
 

 
 
 

Verkort jaarverslag 2016 

In 2016 is er van alles gebeurd op het gebied van financiën, beleggingen en communicatie. U 
leest erover in dit verkort jaarverslag. Voor uitgebreide informatie kunt u het complete 
jaarverslag 2016 bekijken op de website.   
 

Financiële situatie  
Voor de financiële positie van het pensioenfonds is de dekkingsgraad een belangrijke maatstaf. 
De Pensioenwet is aangepast sinds 1 januari 2015. Hierdoor moeten beslissingen over het beleid, 
zoals de toeslagverlening, worden gebaseerd op de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. Dat is de 
gemiddelde dekkingsgraad over een periode van de 12 maanden daarvoor. 
 
Van begin 2016 tot eind 2016 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 109,3% naar 110,0%. 
De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 109,8% naar 106,4%. Dat komt doordat er is uitgegaan 
van het gemiddelde over 12 maanden.  
 
Het rendement op de beleggingen van 9% heeft bijgedragen aan het herstel van de 
dekkingsgraad. De verplichtingen van het fonds zijn wel toegenomen. Dit is een gevolg van de 
rente die tijdens 2016 is gedaald. 
 

  

Toeslagverlening  
Vanaf 1 januari 2016 wordt voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de prijzen. We zouden de 
aanspraken van alle (gewezen) deelnemers met 0,81% moeten verhogen per 1 januari 2016. De 
beleidsdekkingsgraad die voor dit besluit van belang is, bedroeg 110,3%. Dit zou een minimale 
toeslag van 0,02% betekenen. Het bestuur heeft hier niet voor gekozen omdat de trend in de 
dekkingsgraad sinds halverwege 2015 dalende is.  
 
Per 1 januari 2017 zijn de pensioenen niet verhoogd met een toeslag. Dit komt doordat de 
prijsontwikkeling negatief was en uitkwam op min 0,32%. Ook was de beleidsdekkingsgraad lager 
dan 110%. 

Herstelplan  
We hebben het herstelplan in het eerste kwartaal van 2016 opnieuw doorgerekend en bijgewerkt. 
Deze beoordeling liet zien dat het pensioen op tijd herstelt tot het niveau van het Vereist eigen 
vermogen. Op 1 april 2016 dienden we een bijgewerkt herstelplan in bij DNB. DNB keurde het 
plan formeel goed. Op 31 maart 2017 dienden we een nieuw herstelplan in bij DNB. Dit plan is 
inmiddels ook goedgekeurd. 



 

Beleggingen 
Met het beleggingsbeleid probeert het pensioenfonds een zo 
goed rendement te halen als kan. Het risico dat hierbij gelopen 
wordt moet verantwoord zijn. De beleggingen van het 
pensioenfonds zijn gespreid. Zo kunnen we het lange-
termijnrisico begrenzen en toch een goed rendement behalen. 
Het pensioenfondsbestuur vindt dat we het pensioengeld, op een 
verantwoorde manier moeten beleggen. In het verslagjaar zijn 
geen wezenlijke aanpassingen doorgevoerd in de 
beleggingsportefeuille.  
 

 
 
De beleggingscategorieën waarin het fonds belegt zijn de volgende: 

 Vastrentende waarden; 62% beleggen we in vastrentende waarden. Dit doen twee 
organisaties, namelijk Aegon en NN. Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld 
staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hypotheken. Deze beleggingen hebben onder meer 
als doel het renterisico van de verplichtingen voor een deel af te dekken. Om dit 
renterisico voor het fonds verder te verkleinen maken we gebruik van rentederivaten. 
Daarover gaat een speciaal daarvoor ingericht fonds bij Aegon.  

 Aandelen; 35% beleggen we in aandelen. Om het risico te spreiden belegt het 
pensioenfonds in verschillende soorten aandelen, in verschillende regio’s en sectoren. Dit 
doen twee organisaties, namelijk Aegon en BNP Paribas. Het bestuur formuleert de 
verdeling tussen de twee organisaties. Op dit moment is de strategische verdeling 50/50. 

 Grondstoffen; 1% beleggen we in grondstoffen. Het gaat dan vooral om energie- en 
agrarische producten. 

 Edelmetalen; 2% beleggen we in edelmetalen. Dat zijn beleggingen in goud en platina. 
Deze edelmetalen hebben bij een financiële crisis een functie als ultieme reserve en 
vertrouwensanker. Daarnaast houden we deze aan uit het motief van risicospreiding.  

 
Behaalde rendementen door de jaren heen  
We behaalden in 2016 een beleggingsrendement van 8,9%. Daar zijn de kosten voor 
vermogensbeheer al afgehaald. De tabel geeft de resultaten weer door de jaren heen.  
 

