Verkort jaarverslag 2014

In dit verkorte jaarverslag van het Personeels
pensioenfonds APG (PPF APG) leest u de
belangrijkste onderwerpen uit het uitgebreide
jaarverslag. De onderwerpen zijn kort
samengevat in tekst en beeld. Wilt u meer
weten? Lees dan het uitgebreide jaarverslag
op onze website ppf-apg/jaarverslag.
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Dichtbij voor jouw pensioen.

Kerncijfers (1)
Aantal deelnemers en gepensioneerden
Deelnemers
2014

1.799

2013

1.846

Gewezen deelnemers
2.881

2014

2.836

2013

Invalide deelnemers
2014
2013

78
82

Pensioengerechtigden
2014
2013

1.629
1.558

Kerncijfers (2)
Ontwikkeling pensioenuitvoeringskosten
ten opzichte van 2013 (in miljoenen euro’s)

Beleggingsopbrengsten en
premiebijdragen (in miljoenen euro’s)
Totaal pensioenuitvoeringskosten

Kosten exploitatie direct vastgoed

8,5
7,4

0,049
0,039

Kosten vermogensbeheer
6,9

Beleggingsresultaten

6,1

167,4

Kosten Rechtenbeheer

28,2

1,6
1,3

Premiebijdragen

Totaal Pensioenuitvoeringskosten
8,5
7,4

25,9
21,7

2014
2013

2014
2013

(in duizenden euro’s)
Beleggingsrendement

2014

2013

Vermogen en verplichtingen

Beleggingsrendement excl.
derivaten

13,3%

4,9%

Totaal belegd vermogen

Beleggingsrendement incl.
derivaten

20,4%

3,6%

Verplichting ontvangen
zekerheden

Benchmark incl. derivaten

20,1%

2,5%

Belegd vermogen -/zekerheden

2014

2013

1.125.071

851.122

109.792

39.654

1.015.279

811.468

Dekkingsgraad stabiel

Toeslagverlening mogelijk

De dekkingsgraad is in 2014 licht gedaald
tot 113,8 procent. Eind 2013 was de
dekkingsgraad 115,0 procent. PPF APG
behaalde in 2014 een rendement van
20,4 procent. Door de gedaalde rente stegen
de verplichtingen van het fonds. Dit had
een negatief effect op de dekkingsgraad.

Het bestuur heeft besloten om de opgebouwde
pensioenen van deelnemers te verhogen met
0,75 procent. De opgebouwde pensioenen van
gewezen deelnemers en de uitkeringen van
pensioengerechtigden zijn verhoogd met 0,45
procent. Hiermee is de helft van de toeslagambitie
gehaald. Of wel of niet toeslag wordt verleend,
hangt af van de hoogte van de dekkingsgraad.

Invloed van factoren op de mutatie van
de dekkingsgraad over 2014 (in procenten)

Wanneer wordt (in 2014) wel,
niet of gedeeltelijk toeslag verleend?

Dekkingsgraad primo 2014
Premiebijdrage
Pensioenuitkeringen

115,0
-/-	0,4
0,5

Toeslagverlening

-/-	0,6

Verandering rentetermijnstructuur
(inclusief UFR)

-/-	19,5

Rendement
Overig/kruiseffecten
Dekkingsgraad ultimo 2014

22,9
-/-	4,1
113,8

Dekkingsgraad

Toeslagverlening

Lager dan: 105%

Geen toeslag

Tussen: 105% en 125%

Het evenredig deel van de
volledige toeslag

Groter dan: 125%

Volledig + eventueel
inhaaltoeslag

Vanaf 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor
pensioenfondsen. De ondergrens voor toeslagverlening
is verhoogd van 105 naar 110 procent. De bovengrens
komt rond de 130% te liggen.

Financiële positie en herstelplan van PPF APG
Omdat de dekkingsgraad van het fonds eind
2013 voldoende was hersteld, kon het korte
termijnherstelplan worden beëindigd. Het lange
termijnherstelplan is nog wel van kracht. Dit plan
geldt zolang de dekkingsgraad onder de vereiste
dekkingsgraad van 117,1 procent ligt.

Eind 2014 liep het herstel van de dekkingsgraad
iets achter op het oorspronkelijke herstelpad. Het
fonds is echter naar verwachting ruim vóór 1 januari
2024 uit het reservetekort. Dat betekent dat er geen
aanvullende maatregelen nodig zijn voor het herstel
van de dekkingsgraad.

