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2016
ininbeeld
2016
beeld
Hoe deed uw pensioenfonds het vorig jaar?

Hoe staat het pensioenfonds er financieel voor?
Alle bedragen x 1000 euro.
Behalve kosten per deelnemer.*

Hoe deed uw pensioenfonds het vorig jaar?

€ 10.285

Premie

9,1%

Rendement

Werknemers

7,7%

Werkgever

23,2%

Vermogen

€ 449.847
€ 641*

Uitvoeringskosten
per deelnemer

0,7%

Kosten
vermogensbeheer

0,2%

Transactiekosten
vermogensbeheer

Kosten

€ 9.912

Uitkeringen

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

Aantal deelnemers

per 31 december 2016

658

99,6%

10%

124,7%
Actieve
deelnemers

50%

Verplichtingen

40%

€ 425.035

443

Uitkerings
gerechtigden

311

Slapers

Vastrentende
waarden
€ 216.900

Soorten uitkeringen

Aandelen
€ 201.217

84,3%

Vastgoed
€ 45.797

Ouderdoms
pensioen

15,3%

Nabestaanden
pensioen

0,4%

Wezenpensioen
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Einde in zicht?
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Beleidsdekkingsgraad
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De belangrijkste graadmeter voor

115%

Op de hoogte
blijven?

110%
procentuele
verhouding
actieven /
niet actieven

105%
100%
95%
90%

Alle bedragen x 1.000 euro. Behalve kosten per deelnemer.*
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85%

Op www.total-pensioenfonds.nl plaatsen
we elke maand de beleidsdekkingsgraad.
Zo kunt u makkelijk op de hoogte blijven
van onze financiële situatie.

Actuele dekkingsgraad

Rendement

economie en de dalende rente.

Invloed politiek

Vastrentende waarden
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