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Beleggen is altijd onzeker, 
maar in deze tijd nog meer 
Mijn naam is Paul van Aalst. Ik ben professioneel pensioenfondsbestuur-
der en -adviseur. Sinds 2012 ben ik bestuurslid van Stichting Pensioenfonds 
Wolters Kluwer Nederland en voorzitter van de beleggingscommissie. Een-
zelfde rol heb ik bij Stichting Pensioenfonds Grontmij en daarnaast adviseer 
ik nog enkele andere pensioenfondsen op het gebied van vermogensbe-
heer. Ik ben 55 jaar en woon in Bilthoven samen met Hendrien en – in deze  
coronatijd – onze twee studerende kinderen Lotte en Luc. 
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Mijn hele werkzame leven ben ik al actief in 
de pensioenwereld. En zelfs daarvoor: mijn 
vader werkte bij het ABP en de pensioenma-
terie is mij dus met de paplepel ingegoten. 
Indertijd niet altijd tot mijn grote vreugde, 
trouwens. Na mijn afstuderen heb ik een 
proefschrift geschreven over ALM: Asset 
Liability Management. Ofwel in gewoon  
Nederlands: hoe stem ik de beleggingen  
van een pensioenfonds het beste af op  
de pensioenverplichtingen? Daarna heb ik  

jarenlang pensioenfondsen geadviseerd over 
hun beleggingsbeleid en ben ik, meer recen-
telijk, ook pensioenfondsbestuurder. 

Beleggen is in de kern eenvoudig. Als ik al 
mijn eigen geld op een spaarbankboekje 
zet, krijg ik niet veel rendement. Maar wat 
ik krijg, is wel zeker. Als ik alles in aandelen 
beleg, heb ik op lange termijn een veel hoger 
rendement. Maar in sommige jaren (2008, 
2020) is het ook sterk negatief en lever ik 
geld in. Wat ik aan aandelenrendement 
krijg, is erg onzeker. 

Waar ik in beleg, zal in de praktijk afhangen 
van mijn doelstelling en mijn horizon. 

Doelstelling: moet ik van de opbrengst een 
rekening betalen, dan wil ik zekerheid. Is 
mijn beleggen bedoeld om “leuke dingen” 
mee te doen en kan ik het me permitteren, 
dan accepteer ik wat meer onzekerheid. 

Horizon: moet ik de opbrengst volgende 
maand hebben, dan kan ik me niet veel on-
zekerheid permitteren. Is de opbrengst pas 
over 10 jaar nodig, dan kan ik wat meer on-
zekerheid accepteren, want er is voldoende 
tijd om een slecht jaar weer in te halen. Paul van Aalst
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Beleggen voor pensioenfondsen is eigenlijk 
hetzelfde, met het grote verschil dat het 
om geld van anderen gaat en dat we een 
“contract” met de participanten hebben. De 
doelstelling van de beleggingen is gelijk aan 
de doelstelling van het pensioenfonds: het 
nu en in de toekomst verlenen van pensioen-
aanspraken en het uitkeren van pensioenen 
aan onze participanten met het voorwaar-
delijk streven naar koopkrachtbehoud. En de 
horizon wordt bepaald door de leeftijd van 
de participanten: voor ouderen is de horizon 
tot aan hun pensioenuitkering korter dan 
voor jongeren. 

Het bestuur en de beleggingscommissie 
denken heel goed na over de beleggingsmix: 
de verdeling van alle beleggingen over aan-
delen, obligaties, vastgoed en dergelijke. Als 
ondersteuning maken we hierbij gebruik van 
ALM-modellen: rekenmodellen, die onder-
zoeken hoe een beleggingsbeleid het doet 
onder verschillende omstandigheden. Om-
standigheden zoals een opbloeiende econo-
mie, maar ook een inzakkende economie, of 
tijden van oplopende inflatie. Geen enkel be-
leggingsbeleid zal het altijd goed doen, maar 
we zoeken naar een robuuste samenstelling 
van de beleggingsportefeuille. Robuust on-
der verschillende economische omstandig-
heden, maar ook in de zin dat niet structureel 
bepaalde groepen participanten (ouderen of 
jongeren, mannen of vrouwen, werkenden 
of gepensioneerden) wordt bevoordeeld of 
benadeeld. Dat heet officieel “evenwichti-
ge belangenafweging”, een aspect waar wij 
en onze toezichthouder De Nederlandsche 
Bank scherp op letten. 

