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Deze Pensioen Update is helemaal gewijd aan de terugblik op 2018. De belangrijkste 
conclusie is dat we de toekomst van het fonds positief tegemoet zien.

Pensioenfondsen zijn veel in het nieuws. Vaak gaat het dan om de lage rentestand,  
en daardoor het risico van pensioenkortingen. Door een hoge premiebijdrage door IFF  
en renteafdekking heeft ons fonds minder last van de rentestand en van korten is bij ons 
geen sprake. In 2018 is onze beleidsdekkingsgraad gestegen van 118,1% naar 119,5%. 
Daardoor waren we in staat om de pensioenen op 1 januari 2019 te indexeren met 1,24%.

We hebben in 2018 als bestuur onder meer aandacht besteed aan een gedegen invoering 
van de nieuwe privacywetgeving en aan de versterking van ons risicomanagement.

Wij zijn erg blij dat we wederom een aantal nieuwe aspirant-bestuursleden hebben 
gevonden. Dit legt een stevige basis voor de toekomstige bezetting van onze commissies  
en ons bestuur. In het voorjaar van 2018 heeft De Nederlandsche Bank een bezoek 
gebracht aan het IFF Pensioenfonds. DNB ziet erop toe of pensioenfondsen over  
voldoende kennis beschikken en hun zaken goed voor elkaar hebben. Het is prettig  
te kunnen melden dat DNB geen opmerkingen had over het fonds. 

Er was in 2018 volop aandacht voor het nieuwe pensioenstelsel. Dat leidde toen nog niet 
tot overeenstemming. Inmiddels ligt er een pensioenakkoord. Een positieve ontwikkeling; 
het komt nu aan op de verdere uitwerking van de grote lijnen in het akkoord, in het 
belang van een toekomstbestendige oudedagsvoorziening voor al onze deelnemers.

Ik wil u namens het bestuur en alle betrokken commissies danken voor het gestelde 
vertrouwen.

Kees Wisse, Voorzitter IFF Pensioenfonds

Het volledige jaarverslag 2018 kunt u lezen op www.iffpensioenfonds.nl
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Kosten Uitkeringen

0,93% 

Vermogen

€ 373 mln

€ 10,6 mln

0,53% 
Kosten vermogensbeheer

€ 364
Uitvoeringskosten per deelnemer

0,04%
Transactiekosten vermogensbeheer

2018 in beeld

M/V verdeling 
actieve deelnemers

Soorten uitkeringen

Hoe deed uw pensioenfonds het vorig jaar?

Alle opgebouwde en ingegane 
pensioenen die het fonds nu en in 
de toekomst moet betalen.

De kosten per deelnemer zijn alleen uitvoeringskosten Pensioenbeheer.
De andere kosten hebben betrekking op het gemiddeld belegd vermogen 
en worden uitgedrukt in een % van dat vermogen.

Rendement

€ 8,5 mln  

Premie

Beleggingen 

Verplichtingen

€ 321  mln

Ouderdoms-
pensioen

Nabestaanden-
pensioen

84% 16%

Beleidsdekkingsgraad

119,5%
115,3%

per 31 december 2018

vereiste dekkingsgraad

66% 34%

Aantal deelnemers

Actieve 
deelnemers

Ex-deelnemersPensioen-
gerechtigden

1.053 528 807

Werkgever Werknemers
€ 8,9 mln € 1,7 mln

Vastrentende 
waarden
€ 272 mln

Aandelen
€ 54 mln

Vastgoed
€ 45 mln

Leeftijdscategorieën 
actieve deelnemers:

Leeftijdscategorieën 
gepensioneerden deelnemers:

60 258 296 308 131

< 25 jaar 26-35 jaar 36-45 jaar 46-55 jaar > 56 jaar

44 299 131 47 7

< 65 jaar 65-75 jaar 76-85 jaar 86-95 jaar > 95 jaar
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De vijf belangrijkste  
ontwikkelingen in 2018

1. Onze financiële situatie is goed
 Als er precies genoeg geld (vermogen) is om alle 

pensioenen nu en in de toekomst te betalen (verplich-
tingen) dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt genoeg, 
maar dat is het niet. Pensioenfondsen moeten namelijk 
een buffer hebben, omdat de toekomst nu eenmaal 
onzeker is. De hoogte van die buffer wordt uitgedrukt 
met de veriste dekkingsgraad. Het pensioenfonds stond 
er eind 2018 financieel goed voor. De beleidsdekkings-
graad was met 119,5% hoger dan de vereiste dekkings-
graad van 115,3%. 

