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Inleiding

Dit bulletin geeft een samenvatting van het jaarverslag
2013 en informeert u over de laatste ontwikkelingen in
2014. Belangrijkste punten:
 Invoering van een nieuw bestuursmodel per 16 juni
2014.
 In 2013 is de financiële positie van Stichting Pensioenfonds TDV (TDV) verbeterd.
 In 2013 geen aanpassing pensioenen en pensioenaanspraken voor inflatie of loonstijging (indexatie).
In 2014 is er wel een toeslag toegekend.
 Per 1 januari 2014 aanpassing pensioenregeling.
 In het eerste halfjaar van 2014 een verdere stijging
van de dekkingsgraad.

Bestuursmodel

TDV heeft gekozen voor een bestuur bestaande
uit vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers en pensioengerechtigden aangevuld met
één externe deskundige. Als intern toezicht is
gekozen voor een visitatiecommissie.
Per 1 juli 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. Pensioenfondsen dienden
een keuze te maken uit drie bestuursmodellen en voor
de vorm van intern toezicht. Pensioenfondsen kregen
een jaar de tijd om een nieuw model in te voeren. In
het vorige bulletin hebben wij u hierover al geïnformeerd. Het bestuursmodel is per 16 juni 2014 ingevoerd en het bestuur is nu als volgt samengesteld:

Bestuur TDV namens
Werkgever
(VZ = voorzitter)

Werknemers
Pensioengerechtigden
Externe deskundige

Nieuw
Woep Möller (VZ)
Enrico Veld
John Vissers
Vacature
Ellen van Buiten
Freddy Terpstra
Barend Hess
Leon van Montfort
Anton de Bekker

Jaargang 16

Verantwoordingsorgaan (VO)
In het VO komt een extra pensioengerechtigde.
Bij TDV diende de verhouding tussen werknemers en
pensioengerechtigden veranderd te worden van twee
om twee naar drie pensioengerechtigden t.o.v. één
werknemer. In april 2014 konden werknemers en pensioengerechtigden zich kandidaat stellen. Er hebben
zich evenveel kandidaten opgegeven als er plaatsen
beschikbaar waren. Daardoor hoefden er geen verkiezingen gehouden te worden. Als gevolg hiervan heeft
Aaltinus Makken afscheid genomen en is Theo Tysma
toegetreden tot het VO en ziet het VO er per 16 juni
2014 als volgt uit:

VO TDV namens
Werkgever
Werknemers
Pensioengerechtigden

Nieuw
Jan Henk Soenveld
Ewoud Vriens
Bert van Oortmarssen
Wil Oosterveld (VZ)
Freek ter Horst
Theo Tysma

Het bestuur legt verantwoording af aan het VO en het
VO heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven over
het handelen van het bestuur.
Intern toezicht
Er is besloten om door te gaan met een visitatiecommissie (VC).
Een visitatiecommissie is een soort onderzoekscommissie. De visitatie (onderzoek) zal niet meer één
keer per drie jaar, maar jaarlijks gaan plaatsvinden.
De VC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid
van het bestuur en op de algemene zaken van het
fonds.

Samenvatting van het jaarverslag 2013

Financiële positie TDV in 2013 verbeterd
De dekkingsgraad van TDV is in 2013 gestegen
van 105,3% per eind 2012 naar 113,4% per eind
2013.

De heer Jongsma heeft per 1 juli de onderneming verlaten en is daarom teruggetreden uit het bestuur. Hij is
nog niet vervangen. De heer De Bekker was adviseur
van het bestuur en is nu als externe deskundige in het
bestuur opgenomen.
De vertegenwoordigers van de werkgever worden voorgedragen door de werkgever, de vertegenwoordigers
van de werknemers worden door de Centrale Ondernemingsraad en de vertegenwoordigers namens de
pensioengerechtigden door de pensioengerechtigden uit
het verantwoordingsorgaan (of door verkiezingen).
De werkgeversleden beschikken gezamenlijk over 4
stemmen, evenveel als de werknemers en pensioengerechtigden samen. De externe deskundige heeft één
stem. Besluiten in het bestuur dienen met een twee
derde meerderheid van stemmen genomen te worden.
Dit betekent dat er bij een besluit ten minste 6 stemmen voor het besluit moeten zijn.
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De volgende grafiek laat de oorzaken van de verandering van de dekkingsgraad zien. Rode balkjes geven
een daling aan, groene balkjes een stijging. De belangrijkste bijdragen voor de verbetering kwamen van de
stijging van de rente en het beleggingsresultaat. De
dekkingsgraad werd negatief beïnvloed door de aanpassing van de zogenaamde ervaringssterfte (Wijziging
grondslagen).
Per saldo steeg de dekkingsgraad met 8,1%-punt.