Het beleggingsbeleid van SPWKN is het re-
sultaat van een uitgebreide afweging tussen 
mogelijkheden tot rendement en daarbij ho-
rende risico’s. De afgelopen 20 jaar heeft dit 
geresulteerd in een gemiddeld rendement van 
5,5% per jaar, dit is inclusief de crisis van begin 
deze eeuw en de kredietcrisis van 2008. Bij de 
uitvoering letten we ook sterk op de kosten. Uit 
onafhankelijke onderzoeken blijkt dat we – in 
vergelijking met soortgelijke pensioenfondsen 
– in het verleden een iets hoger rendement 
haalden en minder kosten hadden. 

Hoe goed we ons beleggingsbeleid ook vorm-
geven, er kunnen altijd onverwachte dingen 
gebeuren. En de coronacrisis is zo’n onver- 
wachte gebeurtenis, zeker in zijn omvang.  
De dalende aandelenkoersen en de rente 
zorgden ervoor dat de dekkingsgraad van 
SPWKN omlaagging van 112% ultimo 2019 
naar een dieptepunt van 95% medio maart 
2020. Op het moment van dit schrijven is de 
dekkingsgraad deels hersteld naar 103%. 

Al aan het begin van de coronacrisis hebben 
we extra overleg gehad in de beleggings-
commissie en het bestuur. Daarin hebben 
we zaken besproken als “Blijft dit een tijde-
lijk en lokaal (Chinees) probleem of wordt 
het groter?”, “Wat zou de impact kunnen zijn 
op onze beleggingsportefeuille?” en “Moe-
ten we in deze fase nog iets aanpassen in 
ons beleggingsbeleid?”. We hebben bewust 
besloten om het beleid te handhaven. Aan-
passingen in die chaotische periode zouden 
extra duur zijn en de richting van de ontwik-
kelingen was niet duidelijk. 

Vervolgens kwam een fase waarin het stof 
wat neerdaalde. Het werd duidelijk dat 
het coronavirus langere tijd onder ons zal 
zijn, dat de beperkende en ondersteunen-
de maatregelen van de overheid lang zullen 
duren en dat de economische gevolgen heel 
fors en langdurig zullen zijn. 

In die fase zijn we begonnen om een aan-
tal uiteenlopende toekomstscenario’s op 
te stellen: van een redelijk snel herstel van 
de economie tot een jarenlange depressie. 
We hebben uitgebreid gediscussieerd welke 
scenario’s we minder of meer waarschijnlijk 
vonden. En we hebben doorgerekend wat de 
effecten van de verschillende scenario’s op de 
dekkingsgraad van het pensioenfonds zouden 
zijn. Ook wij als bestuur weten niet wat de 
toekomst zal zijn, maar we streven naar een 
beleid dat robuust is voor verschillende mo-
gelijkheden. Dat betekent niet dat we geheel 
geen schade zullen oplopen, maar wel dat we 
geen onherstelbare averij zullen oplopen en 
ook dat we weer kunnen profiteren van een 
toekomstig herstel van de economie. In grote 
lijnen betekent dat, met de kennis van nu, een 

voorzetting van het huidige beleggingsbeleid. 
Die tussenzin (“met de kennis van nu”) is 
heel belangrijk. We zullen ons beleid steeds 
toetsen met de nieuwste inzichten en voor-
spellingen. Zo zullen we in het najaar van 
2020 een nieuwe ALM-studie uitvoeren. En 
als het nodig is, zullen we zeker aanpassin-
gen doorvoeren.  
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Beleggen is altijd onzeker, maar in deze tijd nog meer Dekkingsgraad flink geraakt door coronacrisis:
de feitelijke dekkingsgraad daalde in het eerste kwartaal 2020 van 112,0% naar 99,4%.

We hopen dat het coronavirus over een aantal maanden verdwe-
nen of uitgewoed is en de financiële markten in de tweede helft van 
2020 een herstel laten zien. Een verslechtering kan de komende  
periode echter niet worden uitgesloten. 

Het bestuur houdt vast aan het strategisch beleggingsbeleid. De 
strategische beleggingsportefeuille bestaat uit 35% aandelen en 
vastgoed en 65% vastrentende waarden.

