VERKORT JAARVERSLAG 2019

In dit verkort jaarverslag van Pensioenfonds TNT Express vindt u de
belangrijkste ontwikkelingen van 2019.
Het volledige jaarverslag 2019 vindt u op www.pensioentntexpress.nl/publicaties.

Belangrijkste gebeurtenissen 2019
Pensioenfonds TNT Express bestaat sinds 2014 als zelfstandig pensioenfonds.
TNT Express B.V. is in 2016 overgenomen door FedEx. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de
zelfstandige positie van het pensioenfonds. Ook in 2019 is daar regelmatig over gesproken
tussen pensioenfondsbestuur en werkgever. Verschillende toekomstscenario’s zijn
besproken, onder andere de mogelijkheid de opbouw van het pensioen van de actieve
medewerkers in de toekomst te laten plaatsvinden bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor het
Beroepsvervoer over de Weg. Dit pensioenfonds is het standaard pensioenfonds voor de
sector waarin FedEx deelneemt.
Voor deze overstap is aanpassing van de cao nodig; deze aanpassing heeft in 2019 nog niet
plaatsgevonden, omdat de cao-besprekingen nog niet zijn afgerond.
Eind 2019 hebben de werkgever en het pensioenfonds afspraken gemaakt over een pakket
aan financiële afspraken, dat van toepassing zal zijn als TNT Express de
uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds daadwerkelijk opzegt. Met deze afspraken
wordt het tot nu toe opgebouwde en het (tot de ingangsdatum van de nieuwe
pensioenregeling) nog op te bouwen pensioen gewaarborgd.
De beleggings- rendementen (inclusief het rendement van het afdekken van het renterisico)
waren gunstig. De rente bleef laag. In 2019 bedroeg het beleggingsrendement 19,6%.
De actuele dekkingsgraad was ultimo 2019 107,5%, mede door de goede
beleggingsresultaten en ondanks de lage rente. Het pensioenfonds was ultimo 2019 nog niet
uit herstel.
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Vervolg belangrijkste gebeurtenissen 2019
Voor de financiële positie van het pensioenfonds is de (beleids)dekkingsgraad een
belangrijke graadmeter, waarbij de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde is van de laatste
12 maandelijkse actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad eindigde ultimo
december 2019 op 105,6%. Hierdoor kon het bestuur eind 2019 niet besluiten tot
toeslagverlening. Hiervoor moet de beleidsdekkingsgraad namelijk ten minste 110% zijn.
Het pensioenfonds belegt om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. In
2019 zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd in het strategisch beleggingsbeleid.
Met het oog op het voornemen van de werkgever om de uitvoeringsovereenkomst op te
zeggen, worden nu ook geen grote wijzigingen overwogen. Uiteraard worden de kosten rond
beleggingen goed in de gaten gehouden.
In 2019 is door het kabinet een principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel in
Nederland gepresenteerd. De uitwerking hiervan volgt in 2020.
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Bestuur Pensioenfonds TNT Express
In 2019 is er een bestuurswisseling geweest. De heer Haneveld heeft mevrouw StevensMoes opgevolgd. Mevrouw Roevros-Couprie is sinds 1 maart 2019 aangesteld als
bestuurssecretaris bij het pensioenfonds.
De samenstelling van het Verantwoordingsorgaan is in 2019 gewijzigd. De leden namens de
werkgever en de werknemers zijn gewijzigd. Ook is er eind 2019 een toehoorder aan het
Verantwoordingsorgaan toegevoegd. Het Verantwoordingsorgaan is in het kader van de
toekomst van het pensioenfonds ondersteund door een extern adviseur.
Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur. Dit
oordeel vindt u in paragraaf 8.6 van het jaarverslag.