Beleggingsresultaten
TDV behaalde in 2013 een beleggingsresultaat
van 6,0%.
Door de stijging van de rente was het rendement van
de matching-portefeuille negatief: -3,8%. De returnportefeuille behaalde een positief resultaat van 9,5%.
Aandelen behaalden het hoogste rendement (18%), de
portefeuille vastgoed het laagste (2,6%).
Het rendement van de portefeuille van 6,0% was 0,8%
beter dan het rendement van de strategische normportefeuille (5,2%). De normportefeuille is een richtlijn
voor het fonds (ook wel benchmark genoemd).
De return-portefeuille, vastgoed en overige beleggingen presteerden beter dan de normportefeuille, de
matching-portefeuille en aandelen deden het minder
goed dan de normportefeuille.
Rendement
Beleggingscategorie

norm 2013

-3,8 50% Stijging TV1)

Matching-portefeuille
Return-portefeuille
Overige beleggingen

Rendement

2013 Index

-3,3

9,5 TDV normportefeuille
5,7

1 jaars-rente

TDV Aandelen

18,0

TDV Aandelen Benchmark

16,7

TDV Vastgoed

2,6

TDV Vastgoed Benchmark

1,3

TDV portefeuille

6,0 TDV normportefeuille

1) TV = Technische Voorzieningen

Beleggingen
Aandelen en rente gestegen.
Aandelenbeurzen waren vrijwel het hele jaar positief
gestemd. In juni was er een terugval toen de Amerikaanse Centrale Bank (Fed) aankondigde na te denken
over een afbouw van haar opkoopprogramma van obligaties. Toen in september bleek dat in 2013 nog niet
met de afbouw begonnen zou worden, veerden de
markten weer op. Opvallend is het achterblijven van
opkomende markten (EM). Deze markten kregen een
gevoelige tik na de aankondiging van de Fed.
In de eerste paar maanden van het jaar veranderde de
rente niet veel. De uitlatingen van de Fed zorgden
vanaf juni voor een stijging van de rente.

8,1
1,6

Beleggingsbeleid
Meer aandelen, minder obligaties.
In de eerste maanden van 2013 zijn kasmiddelen belegd in beursgenoteerde vastgoedfondsen, in grondstoffen en in obligaties van opkomende landen (via een
beleggingsfonds). Verder is de aandelenpositie opgehoogd (onder andere in Japan). Nadat de aandelenmarkten in de eerste maanden flink gestegen waren, is
de aandelenpositie verlaagd. Vanaf september is de
aandelenpositie weer verhoogd. In december zijn de
aandelenbeleggingen in Azië en in obligaties van opkomende landen teruggebracht.
Gedurende het jaar is de portefeuille overige beleggingen (steeds meer) gedeeltelijk afgeschermd tegen een
rentestijging.

Premie
De premie van de pensioenregeling is in 2013
voor deelnemers niet veel veranderd.
In 2013 bedroeg de pensioenpremie 2013 32,7% (van
de pensioengrondslag) t.o.v. 31,3% in 2012. De stijging is veroorzaakt doordat de rente per eind 2012
lager was dan de rente per eind 2011.
In principe wordt de premie voor de helft door de
werkgever betaald en voor de helft door de werknemer.
Hierbij geldt dat de werknemersbijdrage niet hoger zal
zijn dan de bijdrage die werknemers bij het bedrijfstakpensioenfonds PME betalen. Als gevolg hiervan was de
bijdrage van de werknemer in 2013 gemiddeld 11,9%
van de pensioengrondslag. Dit percentage is niet veel
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anders dan in 2012. Dat betekent dat de verhoging van
de premie in 2013 door de werkgever is betaald.
De reguliere premiebijdragen bedroegen in 2013 € 7,4
miljoen. Dit is hoger dan de premiebijdragen van € 6,7
miljoen in 2012 (deze bedragen zijn exclusief de door
de werkgever betaalde premies voor de overgangsregelingen).
Toeslagen (indexatie)
In 2013 geen aanpassing van pensioenen en pensioenaanspraken in verband met inflatie of loonstijging (toeslagverlening of indexatie).
In 2014 is er wel een toeslag toegekend (1,25%).
Het toeslagenbeleid is bij TDV voorwaardelijk. Dit betekent dat het bestuur jaarlijks besluit of en in hoeverre
pensioenaanspraken en pensioenrechten worden aangepast.
Gezien de financiële positie van TDV per eind 2012,
heeft het bestuur besloten de pensioenaanspraken en
pensioenrechten per 1 januari 2013 niet aan te passen.
De algemene loonstijging over 2012, het uitgangspunt
voor de toeslagverlening voor deelnemers per 1 januari 2013, bedroeg 2,11%. Het totaal aan gemiste verhogingen tot en met 2013 bedroeg 11,16%.
De prijsstijging in de maand juli 2012 ten opzichte van
het vorige jaar, het uitgangspunt voor de toeslagverlening voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers per 1 januari 2013, bedroeg 2,62%. Het totaal
aan gemiste verhogingen tot en met 2013 bedroeg
10,66%
In 2013 is de dekkingsgraad gestegen tot boven 110%.
Op basis hiervan heeft het bestuur besloten om per 1
januari 2014 de pensioenaanspraken en pensioenrechten met 1,25% te verhogen. Het bestuur kent geen
toeslagen toe indien de dekkingsgraad lager dan 110%
is.
Uitvoeringskosten
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer
in
2013 € 105 (2012: € 108).
De uitvoering van een pensioenregeling brengt kosten
met zich mee. Pensioenfondsen moeten de premies
innen, een administratie bijhouden, het vermogen beleggen en de pensioenen uitkeren. Daarnaast moeten
ze de deelnemers goed informeren.
In de volgende tabel zijn de kosten over 2013 weergegeven. Getallen tussen haakjes zijn van 2012.
De pensioenuitvoeringskosten liggen ruim onder de
mediaan van de Nederlandse pensioenfondsen. De
kosten van vermogensbeheer en transactiekosten liggen in lijn met die van andere pensioenfondsen.