De beleidsdekkingsgraad daalde in het eerste  
kwartaal 2020 van 108,0% naar 106,7%. 
De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 
12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op ba-
sis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er  
toeslagverlening kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en 
–rechten gekort moeten worden. 

Gevolgen voor uw pensioen.
Wat de daling van de dekkingsgraad betekent voor uw toekomstige 
pensioen, is nu nog niet te zeggen. Het pensioenfonds belegt voor 
de lange termijn. Maar, op de korte termijn zien we dat de dekkings-
graad door de ontwikkelingen op de financiële markten is gedaald.

De pensioenen zullen in de loop van het jaar niet worden gekort,  
ondanks de lage dekkingsgraad. Of een korting in 2021 nodig 
is, wordt bepaald op basis van de feitelijke dekkingsgraad en de  
beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020.

De kritische dekkingsgraad voor het pensioenfonds is 96,7%. Indien 
zowel de feitelijke dekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraad daar-
boven blijven, is een korting in 2021 niet aan de orde. 

De komende jaren blijft toeslagverlening echter uitermate onzeker.

Het bestuur houdt de vinger aan de pols wat betreft de actuele 
ontwikkelingen en uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte. 

Je Uniforme Pensioenoverzicht, ook 
wel UPO genoemd, is helemaal niet 
zo ingewikkeld als je denkt. Je kunt 
erop terugvinden hoeveel pensioen 
je al hebt opgebouwd en hoeveel 
pensioen je bij je pensionering zult 
ontvangen. 

In mei 2020 heb je, als je nu in dienst bent 
van Wolters Kluwer, je  UPO ontvangen. 
Als je je daarvoor had aangemeld, heb 
je het UPO in de berichtenbox van Mijn-
Overheid ontvangen en anders per post. 
Het UPO sluit qua beeldtaal aan bij de an-
dere wettelijk verplichte communicatie-
middelen. Op het UPO vind  je onder het 
kopje ‘Welk pensioen kunt u verwachten’ 
je te bereiken pensioen en je opgebouwd 
pensioen. Ben je op dit moment niet meer 
in dienst van Wolters Kluwer dan zul je je 
UPO in juli ontvangen. De pensioenge-
rechtigden ontvangen hun UPO elk jaar 
in januari. 

Het staat er allemaal heel duidelijk, zodat 
je weet waar je straks op kunt rekenen. E 
n als je het niet begrijpt, dan beantwoor-
den de medewerkers van het pensioen-
bureau graag je vragen. Je kunt hiervoor 
mailen naar:
pensioenfonds@wolterskluwer.com

HEB JE 
JE UPO AL 
BEKEKEN?

De ontwikkelingen op de financiële markten als gevolg van de onrust rond het coronavirus en de dalende olieprijzen 
hebben een negatief effect gehad op de dekkingsgraad. Zowel de aandelenkoersen als de rente gingen flink onderuit. 
In april, mei en juni was er gelukkig enige stabilisatie.

Het kabinet, de werkgevers en de vakbonden 
hebben op 12 juni jl. een akkoord bereikt over 
de (nog enigszins globale) uitwerking van het 
nieuwe pensioenstelsel. Hiermee moet het 
Nederlandse pensioenstelsel klaar zijn voor 
de toekomst. De gemiddelde leeftijd van de 
Nederlanders stijgt, de rekenrente is langdu-
rig laag en de financiële markten zijn volatiel. 
Hierdoor nemen de pensioenkosten toe. Het is 
belangrijk dat het pensioenstelsel beter aan-
sluit bij deze ontwikkelingen. Daarom heeft het 
kabinet samen met werknemers- en werkge-
versorganisaties een pensioenakkoord geslo-
ten met afspraken over pensioenen en AOW. 
De afspraken die zijn uitgewerkt moeten zor-

gen voor een duurzaam pensioenstelsel dat: 
eerder perspectief biedt op een koopkrachtig 
pensioen, wat ook betekent dat het pensioen 
directer meebeweegt met de ontwikkeling van 
de economie en dat pensioen transparanter 
en persoonlijker maakt. Op dit moment kun-
nen we je helaas nog niet veel meer informa-
tie verschaffen. De hoofdlijnennotitie van het 
pensioenakkoord is door minister Koolmees op  
22 juni jl. gepubliceerd, maar is nog niet defini-
tief. Verdere uitkomsten en uitwerking van het 
akkoord zijn nog te onduidelijk, om er nu al iets 
in dit jaarbericht over te publiceren. Zodra dit 
wel kan, zullen we de informatie op onze web-
site www.pensioen-wk.nl plaatsen.  

