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1. Financiële positie PNB min of meer stabiel
De oplopende levensverwachting, tegenvallende 
rendementen en gedaalde rente hebben in de afge-
lopen jaren bij veel pensioenfondsen tot financiële 
problemen geleid. Door voorzichtig beleid bleef 
het PNB een financiële crisis bespaard. Nieuwe 
wet- en regelgeving verplicht alle pensioenfondsen 
om een voorzichtig financieel beleid te voeren. Dat 
geldt ook voor het PNB. 

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het 
 kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het 
 kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de 
toekomst alle pensioenen te kunnen uitbetalen. 
Een dekkingsgraad van 105% is het vastgestelde, 

verplichte minimum. Daarmee bouwt het pen-
sioenfonds geen reserve op om toekomstige 
tegenvallers op te vangen. Het Bestuur van het 
PNB streeft daarom naar een beleidsdekkingsgraad 
van minimaal 112%. Eind mei 2016 was de beleids-
dekkingsgraad van het PNB 126,1%. Hoewel de 
dekkingsgraad een heel langzaam dalende lijn heeft 
ingezet, is er geen reden tot zorg. Wel blijft voor-
zichtigheid geboden, zolang de rente laag blijft. 

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de dekkings-
graad van het PNB zich heeft ontwikkeld vanaf 
2008. Deze grafiek vindt u ook op www.pnb.nl en 
wordt elke maand bijgewerkt. 

2. Jaarverslag 2015
Op 1 juni 2016 heeft het Bestuur het jaarver-
slag over 2015 vastgesteld, na een positieve 
beoordeling van het gevoerde beleid door het 
Verantwoordingsorgaan. De certificerend actuaris, 
die belast is met de beoordeling van de financiële 
grondslagen van het fonds, heeft de actuariële 
goedkeuring afgegeven. De accountant heeft 
de jaarrekening gecontroleerd en ook een goed-
keurende controleverklaring verstrekt.

In het jaarverslag vindt u onder meer een (meer-
jarig) overzicht, met informatie over de ontwikkeling 
van het aantal deelnemers, de financiële positie 
van het fonds en de dekkingsgraad. 

Ook treft u in het jaarverslag informatie aan over 
gewijzigde fondsdocumenten en de werkzaam-
heden van de verschillende commissies van het 
PNB. U vindt het complete jaarverslag op de 
 website van het PNB in de rubriek documenten.



Bijzonderheden uit het jaarverslag 2015
Hieronder wordt een aantal bijzonderheden uit 
 verslagjaar 2015 aangehaald.
• Effecten van het nieuwe Financieel 

Toetsingskader (nFTK) 
Vanaf 1 januari 2015 is het nFTK in werking 
getreden. In het jaarverslag over 2015 is 
beschreven tot welke beleidswijzigingen het 
nFTK in samenhang met de Asset Liability 
Management-studie (ALM-studie) heeft 
geleid. Ook zijn de uitkomsten uit de verplichte 
 aanvangshaalbaarheidstoets beschreven. 

• Toeslagverlening per 1 januari 2016 
Het Bestuur heeft in het verslagjaar voor de 
eerste keer op basis van de regels uit het nFTK 
een besluit genomen over de toeslag verlening. 
In het jaarverslag is beschreven hoeveel 
 toekomstbestendige toeslag het Bestuur kon 
verlenen. Ook was er voldoende ruimte om een 
inhaaltoeslag te verlenen.

• Nieuwe risicomanagementparagraaf 
Het risicomanagement speelt een steeds 
 prominentere rol bij pensioenfondsen. De 
 risicoparagraaf is in het jaarverslag uitgebreid 
met een beschrijving van de risicobereidheid 
ten aanzien van significante risico’s en onzeker-
heden, de risico beperkende maatregelen en 
de verwachte impact voor de financiële positie 
indien de risico’s zich voordoen. 

• Rapportage niet-uitvoerende bestuurders 
De niet-uitvoerende bestuurders hebben in 
het verslagjaar toezicht gehouden op de alge-
mene gang van zaken in het pensioenfonds, de 
 adequate risicobeheersing, de evenwichtige 
belangenafweging en de effectieve communi-
catie. Ze hebben verantwoording afgelegd 
over de uitoefening van hun toezichttaken en 
bevoegdheden aan het Verantwoordingsorgaan, 
en in het jaarverslag. 

De bespreking en goedkeuring van het jaarverslag 
is na de gezamenlijke vergadering wederom afge-
sloten met een Vespersviering en een maaltijd. 

3. Haalbaarheidstoets
Het PNB heeft een haalbaarheidstoets uitgevoerd, 
waarbij is gecontroleerd of met het beleggings-
beleid de ambities waargemaakt kunnen worden 

en of de gelopen risico’s overeenstemmen met 
de risicohouding. De haalbaarheidstoets geeft een 
prognose voor de komende 60 jaar. De  resultaten 
van de haalbaarheidstoets tonen aan dat het PNB 
de ambitie kan behalen in overeenstemming met 
de risicohouding. Deze toets wordt ieder jaar 
opnieuw uitgevoerd.