Pensioenuitvoeringskosten

Per deelnemer in euro per jaar
105 (108)

Vermogensbeheerkosten

in % gemiddeld vermogen

Intern
Extern

0,09% (0,11%)
0,38% (0,37%)

Transactiekosten

0,10% (0,10%)

Evaluatie herstelplan
Beëindiging van het korte termijn herstelplan.
Hoewel de dekkingsgraad per eind 2012 hoger was dan
104,2%, was het korte termijn herstelplan formeel nog
niet beëindigd. Dit is pas het geval als de dekkingsgraad drie kwartalen boven 104,2% ligt. Per eind juni
2013 was dat zo en De Nederlandsche Bank (DNB)
heeft formeel bevestigd dat het korte termijn herstelplan beëindigd is. TDV heeft nog wel een reservetekort
(dekkingsgraad lager dan 116,2%).

Ontwikkelingen in 2014
Ingangsdatum AOW
Het kabinet Rutte 2 heeft besloten om de AOW-datum
met ingang van 1 januari 2013 de komende jaren geleidelijk te gaan verhogen. In 2014 is de AOW-datum
als volgt:

Periode
30 november 2013 ‐ 31 oktober 2014
31 oktober 2014 ‐ 30 september 2015

AOW‐ingang
65 jaar + 2 maanden
65 jaar + 3 maanden

In tegenstelling tot de verschuiving van de AOW-datum
blijft de ingangsdatum van het ouderdomspensioen van
TDV vooralsnog de eerste dag van de maand waarin de
65-jarige leeftijd bereikt wordt. Echter, dit gaat zeer
waarschijnlijk veranderen. Zie hierna.
Fiscale wetgeving en pensioenregeling
Per 1 januari 2014 is de pensioenopbouw verlaagd.
Over de verandering in 2014 hebben wij u in het vorige
bulletin uitgebreid geïnformeerd. Kort samengevat:
Vanaf 2014 kunnen deelnemers fiscaal jaarlijks maximaal 1,84% pensioen opbouwen met als pensioenrichtleeftijd 65 jaar. Verder werd het mogelijk om de
pensioenrichtleeftijd te verhogen naar 67 jaar.
In overleg met vakbonden is besloten om:
 de pensioenrichtleeftijd op 65 jaar te laten;
 de pensioenopbouw te verlagen van 2,2% naar
1,84%;
 de franchise (dit is het deel van het salaris waarover
geen pensioen wordt opgebouwd) te verlagen van
€ 15.137 naar € 13.753.
Door de verlaging van de franchise bouwen deelnemers
over een groter gedeelte van hun salaris pensioen op.
Hierdoor wordt een gedeelte van de verlaging van het
opbouwpercentage gecompenseerd.
Premie per 1 januari 2014 verlaagd.
Omdat de pensioenopbouw verlaagd is, is ook de benodigde pensioenpremie lager. Daarnaast zorgt de hogere
rente voor een lagere premie. Voor 2014 komt de premie uit op 25,6%. Door de afspraken over de premie is
de verlaging grotendeels bij de werkgever terecht gekomen. Echter, de premie voor werknemers is ook
gedaald van 11,9% naar 11,2% van de pensioengrondslag. Hierbij geldt dat dit een gemiddelde is. Voor inkomens tot € 50.000 is de bijdrage van de werknemer
minder dan 11,2%, voor inkomens boven € 50.000 is
de bijdrage meer, met een maximum van 11,8%
(werknemerspremie bij PME).
In 2015 verdere verlaging van de pensioenopbouw.
In 2014 hebben de Eerste en Tweede Kamer een wet
aangenomen waarin de fiscale ruimte voor de opbouw
van pensioenen verder wordt beperkt. Het maximale
opbouwpercentage zal per 1 januari 2015 verlaagd
worden van 2,15% naar 1,875% met als pensioenrichtleeftijd de dag waarop iemand 67 jaar wordt. Daarnaast
wordt er een maximum gesteld aan het pensioengevend salaris (€ 100.000).
Voor deelnemers betekent dit dat ze per jaar belastingvrij minder pensioen kunnen opbouwen en dus langer