Nieuw pensioenstelsel
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Je werkgever vindt pensioen erg 
belangrijk en betaalt in 2020 
17,2% pensioenpremie van je  pen-
sioengrondslag, daarnaast betaal  
je als werknemer zelf 8%. Pensioen 
is een kostbare en waardevolle ar-
beidsvoorwaarde. 

Wolters Kluwer Nederland heeft 
een overeenkomst gesloten met 
Pensioenfonds Wolters Kluwer Ne-
derland, die de pensioenregeling uit-
voert. Maar dat betekent niet dat je 
zelf niets hoeft te doen. Je bent en 
blijft namelijk zelf verantwoordelijk 
voor het inzicht in en het handelings-
perspectief met betrekking tot je ei-
gen pensioensituatie.  

Als je met pensioen gaat, kun je uit 
vijf verschillende bronnen of schij-
ven inkomen krijgen: AOW, pensi-

oen opgebouwd via je  werkgever(s), 
lijfrentes of bankspaartegoeden, ei-
gen vermogen en werk. Maar heb je 
straks voldoende inkomen? Het is 
belangrijk om tijdig een goed inzicht 
te krijgen in je geldzaken na pensi-
onering. Hoe eerder je dat inzicht 
hebt, hoe groter de mogelijkheden 
zijn om (als dat nodig mocht blijken) 
bij te sturen.

Tot begin van dit jaar werd door  
het pensioenfonds ter ondersteuning  
van het opstellen van je financiële 
planning gebruik gemaakt van de 
online tool “Op Koers”, die door de 
werkgever en het pensioenfonds ge-
zamenlijk beschikbaar werd gesteld. 
Vanaf begin dit jaar kun je hiervoor 
gebruik maken van de “Pensioen-
schijf-van-vijf” van het Nibud, die 
volgens ons een nog beter en volle-
diger inzicht geeft in je inkomen en 
uitgaven na pensionering. Bovendien 
is deze tool niet alleen beschikbaar 
voor de huidige werknemers van 
Wolters Kluwer, maar ook voor onze 
oud-collega’s. 

Met de tool kun je de maandelijkse 
inkomsten van de vijf schijven vast-
stellen. Je krijgt dan een indicatie van 

je besteedbaar maandinkomen na 
je pensioen. Ook de uitgaven die je 
kunt verwachten, kun je met de tool 
berekenen. Zo zie je in één oogopslag 
of je straks voldoende inkomen hebt 
om alle uitgaven te kunnen betalen.  

Vul daarom de rekentool “Pensioen-
schijf-van-vijf” zo snel mogelijk in! 
Ga je de Pensioenschijf-van-vijf in-
vullen? Op onze website www.pensi-
oen-wk.nl vind je de link. Zo kun je je 
goed voorbereiden: 
•  Verzamel de gegevens over je 

werknemerspensioen via mijnpen-
sioenoverzicht.nl, of de Uniforme 
Pensioen Overzichten (UPO’s) 
die je van je huidige en vroegere  
pensioenfonds(en) ontvangt.

•  Verzamel de informatie over je lijf- 
rente, vermogen en spaarrekenin-
gen.

•  Verzamel gegevens over je hypo-
theek.

De medewerkers van het pensioen-
bureau zijn ook graag bereid om je 
te helpen bij het invullen van de tool. 
Maak hiervoor een afspraak via pen-
sioenfonds@wolterskluwer.com .  

Nieuwe tool voor financiële planning:
meer inzicht in geldzaken na pensionering

Jaarverslag 

2019
Eind juni 2020 is het jaarver-
slag 2019 van het pensioen-
fonds gepubliceerd, voor het 
eerst niet meer op papier. Je 
kunt het jaarverslag vinden op 
de website van het pensioen-
fonds (www.pensioen-wk.nl). 

