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Pensioenfonds

TWEEDE KWARTAAL 2019

HOE STAAT ONS FONDS
ER FINANCIEEL VOOR?
ABN AMRO Pensioenfonds staat er financieel goed voor.
Elk kwartaal lees je in de Nieuwsflits een verslag van de
ontwikkeling van de beleggingen in het afgelopen kwartaal.
In het verslag lees je de hoogte van de dekkingsgraad en
de ontwikkeling van de waarde van het vermogen en van de
verplichtingen. De laatste maanden wordt het nieuws rond
pensioenfondsen nog meer als anders gedomineerd door
gevolgen van de lage rentestand. Veel pensioenfondsen
hebben hier last van. Bij ons fonds is een groot deel van het
renterisico afgedekt. Daardoor heeft dit minder impact op onze
resultaten.

Waarde van vermogen en waarde van verplichtingen gestegen
Het pensioenvermogen bestaat uit de financiële middelen van het pensioenfonds. De waarde
van het pensioenvermogen steeg van € 28,90 miljard in het eerste kwartaal van 2019 naar
€ 30,86 miljard in het tweede kwartaal van 2019.
De waarde van de verplichtingen bestaat uit het bedrag dat ons fonds nu en in de toekomst aan
pensioenen moet betalen. De waarde van de verplichtingen steeg van € 22,60 miljard in het
eerste kwartaal van 2019 naar € 24,67 miljard in het tweede kwartaal van 2019.

Wat is er gebeurd in het tweede kwartaal van 2019?
ABN AMRO Pensioenfonds heeft een returnportefeuille en een matchingportefeuille. Door sterk
dalende rentes stegen de verplichtingen van het pensioenfonds in het tweede kwartaal van
2019 met 9,1%. Deze rentedaling had een positief effect op de rendementen van vastrentende
waarden: de matching portefeuille behaalde een rendement van 7,7% in dit kwartaal. De
returnportefeuille haalde een rendement van 1,5%.
Het doel van de matchingportefeuille is om net zoveel geld te verdienen als de waarde van
de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Het belangrijkste risico op
balansniveau van het pensioenfonds is een daling van de rente. Door de dalende rente heeft
de matchingportefeuille een positief rendement geboekt, maar daar staat een aangroei van de
verplichtingen tegenover.
Hieronder zie je de ontwikkeling per beleggingscategorie in het tweede kwartaal van 2019:
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Beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven en economische
dekkingsgraad gedaald
Om te zien hoe financieel gezond ons fonds is, kijken we onder andere naar de dekkingsgraad.
In het tweede kwartaal van 2019 bleef de beleidsdekkingsgraad gelijk aan die van het eerste
kwartaal van 2019, namelijk 129%. De economische dekkingsgraad daalde in het tweede
kwartaal van 2019 van 128% naar 125%.
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Wat betekent dit voor het pensioenfonds?
De beleidsdekkingsgraad van 129% is hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van
104% en hoger dan de strategisch vereiste dekkingsgraad van 120%.

Wat betekent dit voor uw pensioen?
Elk jaar in april besluit het bestuur van ons pensioenfonds of de pensioenen worden
geïndexeerd. Door te indexeren houdt je pensioen zijn koopkracht. Of we in 2020 kunnen
indexeren hangt af van de financiële situatie. Het bestuur kijkt onder andere naar de
beleidsdekkingsgraad per eind december 2019.
Lees meer over de dekkingsgraad



Lees meer over de ontwikkeling van de dekkingsgraad
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