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Financiële situatie
Per 31 mei 2019 bedroeg de actuele dekkingsgraad van
Stichting Roba Pensioenfonds 123,1% (eind 2018:
125,9%).
De dekkingsgraad geeft aan of het fonds voldoende geld
heeft om de opgebouwde pensioenen nu en in de
toekomst te betalen. Dit is bij het Roba Pensioenfonds
momenteel het geval. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe
beter het fonds er financieel voorstaat.
De beleidsdekkingsgraad per 31 mei 2019 bedroeg
131,1% (eind 2018: 134,4%) en is gelijk aan het
gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste 12
maanden. De beleidsdekkingsgraad is een maatstaf om
beleidsbeslissingen aan te toetsen, zoals de ruimte voor
toeslagverlening en de toets of het fonds voldoende
reserves heeft. Hierdoor wordt voorkomen dat
belangrijke beslissingen afhangen van de dekkingsgraad
op één bepaald moment.
Dat onze dekkingsgraden aan het dalen zijn, wordt
veroorzaakt door de steeds lager wordende rente.
De pensioenfondsen moeten bij een lagere rente meer
geld in kas hebben dan bij een hogere rente.
Het behaalde resultaat op de beleggingen tot en met
mei 2019 bedroeg 7,8%.
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Korten niet aan de orde
De financiële situatie van enkele (grote)
pensioenfondsen is regelmatig in het nieuws. Deze
pensioenfondsen staan er de laatste jaren financieel
slecht voor. Een aantal pensioenfondsen heeft zelfs
gewaarschuwd dat zij de pensioenen mogelijk vanaf
volgend jaar moeten verlagen, ondanks het nieuwe
pensioenakkoord waarover u hieronder meer kunt
lezen.
Bij het Roba Pensioenfonds is een verlaging van de
pensioenen momenteel niet aan de orde. In het
verleden is het nog altijd mogelijk geweest om de
pensioenen te verhogen. Of dit de komende jaren ook
mogelijk is, hangt onder andere af van de ontwikkeling
van de rente en het resultaat op onze beleggingen.
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In juni zijn het kabinet, de werkgevers- en
werknemersorganisaties een pensioenakkoord
overeengekomen. Dit betekent dat het huidige
Nederlandse pensioenstelsel aanzienlijk gaat
veranderen.
Op dit moment zijn er slechts op hoofdlijnen afspraken
gemaakt en moet het akkoord nader ingevuld worden.
Het bestuur van Roba Pensioenfonds volgt de
ontwikkelingen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn
op de veranderingen.
In komende nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte
van de ontwikkelingen en de gevolgen voor uw
pensioenopbouw.
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Jaarverslag 2018
Het jaarverslag over 2018 is vastgesteld. Het
jaarverslag geeft o.a. inzicht in de financiële gang van
zaken van het fonds. U kunt hierin bijvoorbeeld lezen
dat er in 2018 door de werkgevers € 2,8 miljoen aan
pensioenpremie is betaald en dat het totaal aan
pensioenuitkeringen in 2018 € 2,1 miljoen bedroeg.
De beleidsdekkingsgraad daalde van 136,4% per eind
2017 naar 134,4% per eind 2018.
Het beleggingsrendement over 2018 was -2,8% en is
het gevolg van de hard gedaalde aandelenkoersen in
het laatste kwartaal van 2018.
Door zowel de accountant als de certificerend actuaris
is een goedkeurende verklaring afgegeven, waarmee zij
verklaren dat aan de vereisten vanuit de wet is
voldaan.
Ook hebben de visitatiecommissie en het
verantwoordingsorgaan hun jaarlijkse werkzaamheden
uitgevoerd.

De visitatiecommissie heeft de taak om toezicht te
houden op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken in het pensioenfonds.
In het verslag van de visitatiecommissie over boekjaar
2018 is o.a. te lezen:

“De VC heeft geconstateerd dat het bestuur in de
afgelopen jaren belangrijke stappen heeft gezet in het
verder professionaliseren van het fonds en dat het
daarmee aantoont dat het serieus is in haar streven het
fonds zelfstandig te laten voortbestaan”.
De visitatiecommissie, het verantwoordingsorgaan en de
certificerend actuaris doen een aantal aanbevelingen op
het gebied van gedegen bestuur, communicatie,
risicomanagement en vermogensbeheer, waar het
bestuur de komende periode mee aan de slag gaat.
U kunt het jaarverslag, inclusief een uitgebreid
bestuursverslag, inzien via de website van het
pensioenfonds: www.robapensioenfonds.nl

Wijziging in het bestuur

Inzicht in uw pensioen

In de nieuwsbrief van september 2018 hebt u kunnen
lezen dat bestuurslid Dick van Doorn is overleden.
Het bestuur heeft Piet van Wiggen bereid gevonden
de plaats van Dick in het bestuur als
vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden over
te nemen. Piet maakt reeds deel uit van het bestuur
als vertegenwoordiger van de werknemers en is
werkzaam bij KBM Master Alloys B.V. als hoofd
kwaliteitsbeheer.

Pensioen is voor velen een ‘ver van hun bed show’
en een onderwerp dat als lastige materie wordt
ervaren. Toch is het raadzaam om inzicht te hebben
in hoeveel pensioen u kunt verwachten, zodat u
kunt nagaan of dit voldoende is en past bij de
keuzes die u (later) zou willen maken.
Op de website van het pensioenfonds staat
bijvoorbeeld een pensioenplanner waarmee u uw
persoonlijke situatie kunt bekijken en zelf kunt
berekenen wat de gevolgen zijn van bepaalde
keuzes die u kunt maken, zoals het pensioen eerder
of later laten ingaan.

Piet is door het bestuur als kandidaat voorgedragen
aan de pensioengerechtigden, die tevens de
mogelijkheid hebben gekregen een kandidaat aan de
voordracht toe te voegen. Aangezien er geen andere
kandidaten zijn voorgedragen is Piet benoemd tot
bestuurslid namens de pensioengerechtigden.
Hierdoor is een vacature ontstaan voor de functie van
bestuurslid namens de werknemers. Het bestuur zal
binnenkort een kandidaat voordragen en aan de
deelnemers wordt de mogelijkheid geboden een
kandidaat aan de voordracht toe te voegen.

Voor een totaaloverzicht van uw pensioen en AOW
kunt u terecht op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Na de zomer ontvangt u het jaarlijkse Uniform
Pensioenoverzicht waarin u kunt lezen hoeveel
pensioen u tot nu toe hebt opgebouwd en wat het
pensioen is dat u kunt bereiken als u in dienst blijft
bij uw huidige werkgever.

Vragen ?
Hebt u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, dan kunt u terecht bij de leden van het bestuur
of bij Appel Pensioenuitvoering via 085-2104094 of harold.tolboom@appelpensioen.nl
Hoewel deze nieuwsbrief met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, is het mogelijk dat de
gegevens onjuist of onvolledig zijn. Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