Deelnemers; actieve en gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden
Het aantal deelnemers steeg in 2019, dit geldt voor alle categorieën deelnemers.
Deelnemers (aantallen)
Actieve deelnemers
Gewezen deelnemers
Pensioengerechtigden
Totaal

2019

2018

2.328
3.157
786
6.271

2.222
3.037
751
6.010
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Financiële positie & beleidsdekkingsgraad 2019
De dekkingsgraad laat zien wat de verhouding is tussen de bezittingen en de verplichtingen
(het totaal aan pensioenen dat het pensioenfonds moet uitbetalen). De
beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van 12 maanden van de maandelijkse
dekkingsgraden.
Over het jaar 2019 is de ontwikkeling van de dekkingsgraden als volgt:

De actuele dekkingsgraad is in 2019, na een daling in de zomer, licht gestegen van 107,4%
eind 2018 naar 107,5% eind 2019.
Door de middeling over 12 maanden is de beleidsdekkingsgraad gedaald van 111,4% naar
105,6% per eind december.
Per 1 januari 2020 heeft het pensioenfonds, ingevolge de financiële positie, geen toeslag
kunnen verlenen.
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Beleggingsrendement en samenstelling beleggingsportefeuille
Het totale rendement van de beleggingsportefeuille bedroeg in 2019 19,6%.
Rendement beleggingsportefeuille in 2019
Rendementen beleggingsportefeuille
Gewicht

Rendement

Benchmark

Relatief

In %

In %

In %

In %

Totaal Aandelen

30,4

28,6

27,3

1,2

Totaal Vastgoed

0,0

-6,2

-6,1

0,0

Totaal Zakelijke waarden

30,4

28,6

27,3

1,1

Totaal Vastrentende Waarden

65,8

9,4

7,9

1,4

0,7

0,0

96,9

15,0

13,6

1,3

3,1

4,6

100,0

19,6

Totaal Liquiditeiten
Totaal exclusief Overlay
Totaal Overlay (afdekking
valuta- & renterisico)
Totaal
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Pensioencommunicatie
Aangezien ook in 2019 geen besluit is genomen over de toekomst van het pensioenfonds,
zijn in 2019, buiten de wettelijk verplichte communicatie, geen extra communicatieactiviteiten ontplooid. Uiteraard is wel gecommuniceerd over de toekomstverwachting.
Belangrijke pensioenontwikkelingen zijn via de website en de zes digitale nieuwsbrieven
gecommuniceerd.
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Balans per 31 december 2019
31-12-2019
€
ACTIVA
Beleggingen voor risico pensioenfonds
Beleggingen voor risico deelnemers
Herverzekeringsdeel technische voorzieningen
Vorderingen en overlopende activa

925.995
2.309
2.079
2.557

Overige activa

941

TOTAAL ACTIVA

933.881

PASSIVA
Stichtingskapitaal en reserves
Technische voorzieningen
Voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers
Derivaten

64.892
865.384
2.309
228

Overige schulden en overlopende passiva

1.068

TOTAAL PASSIVA

933.881
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Staat van baten en lasten 2019
2019
€
Baten
Premiebijdragen voor risico pensioenfonds
Beleggingsresultaten risico pensioenfonds
Beleggingsresultaten risico deelnemers
Baten uit herverzekering

36.261
147.090
86
447

Overige baten

32

Totaal baten

183.916

Lasten
Pensioenuitkeringen
Pensioenuitvoeringskosten
Mutatie voorziening
pensioenverplichtingen

8.739
1.091

voor risico van het pensioenfonds
- Pensioenopbouw
- Toeslagverlening
- Rentetoevoeging
- Onttrekking voor uitkeringen en
uitvoeringskosten
- Wijziging marktrente
- Wijziging actuariële uitgangspunten
- Wijziging uit hoofde van overdracht van
rechten
- Aanpassing sterftekansen
- Overige mutaties voorziening
pensioenverplichtingen

25.120
-1.668
-9.024
141.804
1.501
158
2.671
160.562

Mutatie herverzekeringsdeel technische
voorzieningen
Mutatie pensioenverplichtingen voor risico
deelnemers
Saldo herverzekering
Saldo overdracht van rechten

447
-151
882
-174

Overige lasten

1

Totaal lasten

171.397

Saldo van baten en lasten

12.519

Bestemming van het saldo van baten en lasten
Algemene reserve

12.519

Het resultaat van de baten en lasten is positief en bedraagt ruim € 12,5 miljoen.
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