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Dick maakte sinds 2014 deel uit van het bestuur
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en was daarvoor vele jaren adviseur van het
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fonds. Met zijn vakkundigheid en toewijding heeft
hij een grote bijdrage geleverd aan het fonds
waarvoor wij hem veel dank zijn verschuldigd.
Het bestuur zal de procedure voor de opvolging

Voor de vacature die is ontstaan wegens het vertrek

van Dick, die bestuurslid was namens de

van Maarten Mannee heeft het bestuur Rutger van

gepensioneerden, in gang zetten.

Unen voorgedragen bij De Nederlandsche Bank die
inmiddels met de benoeming heeft ingestemd.

Als gevolg van het vertrek van Maarten Mannee bij

Rutger is in dienst van Roba Metals B.V. als Manager

de Roba Groep heeft Maarten ook zijn functie als

Risk & Internal control en maakt sinds 1 juli jl. deel

lid van het bestuur beëindigd. Maarten was sinds

uit van het bestuur en zal naast bestuurslid ook deel

2000 lid van het bestuur namens de werkgever.

uitmaken van de Governance, Risk and Compliance

Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn

Commissie.

actieve bijdrage.

Het bestuur wenst Rutger veel succes.

Financiële situatie
Per 31 augustus 2018 bedroeg de
actuele dekkingsgraad van Stichting
Roba Pensioenfonds 135,3%.
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer
tussen het vermogen van het fonds en het
bedrag dat nodig is voor alle
pensioenuitkeringen, nu en in de toekomst.
De beleidsdekkingsgraad per 31 augustus
2018 was 136,6% en is gelijk aan het
gemiddelde van de dekkingsgraden over de
laatste 12 maanden.
Het behaalde rendement over de beleggingen
tot en met augustus 2018 bedroeg 1,0%.
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Uitbesteding van het Vermogensbeheer
Het bestuur van Roba Pensioenfonds heeft

Strategisch beleggingsbeleid 2018

het afgelopen jaar intensief gewerkt aan de
invulling en uitvoering van de organisatie

Obligaties hoogrentende
bedrijven en overheden 7%

rondom het vermogensbeheer. Vanwege de
steeds toenemende eisen heeft het bestuur

Staatsobligaties &
Liquiditeiten
30%

Hypotheken 5%

besloten om het vermogensbeheer uit te
besteden en niet meer, zoals voorheen, in
eigen beheer uit te voeren. Op deze manier

Bedrijfsobligaties
13%

worden met name de operationele taken
van het vermogensbeheer uitbesteed en kan
het bestuur en de beleggingscommissie
zich meer richten op strategische

Beursgenoteerd
onroerend goed
5%

vraagstukken.
Na een zorgvuldig selectietraject is besloten
om met ingang van 1 juli 2018 het

Aandelen
opkomende
landen
10%

vermogensbeheer uit te besteden aan
Kempen Capital Management (KCM).

Aandelen
ontwikkelde landen
30%

Jaarverslag 2017
Het jaarverslag over 2017 is vastgesteld. In 2017
is een positief resultaat behaald van 7.862
(x € 1.000) t.o.v. -2.836 in 2016.
De vermogenspositie is door de certificerend
actuaris als goed beoordeeld. De dekkingsgraad
steeg van 122,1% per 31 december 2016 naar
136,4% per 31 december 2017. U kunt het
jaarverslag inclusief een uitgebreid
bestuursverslag inzien via de website van het
pensioenfonds.

Aantal deelnemers
Actieve
Pensioen Gewezen
Totaal
deelnemers gerechtigden deelnemers
2017:
327
109
174
610
2016:
325
107
164
596
2015:
312
102
157
571
2014:
289
92
158
539
2013:
282
87
153
522

AVG: Privacy en uw pensioen
Op 25 mei 2018 is de is de nieuwe Europese privacywet ingegaan: de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat alle EU-landen uw privacy met dezelfde regels beschermen.
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw
persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en die van onze pensioenuitvoerder goed beveiligd om
te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw
persoonsgegevens. U kunt onze privacyverklaring lezen op de website van het pensioenfonds.

Onderzoek DNB
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over het door De Nederlandsche Bank (DNB) uitgevoerde
onderzoek naar beleggingen en risicobeheer. Wij kunnen u mededelen dat dit onderzoek inmiddels is
afgerond en dat de door DNB geconstateerde bevindingen zijn weggenomen.