SAMENSTELLING BELEGGINGEN PER 31 DECEMBER

(in € miljoen) 2019 % 2018 %

LDI-mandaat 445,6 37,3 397,4 37,5

Credits 300,6 25,1 294,1 27,7

Vastrentende waarden 746,2 62,4 691,5 65,2

Aandelen 350,7 29,3 270,7 25,5

Vastgoed 94,5 7,9 92,0 8,7

Private Equity 4,5 0,4 6,0 0,6

Zakelijke waarden 449,7 37,6 368,7 34,8

Liquide middelen 0,2 0,0 0,5 0,0

Totaal exclusief afdekking valutarisico 1.196,1 100,0 1.060,7 100,0

Valutatermijncontracten 5,5 2,2

Totaal inclusief afdekking valutarisico 1.201,6 1.062,9

 Belangrijkste ontwikkelingen 2019
1.   De feitelijke dekkingsgraad steeg in 2019 van 108,6% naar 112,0%, vooral door de goede rendementen op de zakelijke waarden en een 

aanpassing van de overlevingsgrondslagen, deels teniet gedaan door een lagere marktrente (UFR). 

2.  De beleidsdekkingsgraad daalde echter van 112,9% naar 108,0%, vooral omdat er in het derde kwartaal een sterke rentedaling optrad,  
waardoor de feitelijke dekkingsgraad toen daalde tot 99,7%, voordat herstel optrad.

3.  De beleidsdekkingsgraad lag boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,0%. Een korting van de pensioenaanspraken en  
–rechten was daarmee op jaareinde niet aan de orde. 

4.  Omdat de beleidsdekkingsgraad lager was dan de vereiste dekkingsgraad van 115,9% eind 2019, is begin 2020 een nieuw herstelplan  
opgesteld, waaruit blijkt dat herstel ruim binnen de gestelde termijn van acht jaar mogelijk is. 

5.  Het totaal nettorendement was in 2019 (15,4%) hoger dan in 2018 (-/- 1,6%). Het vijfjaarsgemiddeld nettorendement bedroeg 5,4%.

6.  Per 1 januari 2019 heeft het fonds een beperkte toeslag verleend van 0,48%. Per 1 januari 2020 was geen toeslagverlening mogelijk,  
omdat de beleidsdekkingsgraad eind 2019 lager was dan 110,0%.

7.  De uitvoeringskosten per participant (exclusief gewezen deelnemers) zijn in 2019 gestegen van € 231,- naar € 244,-, vooral door  
toegenomen compliance- en automatiseringskosten. 

8.  De onderhandelingen tussen sociale partners op landelijk niveau over een nieuw pensioenstelsel hebben in 2019 geleid tot een  
voorlopig principe-akkoord.

2019 2018

Uitvoeringskosten

- per participant (in €) 112 104

-  per participant exclusief gewezen  
deelnemers (in €)

244 231

-  in % van het gemiddeld belegd vermogen 0,07 0,07

Kosten vermogensbeheer (incl. transactiekosten)

- in € miljoen 4.4 4.7

-  in % van het gemiddeld belegd vermogen 0,37 0,39

Gemiddeld belegd vermogen  
(in € miljoen)

1.167 1.093

KOSTEN PENSIOENFONDS

De uitvoeringskosten zijn in 2019 gestegen, vooral door hogere automatiseringskosten, extra externe con-
trolekosten en de inrichting van de sleutelfuncties volgens de IORP II-richtlijn. De kosten voor het  
vermogensbeheer waren hoger dan in 2018 door de toename van het belegd vermogen. In percentage van 
het gemiddeld belegd vermogen daalden deze kosten echter. 
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Liever sta je er niet bij stil. Toch is het goed om na te denken 
over de mogelijkheid dat één van jullie inkomens onverwachts 
wegvalt door overlijden.  Dan is het fijn als er iets is geregeld, 
zodat je partner goed verzorgd achterblijft. Als je gaat samen-
wonen ben je niet meer de enige die van jouw inkomen afhan-
kelijk is. Met je partner regel je daarom vaak iets officieels. Of 
je sluit een samenlevingscontract af, of je kiest voor geregis-
treerd partnerschap, of je stapt in het huwelijksbootje.