Ingrijpende veranderingen in pensioenwetgeving
en pensioenregeling
De pensioenregeling is in 2014 door nieuwe
wetgeving versoberd. De pensioenleeftijd
gaat omhoog. Sociale partners kozen voor
een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar vanaf
1 januari 2015 met een opbouwpercentage
van 1,875 procent. Dit was 65 jaar met een
opbouwpercentage van 1,84 procent.
Ook is vanaf 2015 de pensioenopbouw over het
bruto-salaris fiscaal vriendelijk alleen mogelijk tot
een pensioengevend salaris van 100.000 euro.
PPF APG biedt daarom in overleg met sociale
partners in 2015 een vrijwillige netto-

pensioenregeling aan. Deelnemers met een
inkomen boven deze grens kunnen hier gebruik
van maken. Deze regeling geldt alleen voor het
inkomensdeel boven 100.000 euro.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:
•	
Pensioenleeftijd gaat van 65 naar 67 jaar.
•	
Opbouwpercentage gaat van 1,84 procent
(bij 65 jaar) naar 1,875 procent (bij 67 jaar).
•	
Pensioengevend inkomen wordt ‘afgetopt’
op 100.000 euro.

Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan
Samenstelling bestuur 2015

Werkgevers
Werknemers
Samenstelling verantwoordingsorgaan 2015

Deelnemers
Gepensioneerden
Werkgevers

Verkiezing bestuur 2014
In januari 2014 hebben verkiezingen plaats
gevonden onder de deelnemers. Er waren
twee vacatures in het bestuur. De opkomst bij
de verkiezingen was hoog: 57 procent van de
deelnemers heeft gestemd. Als bestuurslid is
Alwin Oerlemans herkozen en Schenly Jonis
verkozen. Karin Bisschop is op eigen verzoek
per 3 oktober 2014 afgetreden. Deze vacature
was eind 2014 nog niet vervuld. Kijk voor de
volledige samenstelling van het bestuur op
ppf-apg.nl/bestuur.

Communicatie

Vooruitblik 2015

PPF APG vindt communicatie belangrijk.
Het fonds communiceert onder andere via de
website, digitale nieuwsbrieven, brieven via
de post, bijeenkomsten en inloopspreekuren.
Om de communicatie verder te verbeteren, heeft
het fonds in 2014 een tevredenheidsonderzoek
uitgevoerd. Deelnemers geven PPF APG een
7,4 en gepensioneerden een 7,6. Beide groepen
zijn tevreden over de communicatie. Ook hebben
zij een positief beeld van PPF APG.

•	Wet Pensioencommunicatie

Belangrijkste uitkomsten
onderzoek
Deelnemers:
•	
sterke voorkeur voor digitale en persoonlijke
communicatie
•	
behoefte aan een mijn-omgeving

Gepensioneerden:
•	
positief over gebruik digitale kanalen
•	
behoefte aan meer informatie over
(aankomende) wijzigingen in de
pensioenuitkering
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Vanaf 2016 gaat de Wet Pensioencommunicatie
in. Deze wet regelt dat informatie vaker digitaal
beschikbaar is. Zo wordt de startbrief vervangen
door Pensioen 1-2-3. Daarbij ontvangt de
deelnemer pensioeninformatie in drie lagen:
de belangrijkste onderdelen van zijn pensioen
(laag 1), uitwerking van die onderdelen (laag
2) en juridisch volledige informatie (laag 3).
De wet gaat in per 1 januari 2016.

•	Verkiezingen
Eind 2015 vinden er weer verkiezingen plaats.
Het gaat om twee vacatures aan werknemers
zijde. We zoeken kandidaten vanuit de actieve
deelnemers en vanuit de gepensioneerden.

•	Gepensioneerdendag
In september 2015 organiseert PPF APG weer
een gepensioneerdendag. Deze dag wordt eens
in de twee jaar georganiseerd.

•	Nieuw financieel toetsingskader (nFTK)
Vanaf 1 januari 2015 is het nFTK van kracht.
Hierin staat aan welke wettelijk financiële eisen
pensioenfondsen moeten voldoen. Het nFTK
moet zorgen voor een ‘stabieler pensioen’.
Dit betekent dat fondsen minder snel de
(opgebouwde) pensioenen kunnen verhogen
(indexeren). De kans dat er gekort moet worden
is echter ook kleiner.

