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Verkort jaarverslag

“2016 was een pittig jaar,
maar toch ook succesvol”
Het jaarverslag over 2016 is verschenen. In deze
Regie een terugblik op de highlights van 2016.
Ook vroegen we bestuurslid Bert Roman hoe hij
terugkijkt op vorig jaar. “Het was pittig, maar ook
succesvol.”
Natuurlijk had Bert graag gezien dat onze dekkingsgraad vorig jaar fors was gestegen zodat indexeren
geen enkel probleem zou zijn. Helaas bleef onze graadmeter op een te laag niveau, waardoor het bestuur dit
jaar geen extra pensioen kan toekennen. “We hebben
ontzettend mooie beleggingsresultaten gerealiseerd
in 2016. Maar helaas, het was onvoldoende om de
negatieve effecten van de lage rente te compenseren.
Daar kampen wij niet alleen mee; dat geldt voor alle
pensioenfondsen. Ondanks dat we nu niet kunnen
indexeren en in 2016 een herstelplan moesten indienen
bij De Nederlandsche Bank, durf ik te zeggen dat ons
fonds nog steeds bij de sterkste pensioenfondsen van
Nederland hoort.”

EXTRA TIJD EN GELD

Naast de financiële situatie stonden er in 2016 complexe
onderwerpen op de agenda. Zoals strenger toezicht en
strikter risicomanagement. “Dat zijn ingrijpende onderwerpen waar veel tijd in gaat zitten. Vergaderde het
bestuur vroeger 6 keer per jaar, vorig jaar was dat dubbel zoveel.”
Ook was extra inzet van externe experts nodig. “Steeds
strengere eisen jagen ons op kosten. Desondanks is het
gelukt om de totale kosten voor de pensioenuitvoering
goed in bedwang te houden. Over onze kostentransparantie en -efficiency ben ik erg tevreden. We hebben
besparingsmodellen opgesteld en die ook opgelegd
aan de partners waarmee we samenwerken.”

Bert Roman

Bestuurslid Rabobank Pensioenfonds
Lees het volledige interview met Bert Roman op
rabobankpensioenfonds.nl onder Regie.

Bestuursmodel
aangepast
In 2016 is besloten het bestuursmodel te veranderen
van een paritair bestuur naar een bestuursmodel
waarbij we zowel uitvoerende als niet-uitvoerende
bestuursleden hebben. De nieuwe bestuursvorm

Risicomanagement
verder aangescherpt

wordt in de 2e helft van 2017 gerealiseerd en heet een
‘omgekeerd gemengd model’ met een ‘one-tier board’.
Ook het toezicht verandert. Tot nu toe hadden we
een visitatiecommissie met onafhankelijke deskundigen
die jaarlijks het bestuur beoordeelden. In de toekomst
nemen de niet-uitvoerende bestuursleden het intern
toezicht op zich.
Meer informatie over ontwikkelingen in 2016 rondom
het bestuur, de directie en het verantwoordingsorgaan
leest u op rabobankpensioenfonds.nl onder regie en in
het jaarverslag.

Geen indexatie in 2017
De financiële positie van pensioenfondsen wordt uitgedrukt in de zogeheten beleidsdekkingsgraad. De
beleidsdekkingsgraad van het Rabobank Pensioenfonds
is eind 2015 onder het door De Nederlandsche Bank
(DNB) vereiste niveau gedaald. Dit betekent dat we een
reservetekort hebben. In 2017 wordt uw pensioen niet
verhoogd omdat eind 2016 de beleidsdekkingsgraad
ook lager was dan de vereiste dekkingsgraad.
De belangrijkste oorzaak voor het reservetekort is de
lage rente. Meer weten over onze actuele financiële
situatie, de dekkingsgraad en het herstelplan? Kijk op
rabobankpensioenfonds.nl onder Herstelplan.

Als pensioenfonds hebben we te maken met
allerlei risico’s zoals marktrisico, IT-risico,
verzekeringstechnisch risico en juridisch risico.
Hoe gaan we hiermee om? In 2016 is besloten het
risicomanagement verder aan te scherpen. Het
nemen van juiste maatregelen om de risico’s te
beheersen is een belangrijke taak van het bestuur.
Ons risicomanagement is erop gericht om de
verschillende risico’s tijdig te herkennen, te
beoordelen en passende maatregelen te nemen.

