Digitale Pensioenkrant: wel zo gemakkelijk!
Het digitaal ontvangen van informatie over uw pensioen heeft

u pensioeninformatie digitaal toe te sturen. Ontvangt

veel voordelen. Het is snel en beter voor het milieu. Ook

u de digitale Pensioenkrant nog niet en wilt u dat wel?

kunt u de informatie gemakkelijk bewaren op uw computer.

Meldt u zich dan gelijk aan via de knop ‘Aanmelden

Om de informatie digitaal te kunnen sturen, hebben we uw

nieuwsbrief’ op www.total-pensioenfonds.nl.

Pensioenkrant
Total Pensioenfonds

e-mailadres nodig. Uw e-mailadres gebruiken we alleen om

Vier stappen voor meer grip
op uw pensioen
We horen regelmatig dat mensen

Bekijk uw situatie regelmatig

wel meer over hun pensioen willen

en vraag om uitleg

weten. Vaak weten ze niet waar te

Zet tenminste één keer per jaar alles

beginnen. We hebben daarom vier

op een rij en kijk of uw pensioen

belangrijke stappen voor u op een

nog steeds aansluit op uw situatie

rij gezet.

en uw wensen. Bent u deeltijd gaan
werken? Bent u getrouwd of hebt

Stap 1: 	Bekijk hoe uw inkomen eruit

ziet als u met pensioen gaat

u kinderen gekregen? Lost u uw
hypotheek af voor uw AOW-leeftijd?
Dit heeft mogelijk invloed op

Stap 2: 	Denk na over wat u later

uw pensioen.

nodig hebt

Hebt u vragen over uw pensioen?
Stap 3: 	Bepaal of u genoeg pensioen
opbouwt

Vragen?
pensioenfonds? Of over deze pensioen17.00 uur contact op via +31 040 265 38 26 of via
pensioenfonds.total@riskcoadministrations.com.

het bestuur hoe er bijgestuurd

de voorzittershamer van ons

moet worden.

aan Jaap Schepen. In dit voorwoord blikt hij nog één keer

mogelijkheden van het
pensioenfonds

Vanwege de steeds toenemende
Herstelmaatregelen hebben gewerkt:

eisen vanuit de overheid is op verzoek
van de werkgevers aan onderzoeks-

In 2017 heeft het fonds een stijgende

bureau Sprenkels & Verschuren

dekkingsgraad gerealiseerd. Het was

gevraagd een studie uit te voeren

weer mogelijk om de pensioenen,

naar toekomstmogelijkheden voor

zij het bescheiden, te indexeren.

het uitvoeren van de pensioen-

GI

De beleidsdekkingsgraad steeg van

regeling. De volgende alternatieven

99,6% eind 2016 naar 113,2% eind

worden onderzocht: doorgaan met

Aeroprint

2017. Het bestuur ziet dit als een

het huidige pensioenfonds, overgang
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Redactie	Blue Sky Group

belangrijk signaal dat de herstel-

naar een algemeen pensioenfonds

Dan is het pensioenfonds er voor

maatregelen effect hebben en dat

of een bedrijfstakpensioenfonds.

u. Een aantal malen per jaar

het fonds op de goede weg is.

We houden u op de hoogte!

Het beheersen van beleggings-

Alex van Schaik (oud-voorzitter)

is er een spreekuur op locatie.
Stap 4: 	Bekijk uw situatie regelmatig
en vraag om uitleg

U kunt dan met een deskundige
uw pensioen gerelateerde zaken
bespreken. Maak wel van te voren

Meer informatie

risico’s verder verbeterd

Het volledige jaarverslag kunt u downloaden
via www.total-pensioenfonds.nl.

die het fonds meer houvast biedt bij

In goed overleg met de sociale partners

Nieuwsgierig? Ga dan naar

een afspraak via de contactpagina

www.total-pensioenfonds.nl en

op onze website. Of kijk op

download de pdf ‘Mijn pensioen

www.mijnpensioenoverzicht.nl

in vier stappen’.

voor een totaaloverzicht van uw

Per kwartaal wordt gekeken of het

AOW en uw opgebouwde pensioen.

fonds nog binnen de bandbreedte zit.
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We onderzoeken de toekomst-

’We zijn weer op de goede weg’

Colofon
Drukwerk

Alex van Schaik per 1 april 2018

terug op 2017.

krant? Neem dan tussen 9.00 uur en

Concept en design

Als dat niet het geval is, bepaalt

September 2018

pensioenfonds overgedragen

Hebt u vragen over uw pensioen of het

Uitgever

Na meer dan zes jaar heeft

Nieuws
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is een risico-bandbreedte vastgesteld
het bepalen van de beleggingsmix.
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De belangrijkste
ontwikkelingen in 2017
Pensioenadministratie van
Aon Hewitt naar RiskCo
Vier stappen voor meer
grip op uw pensioen
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2017
ininbeeld
2017
beeld

Hoe Hoe
deeddeed
uw pensioen
fonds het het
vorig
jaar?
uw pensioenfonds
vorig
jaar?

