VERKORT JAARVERSLAG 2018
In dit verkort jaarverslag van Pensioenfonds TNT Express vindt u de
belangrijkste ontwikkelingen van 2018.
Het volledige jaarverslag 2018 vindt u op www.pensioentntexpress.nl/publicaties.

Highlights 2018
Pensioenfonds TNT Express bestaat sinds 2014 als zelfstandig pensioenfonds.
Zoals bekend is TNT Express B.V. in 2016 overgenomen door FedEx. Dit heeft mogelijk
gevolgen voor de zelfstandige positie van het pensioenfonds. In 2018 is daar regelmatig
over gesproken tussen pensioenfondsbestuur en werkgever; de verwachting was dat de
werkgever de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds in 2018 zou willen opzeggen.
Door verschillende toekomstscenario’s uit te werken, heeft het bestuur zich hierop
voorbereid. Er zijn in 2018 echter door de werkgever nog geen besluiten genomen.
Daarmee blijft dit onderwerp ook in 2019 een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur.
In 2018 ging het gedurende de eerste drie kwartalen financieel gezien goed met het
pensioenfonds. De beleggingsresultaten bleven het 4e kwartaal helaas achter als gevolg van
de over de gehele markt dalende aandelenkoersen. Voor het vaststellen van de financiële
positie van het pensioenfonds is de (beleids)dekkingsgraad een belangrijke graadmeter. In
2018 is deze gestegen van 110,3% eind 2017 naar 111,4% eind 2018. Door de iets
verbeterde financiële positie van het pensioenfonds kon er per 1 januari 2019 een
gedeeltelijke toeslag worden verleend van 0,2%.
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Vervolg highlights 2018
Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd die bepalend is voor de pensioenopbouw
verhoogd naar 68 jaar. De pensioenregeling is aan deze leeftijd aangepast. Deelnemers zijn
hierover al eind 2017 geïnformeerd en nogmaals in januari 2018.
Het pensioenfonds belegt om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Het
strategisch beleggingsbeleid is in 2018 niet belangrijk gewijzigd. Met op de achtergrond het
voornemen van de werkgever om de uitvoeringsovereenkomst op te zeggen, worden nu
geen grote wijzigingen overwogen. Wel worden de kosten rond beleggingen goed in de
gaten gehouden.
Ook in 2018 was er nog geen sprake van een nieuw pensioenstelsel in Nederland.
In zijn beleggingen legt het pensioenfonds steeds meer de nadruk op de maatschappelijk
verantwoorde aspecten in de portefeuille.
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Bestuur Pensioenfonds TNT Express
In 2018 zijn geen bestuurswisselingen geweest. Mevrouw Stevens-Moes was aftredend maar
heeft haar functie nog aangehouden totdat de heer Haneveld kon toetreden tot het bestuur
(in 2019). De heer Verheij is in 2018 herbenoemd als bestuurslid namens
pensioengerechtigden. De heer Haaksman is in 2018, namens de werkgever, herbenoemd.
In de samenstelling van het verantwoordingsorgaan waren in 2018 geen wijzingen.
Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur. Dit
oordeel vindt u onder paragraaf 8.6 van het jaarverslag.
Jaarlijks kijkt de visitatiecommissie naar de kwaliteit van het bestuur van het pensioenfonds.
Deze commissie bestaat uit externe, onafhankelijke deskundigen. Een samenvatting van
hun rapportage vindt u onder paragraaf 8.5 van het jaarverslag.

Deelnemers; actieven, slapers en pensioengerechtigden
Het aantal actieve deelnemers steeg in 2018. Ook het aantal gewezen deelnemers nam toe.
Dezelfde ontwikkeling zien we bij het aantal pensioengerechtigden. Dit aantal steeg in 2018
met 49.

Actieven
Gewezen / slapers
Pensioengerechtigden
Totaal

Aantal eind
2017

Aantal eind
2018

2.052
2.881

2.222
3.037

702

751

5.635

6.010
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Financiële positie & beleidsdekkingsgraad 2018
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 2018 is de ontwikkeling van de dekkingsgraden als volgt:

De actuele dekkingsgraad is in 2018 gedaald van 112,7% naar 107,3%. Door de middeling
over 12 maanden is de beleidsdekkingsgraad gestegen van 110,3% naar 111,4% per eind
december.
De financiële positie van het pensioenfonds per 31 december 2018 maakte het nodig een
herstelplan in te dienen bij de toezichthouder (De Nederlandsche Bank). Een herstelplan
beschrijft hoe het pensioenfonds zijn financiële positie wil herstellen tot de Vereiste
Dekkingsgraad.
Per 1 januari 2019 heeft het pensioenfonds, volgens het toeslagbeleid, een gedeeltelijke
toeslag kunnen verlenen van 0,2%.
(Deelnemers van het voormalige Ondernemingspensioenfonds TNT met een aanspraak van
vóór 2001 ontvingen een toeslag van 4,04%. Dit is een onvoorwaardelijke toeslag die
onafhankelijk van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad gegeven wordt.)
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Beleggingsrendement en samenstelling beleggingsportefeuille
Het totale rendement van de beleggingsportefeuille bedroeg in 2018 -1,9%. Vooral het
laatste kwartaal heeft het rendement negatief beïnvloed.

Cijfers in %
Zakelijke waarden
Aandelen
Vastgoed fondsen
Vastrentende waarden
Liquiditeiten
Renterisico afdekking
Valuta afdekking
(incl.tegenwaarde)
Totaal
futures)

Gewicht

Rendement

Benchmark

-6,3%
-6,3%
2,3%

-6,9%
-6,9%
2,4%

30,5%
30,5%
0,0%
69,2%
1,3%
-0,9%
-0,1%
100%
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Pensioencommunicatie
Aangezien in 2018 geen besluit is genomen over de toekomst van het pensioenfonds, zijn in
2018, buiten de wettelijk verplichte communicatie, geen extra communicatie -activiteiten
ontplooid. Uiteraard is wel gecommuniceerd over de toekomstverwachting.
Door de verwerking van de aanpassing naar pensioenrichtleeftijd 68 jaar, is het Uniform
Pensioen Overzicht (UPO) in 2018 later dan normaal verzonden.
Belangrijke pensioenontwikkelingen zijn via de zes digitale nieuwsbrieven gecommuniceerd.
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Balans per 31 december 2018
31-12-2018
€
ACTIVA
Beleggingen voor risico pensioenfonds
Beleggingen voor risico deelnemers

765.194
2.460

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

1.632

Vorderingen en overlopende activa

2.971

Overige activa

926

TOTAAL ACTIVA

773.183

PASSIVA
Stichtingskapitaal en reserves

52.373

Technische voorzieningen

704.375

Voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers

2.460

Derivaten

13.188

Overige schulden en overlopende passiva

787

TOTAAL PASSIVA

773.183
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Staat van baten en lasten 2018
2018
€

€

Baten
33.930

Premiebijdragen voor risico pensioenfonds
Beleggingsresultaten risico pensioenfonds
Beleggingsresultaten risico deelnemers
Baten uit herverzekering
Overige baten

-16.250
12
-24
26
17.694

Totaal baten
Lasten

8.252

Pensioenuitkeringen
Pensioenuitvoeringskosten
Mutatie voorziening pensioenverplichtingen
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

1.139

21.542
1.413
-1.731
-8.189
36.376
986
133
-11.624
155
39.061

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

-24
-199
2.211
-71
6
50.375

Totaal lasten
Saldo van baten en lasten

-32.681

Algemene reserve

-32.681

Het resultaat van baten en lasten is negatief en bedraagt ruim 32 miljoen.
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