Zo lang je leeft
Daarom is het goed om even na te denken over dit scenario: wat als 
één van de inkomens onverwachts wegvalt als gevolg van overlijden? 
Als jij komt te overlijden, krijgt je partner soms een uitkering uit de 
pensioenregeling van het pensioenfonds. Nam jij op het moment van 
overlijden als actieve participant deel aan de pensioenregeling van 
Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland en heb jij je partner aan-
gemeld bij het pensioenfonds? Dan keren we dit partnerpensioen uit 
zolang je partner leeft. De AOW heeft daar geen invloed op. Ook als je 
partner hertrouwt, houd hij of zij de partnerpensioenuitkering. Als je 
getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan dan 
is dat automatische geregeld. Woon je samen met een samenlevings-
overeenkomst, dan moet je je partner aanmelden bij het pensioen-
fonds. Anders is er voor hem of haar geen partnerpensioen verzekerd.

Was jij op het moment van overlijden geen actieve participant meer? 
Dan hangt het van jullie keuze bij uitdiensttreding of pensionering af, 
of er een partnerpensioen verzekerd is. Check wat er voor jouw part-
ner geregeld is!

Hoe zie je of jouw partnerpensioen goed is geregeld?
1. Check wat er in jouw pensioenregeling is geregeld voor jouw na-
bestaanden. Partnerpensioen wordt vaak ook nabestaandenpensioen 
genoemd. Op onze website vind je uitleg over wat partnerpensioen 
precies is, wat goed is om te weten en om te regelen. Zoals het aan-
melden van je partner om in het geval van samenwonen in aanmer-
king te komen voor partnerpensioen.

2. Check of jouw partnerpensioen goed geregeld is. Kijk daarvoor op 
het Pensioen1-2-3 van jouw pensioenregeling. Elke pensioenregeling 
heeft een Pensioen1-2-3, en elke pensioenuitvoerder is verplicht om 
het Pensioen1-2-3 te gebruiken. Bouw je pensioen op bij Pensioen-
fonds Wolters Kluwer? Dan vind je jouw Pensioen1-2-3 op www.pen-
sioen-wk.nl. 

3. Schat in of het genoeg is (in vergelijking met jullie huidige inko-
men). Wil je weten hoeveel pensioen je nabestaanden krijgen na je 
overlijden? Dat kun je zien op je UPO. Dat is het pensioenoverzicht 
dat je elk jaar krijgt toegestuurd. Ook kun je deze gegevens vinden 
op het Pensioenregister www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier moet je 
inloggen met behulp van je DigiD.

Een ANW-Hiaat verzekering afsluiten
Kom je tot de conclusie dat je nabestaanden mogelijk niet genoeg 
inkomen hebben na je overlijden, dan zou je kunnen overwegen een 
ANW-Hiaatverzekering af te sluiten. Doordat de overheid steeds 
strengere eisen heeft gesteld, zijn er nog maar weinig mensen die een 
beroep op de Algemene Nabestaandenwet (ANW) kunnen doen. Als 
dit ook voor jouw nabestaanden geldt, krijgen zij te maken met een 

Zorg dat je partner goed 
verzorgd achterblijft

  KENGETALLEN UIT HET JAARVERSLAG 2019
(bedragen in € miljoen) 2019 2018 2017 2016 2015 

Aantal participanten 

 - Actieve deelnemers

 - Gewezen deelnemers

- Pensioengerechtigden

Totaal participanten

739

4.074

2.732

7.545

744

4.160

2.680

7.584

749

4.219

2.607

7.575

745

4.236

2.568

7.549

783

4.258

2.522

7.563

Premies en uitkeringen

Feitelijke premie (in %)

Ontvangen premie 

Zuivere kostendekkende premie 

(FTK) 

Premiedekkingsgraad (in %)

Pensioenuitkeringen

Toeslagverlening (in %)

Stijging prijsindexcijfer (in %)

24,0

8,1

10,9

88,9

30,6

-

2,65

24,0

7,8

10,4

87,2

30,2

0,48

1,88

24,0

7,8

10,9

76,8

29,9

0,04

1,45

24,0

7,4

9,4

79,1

29,6

-

0,07

24,0

7,6

9,1

82,2

29,3

-

0,60

Solvabiliteit

Fondsvermogen

Voorziening pensioen- 

verplichtingen

Garantievermogen

Dekkingsgraden (in %)