€ 9.662

Alle bedragen x 1000 euro.
Behalve kosten per deelnemer.*

Premie
Werknemers
7,7%

Werkgever
23,2%

Vermogen

De belangrijkste ontwikkelingen in 2017
De financiële positie van het

2. Indexatie: ruimte voor een

3. D
 e Nederlandsche Bank

pensioenfonds is een belangrijk

kleine verhoging van 0,14%

(DNB) akkoord met herstelplan

gegeven. Het bepaalt onder

Door onze verbeterde financiële

Per 31 december 2016 was de

andere of wij de pensioenen

positie konden we alle pensioenen

beleidsdekkingsgraad van TPN lager

kunnen verhogen. We zetten

een klein stukje mee laten groeien

dan het niveau van het vereist eigen

de belangrijkste financiële

met de stijging van de prijzen.

vermogen. Daarom was het nodig

ontwikkelingen op een rij.

€ 485.057
€ 640*

Uitvoeringskosten
per deelnemer

0,53%

Kosten
vermogensbeheer

0,25%

Transactiekosten
vermogensbeheer

Aantal deelnemers

per 31 december 2017

663

actuele dekkingsgraad
115,5%

113,2%

10%

we de pensioenaanspraken van

Op 19 mei 2017 ging DNB akkoord

jaar: rendement van 8,2%

de actieve, gepensioneerde en

met het ingediende herstelplan.

Dit had te maken met de

oud deelnemers met het maximale

Omdat per 31 december 2017 de

economische groei die voor een

toegestane percentage van 0,14%.

beleidsdekkingsgraad (113,2%) zich

positief sentiment onder beleggers

Dat we weer gedeeltelijk konden

nog steeds onder het vereist eigen

zorgde. Het pensioenfonds belegt

indexeren is een positief signaal

vermogen bevond, heeft het fonds

het vermogen om zijn doelstellingen

naar de deelnemers dat het fonds

in maart 2018 een hernieuwde

op lange termijn te kunnen halen.

herstellende is.

versie van het herstelplan ingediend.

Actieve
deelnemers

Wij verwachten in de komende jaren

DNB gaf op 18 mei 2018 akkoord op

afspraken nakomen en de premies

de pensioenen gedeeltelijk te kunnen

het ingediende herstelplan.

betaalbaar houden. TPN spreidt

indexeren, maar een volledige

de beleggingen over aandelen,

indexatie zit er waarschijnlijk niet in.

121,4%
50%

Verplichtingen

40%

€ 419.783

444

Uitkeringsgerechtigden

323

Met beleggingsrendementen kan
het pensioenfonds de pensioen-

€ 10.402

Uitkeringen

Beleidsdekkingsgraad

Beleggingen

Per 1 januari 2018 verhoogden

Slapers

vastrentende waarden en vastgoed.

Vastrentende
waarden
€ 255.309

vereiste dekkingsgraad

Soorten uitkeringen

Aandelen
€ 175.962

85,12%

Vastgoed
€ 49.091

Ouderdomspensioen

14,57%

Nabestaandenpensioen

0,3%

Wezenpensioen

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

86

procentuele
verhouding
actieven /
niet actieven

Alle bedragen x 1.000 euro. Behalve kosten per deelnemer.

*

Wat is een dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad precies?
Iedere maand moet het pensioen-

graad moeten pensioenfondsen

fonds de dekkingsgraad vaststellen.

ook een zogenaamde beleids-

De dekkingsgraad geeft aan hoe

dekkingsgraad berekenen. Dit is

(financieel) gezond een pensioen-

het gemiddelde over de dekkings-

fonds is. Het is de verhouding tussen

graden van de voorgaande 12

het aanwezige vermogen en de

maanden. Beleidsbeslissingen,

verplichtingen. Dit wordt uitgedrukt

zoals het toekennen van

in een percentage. Naast de

indexatie, baseren we op die

nominale maandelijkse dekkings-

beleidsdekkingsgraad.

Actuele dekkingsgraad =

Kosten

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.

om een herstelplan in te dienen.

1. 2017 was een goed beleggings

8,2%

Rendement

Vermogen
Verplichtingen
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Pensioenadministratie van
Aon Hewitt naar RiskCo

Nieuwe
contactgegevens

Op de hoogte
blijven?

Vanaf 1 september 2018 wijzigen

en hierdoor de administratie

onze contactgegevens

beter, goedkoper en toekomst-

Vanaf begin dit jaar wordt

bestendiger kan uitvoeren.

administratie uitgevoerd door een

Voor u als deelnemer

Op www.total-pensioenfonds.nl plaatsen
we elke maand de beleidsdekkingsgraad.

nieuwe partij: RiskCo. De overgang

verandert er weinig

komt voort uit een samenwerking

Het telefoonnummer van

E-mail:

tussen RiskCo en onze vorige

de Helpdesk blijft hetzelfde

pensioenfonds.total@riskcoadministrations.com

pensioenuitvoerder Aon Hewitt.

en u krijgt dezelfde mede-

onze pensioen- en uitkeringen-

Zo blijft u eenvoudig op de hoogte van
onze financiële situatie.

werkers aan de lijn als u naar

X 100%
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RiskCo is een ervaren partij die

de Helpdesk belt omdat zij

gebruik maakt van nieuwe systemen

zijn meegegaan naar RiskCo.
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Adres:
Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland
T.a.v. RiskCo Administrations B.V.
Postbus 7007 | 5605 JA EINDHOVEN

Telefoon:

+31 040 265 38 62
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