 2016 2015 2014 2013 2012 
Beleggingsrendement 8,9% 3,4% 21,4% -0,88% 14,47% 

 
Het beleid over de renteafdekking is verder aangescherpt. Daarnaast 
hebben we beoordelingsmomenten gedefinieerd waarbij we beschrijven 
hoe het bestuur kan handelen. We hebben ook vastgesteld wat de 
maximale omvang van niet-liquide beleggingen in de voorraad mag zijn. 
Dit is van belang om te zorgen dat het pensioenfonds zijn verplichtingen 
kan blijven nakomen. Zowel nu als in de toekomst. 
 
 

Blik op 2017 
De toekomstige positionering van het pensioenfonds komt naar verwachting nadrukkelijk op de 
agenda. De onrust op de financiële markten zal ook de komende tijd aandacht van het 
pensioenfonds vragen. 
  



 

Pensioencommunicatie 
Het pensioenfondsbestuur vindt het erg belangrijk om de Honeywell-medewerker te bereiken. De 
oudedagsvoorziening is belangrijk en vraagt aandacht.  
 
De communicatie-inspanningen van het 
pensioenfonds staan in een 
communicatiejaarplan met een 
duidelijke uitwerking van in te zetten 
communicatiemiddelen. In het najaar 
van 2016 deden we  onderzoek onder de 
deelnemers en pensioengerechtigden. 
Het onderzoek ging onder andere over 
de waardering van de communicatie van 
het pensioenfonds. De uitkomsten 
daarvan zijn bemoedigend en laten zien 
dat het vertrouwen in het pensioenfonds 
hoog is. De aandachtspunten die eruit 
blijken, zijn vertaald naar acties in het 
communicatieplan van 2017. 
 
Communicatie bestond in 2016 voor een 
groot deel uit het aanpassen van alle 
communicatiemiddelen. Dit gebeurde naar 
aanleiding van de Wet 
Pensioencommunicatie. Dit had impact op de 
procesbrieven en de website. We hebben alle 
werkzaamheden in 2016 afgemaakt. 



 

Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 
 
Bedragen x € 1.000  2016 2015 2014 2013 2012 

      
Omvang beleggingen 573.570 522.264 506.568 409.203 412.552 

Waarvan:      
Aandelen 38% 30% 25% 28% 23% 

Vastrentende waarden 59% 67% 71% 67% 70% 
Vastgoed 0% 0% 1% 1% 1% 

Overige beleggingen 3% 3% 3% 4% 6% 
Liquide middelen 0% 0% 0% 0% 0% 

      
Beleggingsopbrengsten 49.881 17.370 96.920 -3.579 51.378 

Beleggingsrendement 8,9% 3,4% 21,4% -0,88% 14,47% 
      

Resultaat 7.165 -6.996 17.806 5.875 29.493 
      

Wettelijke en statutaire reserves 52.014 44.849 51.845 34.039 28.164 
Bestemmingsreserve VPL 0 0 0 0 5.653 

Totaal eigen vermogen 52.014 44.849 51.845 34.039 33.817 
      

Voorziening pensioenverplichtingen 519.096 480.118 457.589 378.624 385.770 
Overige voorzieningen 0 0 0 914 847 

Totaal 519.096 480.118 457.589 379.538 386.617 

      
Langlopende schuld VPL 7.137 6.417 6.721 5.723 0 

      
Dekkingsgraad1 110,0% 109,3% 111,3% 109,0% 107,3% 

Beleidsdekkingsgraad2 106,4% 109,8% 111,9% - - 
Toekomstbestendig indexeren (TBI)-

grens3 122,2% 123,4% - - - 
Reële dekkingsgraad4 87,1% 89,0% - - - 

      
Toeslagverlening actieven 0,0% 0,0% 0,5% 0,47% 0,31% 

Toeslagverlening inactieven en 
pensioengerechtigden 0,0% 0,0% 0,2% 0,34% 0,35% 

      
Aantal deelnemers      

Actieven 674 700 713 729 779 
Slapers 1.376 1.378 1.409 1.419 1.418 

Pensioengerechtigden 1.157 1.148 1.159 1.139 1.116 
Totaal 3.207 3.226 3.281 3.287 3.313 

   

Standen zijn per het einde van het genoemde jaar; stromen betreffen de gehele verslagperiode 

1 De dekkingsgraad wordt bepaald door de wettelijke en statutaire reserves te vermeerderen met de totale 
voorziening pensioenverplichtingen, gedeeld door de totale voorziening pensioenverplichtingen, maal 100%. 

2 De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste 12 
maanden. Hierbij wordt steeds gebruik gemaakt van de meest actuele inschatting van de betreffende 
dekkingsgraden. 

3 De toekomstbestendig indexeren (TBI)-grens is de beleidsdekkingsgraad waarbij het pensioenfonds onder de 
nFTK een volledige toeslag mag verlenen (wordt vanaf 2015 berekend). 

4 De reële dekkingsgraad is gelijk aan de beleidsdekkingsgraad gedeeld door de TBI-grens (wordt vanaf 2015 
volgens deze methode berekend). 