Beleidsdekkingsgraad

Feitelijke dekkingsgraad 

Minimaal vereiste dekkingsgraad

Vereiste dekkingsgraad

Kritische dekkingsgraad

Grens voor volledige toeslag- 

verwachting

Reële dekkingsgraad

Gemiddelde rente RTS (in %)

1.204,8

1.075,3

131,8

108,0

112,0

104,0

115,9

96,7

124,0

87,1

0,7

 

 

1.066,3

982,3

86,5

112,9

108,6

104,0

116,3

96,4

123,2

91,6

1,3

1.106,2

980,2

128,5

110,4

112,9

104,0

116,7

96,5

123,6

89,3

1,4

1.079,3

1.016,0

65,3

102,6

106,2

104,0

116,2

95,4

121,5

84,4

1,3

1.018,7

966,3

53,4

107,3

105,5

104,0

115,9

96,5

123,4

87,0

1,6

Rendement (in %)

Totaal netto rendement

Benchmark

Totaal netto driejaarsgemiddelde

Benchmark driejaarsgemiddelde

Totaal netto vijfjaarsgemiddelde

Benchmark vijfjaarsgemiddelde

 

15,4

14,7

6,0

5,5

5,4

4,7

 

 

-1,6

-1,5

3,8

3,1

6,7

5,7

 

 

4,8

3,8

4,6

3,7

7,4

6,3

 

 

8,4

7,2

10,2

8,9

9,4

8,1

 

0,7

0,2

7,9

6,8

9,4

8,2

flinke terugval in het inkomen. Dit heet het 
ANW-hiaat. Dit inkomensgat is vrijwillig te 
verzekeren. Wolters Kluwer in Nederland 
heeft voor haar medewerkers een collec-
tief contract gesloten bij ASR Verzekerin-
gen voor het ANW-hiaat. De uitkering van 
de ANW-hiaatverzekering gaat direct in bij 
jouw overlijden en loopt tot de AOW-leef-
tijd van je partner. Het bruto jaarbedrag 
bedraagt  € 15.500. De premie voor deze 
verzekering is leeftijdsafhankelijk en aftrek-
baar voor de loonheffing. Het premiebedrag 
houdt je werkgever maandelijks in gelijke 
delen in op je bruto salaris. Voor meer infor-
matie over de ANW-Hiaatverzekering kun je 
terecht bij het pensioenfonds. Het mailadres 
is  pensioenfonds@wolterskluwer.com. 

Nieuwe baan
Heb je een nieuwe baan of denk je erover 
om van baan te wisselen? Check dan met de 
Pensioen1-2-3 wat je in jouw (toekomstige) 
pensioenregeling wel en niet krijgt. Want dat 
kan per pensioenregeling verschillen! Ook is 
het belangrijk om te weten wat er met het 
partnerpensioen gebeurt als je een nieuwe 
baan hebt: houd je daar recht op of vervalt 
het?   
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 In 2019 waren de belangrijkste aandachtspunten van het VO:a     
   Het kritisch blijven volgen van het bestuur ten aanzien van 

 de stabiliteit en continuïteit van het pensioenfonds; 
   Een goede communicatie tussen het VO en het bestuur, 

 het pensioenbureau en de raad van toezicht;
   Het toetsen van het eigen functioneren;
   Het up to date houden van kennis van het VO van pensioenzaken 

door middel van het bijwonen van in- en externe bijeenkomsten.

 De werkzaamheden van het VOa 
In 2019 bestond het VO uit negen leden, waarvan zes namens de pen-
sioengerechtigden, twee namens de actieve deelnemers en één namens 
de werkgever. Daarnaast waren er twee reserveleden, één namens de 
pensioengerechtigden en één namens de actieve deelnemers; zij namen 
ook deel aan de vergaderingen van het VO, aan kennisoverdrachts- 
sessies en andere relevante in- en externe bijeenkomsten. 

Het VO hield vier vergaderingen, waarvan twee voorafgaand aan de 
vergadering met het bestuur. Tijdens de eigen vergaderingen van het 
VO werden alle lopende zaken besproken. In mei 2019 was de volledige 
raad van toezicht aanwezig tijdens een deel van de VO-vergadering.
Het VO heeft zich in het kader van diversiteit gebogen over de vraag of 
naast de pensioengerechtigden en de actieve deelnemers ook de ge-
wezen deelnemers in het VO vertegenwoordigd zouden moeten zijn. 
Aan het bestuur is het verzoek gedaan om dit onderwerp nader uit te 
werken.  

