraad 100%? 
Dan hebben we precies genoeg geld (vermogen) om alle 

pensioenen nu en straks te betalen (verplichtingen). De 
beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds  het gemiddelde 
van de laatste 12 dekkingsgraden  was op 31 december 2017 
102,7%. Maar voor een (gedeeltelijke) verhoging moet de 
beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn.



Financiële situatie
De beleidsdekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de 
financiële situatie van het pensioenfonds Wonen. Het geeft de 
verhouding aan tussen het vermogen van het pensioenfonds en 
de verplichtingen. 

Omdat het fonds zich eind 2016 in een tekortsituatie bevond, 
is in 2017 een actualisatie van het herstelplan opgesteld en 
ingediend bij DNB. DNB heeft akkoord gegeven op het inge
diende herstelplan. Uit het herstelplan blijkt dat de financiële 
positie kan herstellen binnen de maximaal gestelde termijn en 

zonder het nemen aanvullende maatregelen. Volledig herstel 
wordt verwacht in 2023. Herstel wordt dus verwacht binnen 
de gestelde hersteltermijn van 10 jaar en zonder aanvullende 
maatregelen. Daarnaast blijkt uit de actualisatie dat indexatie 
naar verwachting vanaf 2021 weer deels mogelijk is.

Verhoging van de pensioenen in de afgelopen jaren
In de afgelopen jaren zijn de opgebouwde rechten van deelne
mers en de pensioenen van pensioengerechtigden niet ver
hoogd.
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Financieel
Beleidsdekkingsgraad  102,7%

Belegd vermogen  € 3,44 miljard

Pensioenverplichtingen  € 3,27 miljard

Beleggingsresultaat  6,3%

Financieel    Eind 2017  Eind 2016

Actuele dekkingsgraad   105,5%   98,8%

Beleidsdekkingsgraad   102,7%%  94,3%%

Vereiste dekkingsgraad   120,0%   120,8%

Minimaal vereiste dekkingsgraad   104,4%   104,4%

Geen verhoging 0,0% per 1-1-2018

Wat betekenen deze cijfers?



De werkgevers en deelnemers betaalden in 2017 samen een premie van € 98,5 miljoen. Dit bedrag 
is  hoger dan in 2016 (€ 79,7 miljoen). Een groot deel van de premie die wij ontvangen, wordt 
belegd. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u voldoende pensioen opbouwt.

Beleggingen

De waarde van onze beleggingen heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:
 2017 2016 2015 2014 2013

Belegd vermogen 
(exclusief negatieve derivaten) € 3.445.809 € 3.206.882 € 3.241.493 € 3.268.102 € 2.463.147

Rendement 6,3% 12,9%  -2,7% 31,3% -3,0%
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Verdeling beleggingen 
  Aandelen 30,7%

  Vastrentend 50,4%

  Alternatieve beleggingen 7,5%

  Vastgoed 11,5%

Ontwikkeling vermogen



Home

Het pensioenfonds maakt voor het uitvoeren van de pensioen
regeling diverse kosten. Globaal kunnen deze kosten worden 
onderverdeeld in kosten voor de uitvoering van de
pensioenregeling en kosten van het vermogensbeheer.

De toename in kosten wordt met name veroorzaakt doordat 
de kosten voor de transitie van de administratie van Syntrus 
Achmea Pensioenbeheer naar TKP zijn opgenomen. Zonder 
deze transitiekosten zouden de kosten per deelnemer licht zijn 
gedaald naar € 132,11.

De kosten voor het beheer van het vermogen namen iets af. 
Kosten voor vermogensbeheer hangen af  van een aantal facto
ren, onder andere de beleggingsmix en de keuze tussen passief 
en actief beleggen. In het complete jaarverslag is een uitgebrei
de toelichting bij de kosten opgenomen. 

Beleggingen CommunicatieKosten

Uitvoering pensioenen
 2017 2016

Kosten pensioenbeheer  € 7,37 miljoen € 5,78 miljoen

Kosten per deelnemer 
en pensioengerechtigde  € 161,19 €135,28

Vermogensbeheer
 2017 2016

Kosten vermogensbeheer  € 17,6 miljoen € 17,8 miljoen

% belegd vermogen  0,53% 0,563%

Kosten
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In 2017 stond een groot deel van de communicatie in het teken 
van de wijzigingen per 1 januari 2018. In het laatste kwartaal 
van 2017 werd duidelijk dat de verplichtstelling van het pensi
oenfonds zou worden ingetrokken en dat de actieve deelnemers 

per 1 januari 2018 worden ondergebracht bij BPF Detailhandel.
Door middel van een nieuwsbrief en berichten op de website 
zijn alle deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers ge
informeerd over de transitie naar een nieuwe pensioenuitvoer

der en de aanpassingen naar een gesloten pensioenfonds.
Om een totaaloverzicht te krijgen kunnen deelnemers van 
het pensioenfonds het beste kijken op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Meer informatie? Bekijk ons complete jaarverslag

Communicatie
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