moeten doorwerken indien zij op eenzelfde pensioen als
in het verleden wensen uit te komen.
Nieuwe financiële regels
Vanaf 2015 invoering van strengere financiële
eisen voor pensioenfondsen.
Na veel vertraging heeft de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid eind juni een wetsvoorstel
met nieuwe financiële regels voor pensioenfondsen aan
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de Tweede Kamer aangeboden. De Tweede Kamer zal
dit waarschijnlijk pas na het zomerreces behandelen.
De staatssecretaris streeft naar een gefaseerde invoering in 2015. In het algemeen kan gesteld worden dat
de regels en eisen strenger zullen worden. Nadere
informatie volgt in de loop van het jaar.
Financiële positie in 2014
In het eerste halfjaar van 2014 is de dekkingsgraad gestegen van 113,4% naar 114,9%.
Aandelenmarkten bewogen weinig in de eerste maanden van het jaar. Nadat de onrust in Oekraïne naar de
achtergrond verdween en de Europese Centrale Bank
de rente verlaagde, zette zich een stijging in.
De rente is gedurende het eerste halfjaar vrijwel constant gedaald en staat nu weer vlakbij historische dieptepunten. Een dalende rente is gunstig voor de obligaties in portefeuille, maar niet voor de dekkingsgraad.
Door de stijging van aandelen en obligaties heeft TDV
in de eerste helft van het jaar een goed beleggingresultaat behaald. De daling van de rente zorgde echter
ook voor een behoorlijke toename van de verplichtingen. Verder zorgde de toeslagverlening van 1,25%
voor een stijging van de verplichtingen. De toename
was minder groot dan het behaalde beleggingsresultaat, waardoor de dekkingsgraad gestegen is. De stijging wordt echter vertekend door de door DNB gehanteerde berekeningswijze. Als gevolg hiervan wordt de

dekkingsgraad per eind juni overschat (effect ruim
3%).

Actuele informatie
Het volledige jaarverslag kunt u opvragen bij het pensioenbureau. Ook voor overige vragen kunt u daar terecht. Het pensioenbureau is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer
0570 – 682116 of per e-mail via info@sptdv.nl.

Meerjarenoverzicht
2013

2012

2011

2010

2009

Deelnemers

1.032

1.021

1.056

1.117

1.185

Gewezen deelnemers

1.946

2.038

2.068

2.118

2.023

Pensioengerechtigden

3.147

3.229

3.287

3.315

3.353

6.125

6.288

6.411

6.550

6.561

8.050

7.422

5.937

5.058

5.462

19.769

19.709

19.499

19.247

18.730

Aantal verzekerden per 31 december

Pensioenen (x € 1.000)
Premies en koopsommen
Pensioenuitkeringen
Pensioenvermogen

441.043 427.399 375.574 361.292 333.505

Technische Voorzieningen

388.924 406.002 383.948 351.302 325.045

Dekkingsgraad

113,4% 105,3%

Vereiste dekkingsgraad

116,2% 116,5% 117,2% 117,1% 118,2%

97,8% 102,8% 102,6%

Beleggingen (x € 1.000)
Belegd vermogen

438.750 424.318 373.192 358.831 331.398
1)

Beleggingsopbrengsten
- Direct

19.289

18.984

18.220

18.032

14.001

- Indirect

7.213

46.702

11.430

25.834

29.123

Totaal beleggingsresultaat

6,0%

17,5%

8,3%

13,1%

14,3%

1)

Vanaf 2011 heeft er een verandering plaatsgevonden in de verdeling tussen directe- en indirecte beleggingsopbrengsten.
Derhalve is er geen aansluiting met voorgaande jaarverslagen.
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