VO-leden en reserveleden namen ook dit jaar deel aan enkele inter-
ne kennisbijeenkomsten. Er werd onder andere een sessie gewijd aan  
de invloed van sturingsmiddelen op de dekkingsgraad van het pen- 
sioenfonds, zoals het beleggingsbeleid, premiebeleid, toeslagenbeleid 
en kortingsbeleid. Een ander onderwerp was het integrale risicoma-
nagementbeleid.

Enkele (reserve)leden volgden de e-learning Geschiktheidsniveau A van 
de Willis Towers Watson Academy, de cursus Beleggen voor bestuur-
ders van Black Rock en een sessie over de rol van de toezichthouder in 
IORP II van Sprenkels & Verschuren. 

 Communicatie met het bestuura
In 2019 heeft het VO zoals gebruikelijk tweemaal met het bestuur van 

het pensioenfonds vergaderd: in mei en in december. In die bijeenkom-
sten legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van 
de voorafgaande periode. Ook discussiëren wij gezamenlijk over onder-
werpen waar het bestuur zich mee bezig houdt en die betrekking heb-
ben op de ontwikkelingen in pensioenland. 

Tussen de vergaderingen door vinden conference calls plaats waaraan 
de voorzitter en secretaris van het bestuur, de directeur van het pen-
sioenfonds, de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter en 
secretaris van het VO deelnemen. Hierin passeren actuele zaken de re-
vue en worden de punten voor de komende gezamenlijke vergadering 
aangedragen. 

Het VO heeft ingestemd met het IMVB-convenant (Internationaal 
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen), het IRM-beleid (integraal ri-
sicomanagement beleid), het compliance handboek waarin het beleid 
is vastgelegd op de naleving van in- en externe regels en het beleg-
gingsplan 2020. 

 Vertegenwoordiging in bestuurscommissiesa  
Het pensioenfonds kent een aantal bestuurscommissies. Het VO was 
met toehoorders vertegenwoordigd in vier daarvan, te weten: de be-
leggingscommissie, risicobeheercommissie, uitbestedingscommissie 
en jaarverslagcommissie. In de pensioencommunicatiecommissie is 
het VO als lid vertegenwoordigd. 

 Communicatie met de achterbana
In 2019 is door het pensioenbureau weer een paneldiscussie georgani-
seerd met vertegenwoordigers uit alle geledingen van onze achterban. 
Het blijkt dat men heel tevreden is met de communicatie vanuit het 
pensioenfonds en het pensioenbureau.  

Wij realiseren ons evenwel dat het contact van het VO met de achter-
ban meer op zenden dan op ontvangen berust. Suggesties om dit te 
verbeteren zijn welkom.

 Vragen?a
Wil je vragen stellen aan de leden van het VO? Op de website van het 
pensioenfonds, www.pensioen-wk.nl, vindt je de relevante informatie 
om het VO te benaderen. Je kunt ons ook bereiken via ons eigen e-mail-
adres: nl-verantwoordingsorgaan@wolterskluwer.com 

VERSLAG 2019 VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN (VO)

Pensioenregister voor het voetlicht
Wil je weten hoeveel pensioen je hebt opgebouwd? Dit kun je checken via het Pensioenregister. In het Pensioenregister vind je hoeveel pen-
sioen je hebt opgebouwd bij je werkgever(s). Ook als je bij meerdere werkgevers hebt gewerkt. In het Pensioenregister kun je ook zien op  
hoeveel AOW je recht hebt. 

Via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl is het voor iedere burger mogelijk om via één digitale ingang een totaaloverzicht te  
krijgen van alle bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars opgebouwde pensioenaanspraken en de toekomstige AOW. Naast vermel-
ding van de bruto bedragen is ook te zien wat er netto van je AOW en pensioen overblijft. Verder vind je er antwoord op vragen als “wat 
ontvangen mijn nabestaanden als ik overlijd?” en “welke gebeurtenissen in mijn leven zijn van invloed op mijn pensioen?”. Inloggen op  
www.mijnpensioenoverzicht.nl doe je met behulp van je DigiD.  