2. Pensioenen verhoogd met 1,24%
 We beoordelen elk jaar in hoeverre het mogelijk is om  

de pensioenopbouw en de ingegane pensioenen te laten 
meegroeien met de stijging van de consumentenprijzen 
en de inflatie. Of dat kan, hangt vooral af van onze 
beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de 
verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen 
van het pensioenfonds. Op 30 september 2018 was 
deze beleidsdekkingsgraad 119,8%. Dat bood in 2019 
ruimte voor een gedeeltelijke indexatie van 1,24%.  
De consumen tenprijzen stegen in 2018 met 1,68%.

3. Beleggingsrendement 0,93%
 Het resultaat op onze beleggingen viel in 2018 wat tegen. 

Dat kwam vooral door een forse daling van de aandelen-
koersen in het laatste kwartaal van 2018.  
 

Overigens zijn de koersen daarna weer flink aangetrokken: 
in het eerste kwartaal was het beleggingsrendement 
6,22%. Bij al onze beleggingsbeslissingen letten we ook 
op het milieu, op sociale aspecten en op deugdelijk 
bestuur van ondernemingen. Daarbij willen we geen 
afbreuk doen aan onze rendementsdoelen.

 
4. Nieuwe privacywet  
 Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming (AVG) van kracht geworden en in de plaats 
gekomen van de Wet bescherming persoonsgegevens. 
Om tijdig aan de vereisten van de AVG te voldoen, 
hebben we onze interne procedures voor het opslaan en 
verstrekken van informatie aangepast. Het bestuur heeft 
in 2018 onder meer een nieuw privacybeleid opgesteld 
en een verwerkingsregister aangelegd. 

5. EU-richtlijn voor bestuur
 De nieuwe Europese richtlijn IORP II stelt onder andere 

nieuwe eisen aan de bestuurlijke organisatie van 
pensioenfondsen. Belangrijk is vooral de verplichte 
aanstelling van drie sleutelfunctiehouders. Het bestuur 
is voornemens Kees Wisse te benoemen als sleutel-
functiehouder Audit, Hanneke Niekus als sleutelfunctie-
houder Risicomanagement en certificerend actuaris als 
sleutelfunctiehouder actuarieel. Daarnaast worden 
voorbereidingen getroffen om een risicocommissie  
op te zetten.
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Vraag en antwoord: 
aandacht voor risico’s
Een van de belangrijkste taken van het bestuur van 
het pensioenfonds is het in de gaten houden van de 
risico’s die we kunnen lopen. Het gaat daarbij om een 
groot aantal verschillende risico’s.

Welke soorten risico’s zijn er?
Het bekendste en belangrijkste risico van elk pensioen-
fonds is natuurlijk het financiële risico: er moet genoeg 
geld zijn om de pensioenen nu en in de toekomst te 
betalen. Daarnaast loopt het pensioenfonds ook niet- 
financiële risico’s. Denk bijvoorbeeld aan risico’s die 
samenhangen met de uitbesteding van de pensioen-
administratie, met cybercriminaliteit en de aantasting 
van integriteit en reputatie.

Hoe beheerst het fonds deze risico’s?
Zowel voor aandelen als voor onroerend goed is binnen 
de portefeuilles een sterke geografische en sectorale 
spreiding aangebracht. De prestaties van portefeuilles 
worden op maandbasis gemonitord. Het renterisico is 
voor het grootste deel afgedekt.

In 2018 zijn alle niet-financiële risico’s opnieuw beoordeeld 
en gerangschikt. Cybercriminaliteit is momenteel het 
voornaamste risico. Samen met Blue Sky Group, uitvoerder 
van de administratie, hebben we de beveiligings procedures 
zorgvuldig onderzocht. Conclusie is dat de beheersing van 
het IT-risico van een goed niveau is. 

Daarnaast heeft het bestuur in 2018 ook het omgevings-
risico op de voet gevolgd. Het betrof met name de 
discussie rond de vernieuwing van het pensioenstelsel  
en het daarbij behorende krachtenspel van politiek en 
sociale partners. 

Hoe denken deelnemers over risico’s? 
Begin 2019 heeft het pensioenfonds onderzocht hoe 
IFF-medewerkers staan tegen over de risico’s die het 
pensioenfonds neemt. Er deden 270 medewerkers mee. 
Dit waren de twee belangrijkste vragen en antwoorden:

 •  Op de vraag ‘Wie vindt u dat moet bepalen welke 
risico’s er worden genomen?’ antwoordde driekwart 
van de deelnemers (74%) dat het bestuur van het 
pensioenfonds dat moet doen. 17% koos voor 
‘samen’ en de overige 9% had geen mening. 

 •  Op de vraag ‘Welk risico vindt u dat het pensioen-
fonds mag nemen?’ koos een grote meerderheid 
voor meer zekerheid (82%). Slechts 12% koos  
voor een groter risico, 6% had geen mening.

? !

Vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice via  
020 4266 360 of iffpensioenfonds@blueskygroup.nl.

www.iffpensioenfonds.nl
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