In 2016 hebben we een herstelplan gemaakt waarin
we beschrijven welke maatregelen we treffen om de
dekkingsgraad weer op peil te krijgen. DNB heeft het
herstelplan in mei 2016 goedgekeurd wat betekent dat
DNB akkoord is met de manier waarop ons pensioen
fonds de financiële situatie wil verbeteren. In 2017
hebben we een update van het herstelplan ingediend
bij DNB. Uit deze update blijkt dat het fonds binnen de
herstelperiode tot boven de vereiste dekkingsgraad
kan herstellen.

FOCUS-METHODE

Voor de beheersing van de risico’s die te maken
hebben met de uitvoering van de pensioen
regeling, volgen we de FOCUS-methode van
De Nederlandsche Bank. In elke vergadering van
ons bestuur wordt de stand van zaken van alle
(financiële en niet-financiële) risico’s besproken.

Voor uitkeringsgerechtigden: op 1 juli 2017 wordt
uw pensioenuitkering niet geïndexeerd. Uw pensioen
verandert niet en daarom ontvangt u in de maand juli
geen uitkeringsspecificatie. Ook de informatiebrief over
indexatie die u gewend bent van ons in juli te ontvangen, komt te vervallen.

De volledige jaarrekening vindt
u in het jaarverslag. Kijk bij de
Downloads onder Jaarverslagen
op rabobankpensioenfonds.nl

2016 in cijfers
Het eigen vermogen van het pensioenfonds is in 2016 licht
gedaald van € 2.580 mln. naar € 2.491 mln. Door de binnengekomen
premies en de positieve opbrengsten op beleggingen is het eigen
vermogen gestegen. De premies worden grotendeels gebruikt om
de jaaropbouw van pensioenen te financieren. De waarde van de
verplichtingen en de stijging van de uitkeringen zorgen voor een
daling van het eigen vermogen. Per saldo is het eigen vermogen
gedaald. Zie grafiek hieronder.

in € mln
3.000

Per eind 2015 en ook per eind
2016 bevindt het fonds zich in een
situatie van reservetekort omdat
de beleidsdekkingsgraad lager is
dan de vereiste dekkingsgraad.
Meer informatie over de financiële
positie van het fonds staat op de
website en in het jaarverslag.
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Verantwoordingsorgaan
oordeelt positief
In het jaarverslag kijkt ook het verantwoordingsorgaan (VO) terug op 2016.
Het VO oordeelt positief over het beleggingsbeleid, het communicatiebeleid en het indexatie- en kortingsbeleid. Ook stelt het VO dat ons pensioenfonds in 2016 op een professionele manier is bestuurd.

 Altijd op

In de terugblik geeft het VO aan dat de zoektocht naar betere communicatie
blijvend aandacht verdient. Alleen dan lukt het om de betrokkenheid van
deelnemers en gepensioneerden te vergroten. Vorig jaar heeft het VO,
samen met het bestuur, veel tijd besteed aan de nieuwe governancestructuur (zie ook pagina 2).

Er verandert op dit moment veel
in pensioenland. Wij houden u op
de hoogte van de laatste
ontwikkelingen via onze website:
rabobankpensioenfonds.nl

Het VO telt 15 leden. Voor een aantal zal 2018 het laatste jaar zijn. Medio 2018
vinden namelijk nieuwe verkiezingen plaats. Het verantwoordingsorgaan
kwam vorig jaar 5 keer bij elkaar. Ook werden er in het najaar 2 studiedagen
georganiseerd. Lees het volledige verslag van het verantwoordingsorgaan in het
Jaarverslag op rabobankpensioenfonds.nl.

Volg ons op twitter en LinkedIn:

de hoogte

@rabopensioen 
Rabobank Pensioenfonds

Contact 
Heeft u vragen over uw
pensioenregeling?
Bel of mail het Klant Contact Center:
Telefoon: (030) 669 37 77
E-mail: rabopensioen@achmea.nl

Correspondentieadres

2016: goed
beleggingsjaar
Ondanks onverwachte politieke gebeurtenissen
(de Brexit, de verkiezing van Donald Trump) toonden de financiële markten zich in 2016 veerkrachtig.
Het gemiddelde beleggingsrendement van onze
beleggingen bedroeg afgelopen jaar 7,90%, waarmee
we het iets beter deden dan de benchmark (7,75%).
Inclusief risico-afdekking scoorde ons fonds zelfs
een rendement van 8,47%. Vooral op de vastgoed
portefeuille presteerde ons fonds goed met een
rendement van 8,54% (benchmark: 5,67%).
Meer weten over onze beleggingen in 2016? Lees dan
het jaarverslag op rabobankpensioenfonds.nl.

Rabobank Pensioenfonds
Klant Contact Center
Postbus 113
3454 ZJ De Meern
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