In deze nieuwsbrief vindt u actuele informatie over het Roba Pensioenfonds.

Financiële situatie per 31 december 2016
De financiële positie van het pensioenfonds wordt weergegeven met de dekkingsgraad en de
beleidsdekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de
pensioenverplichtingen van het fonds. Zo geeft een dekkingsgraad van 100% aan dat het
vermogen precies gelijk is aan de waarde van de toekomstig uit te keren pensioenen. Hoe
hoger de dekkingsgraad, des te beter de financiële positie van het pensioenfonds is.
Naast de dekkingsgraad hebben we ook een beleidsdekkingsgraad. Deze is gelijk aan het
gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. In de pensioenwet is
vastgelegd dat de toezichthouder op pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank (DNB), de
financiële positie van het fonds moet beoordelen op basis van de hoogte van de
beleidsdekkingsgraad. Dit doet DNB door de beleidsdekkingsgraad te vergelijken met de
wettelijk vereiste dekkingsgraad.
Per 31 december 2016 waren de cijfers:
Dekkingsgraad:
130,9%
Beleidsdekkingsgraad:
122,2%
Vereiste dekkingsgraad:
126,0%
Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, is er sprake van een
reservetekort. Wij hebben daarom in december 2016 bij DNB een herstelplan ingediend
waarin wij laten zien dat het reservetekort binnen een termijn van 4 jaar zal worden
opgeheven.
Het behaalde rendement op de beleggingen in 2016 bedroeg 7,3%.

Pensioenpremie
Op verzoek van de directie van Roba Holding B.V. is besloten de deelnemers gedurende 2017
vrij te stellen van het betalen van pensioenpremie. Dat betekent, dat zowel het werkgeversdeel
als het werknemersdeel van de pensioenpremie door Roba/KBM aan het pensioenfonds
worden betaald en dat er geen pensioenpremie wordt ingehouden op het salaris. Let wel:
overeenkomstig het reglement wordt hierover ieder jaar opnieuw een besluit genomen.
Toeslagverlening per 1 januari 2017
De afgeleide Consumentenprijsindex (CPI) in juli 2016 is gedaald t.o.v. juli 2015, waardoor
er sprake is van een negatieve inflatie en de pensioenen verlaagd zouden moeten worden. Het
bestuur heeft in de vergadering van 5 december 2016 desondanks besloten om per 1 januari
2017 de opgebouwde en ingegane pensioenen ongewijzigd te laten en geen toeslag te
verlenen.. Bij het besluit over de toeslagverlening per 1 januari 2018 zal uitgegaan worden
van de mutatie in de afgeleide CPI tussen juli 2015 en juli 2017. Met andere woorden de
deflatie over de periode juli 2015 – juli 2016 zal met toekomstige inflatie verrekend worden
bij eventuele toekomstige indexatie.

Franchise en maximum salaris per 1 januari 2017
De franchise, het deel van het salaris dat niet meetelt voor de opbouw van het pensioen,
bedraagt per 1-1-2017 Eur 15.037.
Het maximum salaris waarover pensioen wordt opgebouwd bedraagt in 2017 Eur 103.317.
DNB Onderzoek
Onlangs heeft DNB na onderzoek bij ons fonds tekortkomingen geconstateerd op het gebied
van de financiële opzet, de beleidscyclus beleggingen, het risicomanagement en de
toekomststrategie. Uiterlijk 1 maart 2017 zal het bestuur daarom een concreet en gedetailleerd
plan van aanpak aan DNB voorstellen om de betreffende bevindingen gedurende 2017
afdoende te adresseren.
Website
Heeft u zich al geregistreerd op de website van het pensioenfonds? Op deze website kunt u,
nadat u zich geregistreerd heeft, uw persoonlijke gegevens inzien, evenals uw opgebouwde en
bereikbare pensioenaanspraken. Ook kunt u het o.a. pensioenreglement en het jaarverslag
bekijken. De website is te vinden op www.robapensioenfonds.nl.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, is het mogelijk dat de gegevens onjuist
of onvolledig zijn. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
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