4. Uw pensioenregeling in 5 minuten 
De overheid heeft een nieuwe wet in het leven 
geroepen om de communicatie over pensioenen 
te verbeteren: de wet Pensioencommunicatie. Een 
van de onderdelen van deze wet is Pensioen 1-2-3. 
Alle pensioenfondsen gebruiken sinds 1 juli 
dezelfde manier om informatie over de pensioen-
regeling in 3 lagen aan te bieden in een vastgelegd 
format met dezelfde iconen. 

Laag 1 geeft compacte en globale informatie over 
uw pensioenregeling. In vijf minuten weet u wat 
uw pensioenregeling u biedt, of juist niet biedt. 
Als u meer toelichting wilt op de pensioenregeling 
kunt u laag 2 bekijken. Laag 2 geeft u meer infor-
matie over de pensioenregeling en kost u ongeveer 
30 minuten om door te lezen. In de derde laag vindt 
u nog meer gedetailleerde achtergrondinformatie. 
Deze derde laag bevat fondsdocumenten zoals het 
pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten. 
De 3 lagen van uw pensioenregeling kunt u altijd 
opvragen bij uw pensioenfonds en vindt u ook 
terug op de website.

U vindt de eerste laag van Pensioen 1-2-3 als bijlage 
bij deze nieuwsbrief. Wilt u meer informatie?  
De tweede en derde laag vindt u op de website van 
het fonds: www.pnb.nl. 

5. Keuzemogelijkheden binnen de 
pensioenregeling

De pensioenregeling van het PNB biedt verschil-
lende keuzemogelijkheden, afhankelijk van de 
doelgroep waar u toe behoort. Zo kunt u bijvoor-
beeld eerder met pensioen, of extra pensioenaan-
spraken inkopen. Met uw eigen toekomstplan voor 
ogen, is het belangrijk om u daar tijdig in te ver-
diepen. Zo kunt u optimaal gebruik maken van de 



mogelijkheden die de regeling biedt. Www.pnb.nl 
biedt uitgebreide informatie over de mogelijkheden 
en de acties die u moet ondernemen als u daar-
van gebruik wilt maken. Op de startpagina vindt 
u onder de kop ‘Pensioen op maat’ de informatie 
voor uw doelgroep.

6. Uw pensioenoverzicht 2015
U ontvangt deze maand uw jaarlijkse pensioen-
overzicht. Een meer visueel overzicht van uw pen-
sioenaanspraken vindt u op Mijn Pensioencijfers. 
U vindt Mijn Pensioencijfers achter de login op de 
website. U logt in met uw DigiD.

Het PNB volgt in de opzet van uw pensioen-
overzicht de door de pensioensector aangereikte 
standaard. Dat betekent dat uw te bereiken 
 pensioen vanaf volgend jaar niet meer op uw 
 pensioenoverzicht wordt getoond. 

Die informatie vindt u terug op  
www.mijnpensioenoverzicht.nl. U vindt daar ook nu 
al een totaaloverzicht van uw pensioen.

7. Wisselingen binnen het Bestuur, 
de Beleggingscommissie en het 
Verantwoordingsorgaan

Met ingang van 1 juli 2016 zijn er twee bestuurs-
leden herbenoemd voor een tweede bestuurs-
termijn. De heer drs. P.J. Vergroesen RA is op 
voordracht van het Economencollege herbenoemd 
door de Bisschoppenconferentie tot niet-uitvoerend 
bestuurslid. De heer mr. M.J.M.W. Vuylsteke is 
door de niet-uitvoerende bestuurders herbenoemd 
tot uitvoerend bestuurslid, na overleg met de 
Bisschoppenconferentie. DNB heeft met beide 
 herbenoemingen ingestemd. 

Het Bestuur heeft met ingang van 1 juli 2016 de 
heer prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen benoemd tot lid 
van de Beleggingscommissie. Zijn expertise ligt 
op het terrein van juridische aspecten in het beleg-
gingsproces; een goede aanvulling op de huidige 
bezetting van de commissie.

De heer E. Wever is per 1 juli 2015 herbenoemd 
tot lid van het Verantwoordingsorgaan namens 
de actieve deelnemers vanuit het bisdom  
’s-Hertogenbosch. Met ingang van 1 juli 2016 zijn 
de heer C.J.A.M. van Beek herbenoemd namens 
de pensioengerechtigden vanuit het bisdom Breda 
en de heer H.J. Bouman MSc. pr. namens de 
actieve deelnemers vanuit het bisdom Roermond. 
Ook is de heer mr. V.J.A.W.A. Peters herbe-
noemd namens de werkgevers vanuit het bisdom 
’s-Hertogenbosch.

Wilt u meer weten over de bestuursstructuur van 
het PNB? Kijk dan op de website van het pensioen-
fonds: www.pnb.nl onder ‘Over het fonds’. 

8. Op de website 
• Pensioen 1-2-3;
• Keuzemogelijkheden binnen de 

pensioenregeling;
• Het jaarverslag 2015.

9. Wilt u meer informatie of heeft u suggesties?
Voor meer informatie kunt u de website  
www.pnb.nl raadplegen. Hebt u geen computer, of 
hebt u een vraag over uw persoonlijke pensioen-
situatie? Of een opmerking over de manier waarop 
het PNB en pensioenuitvoerder AZL u i nformeren? 
Laat het ons weten. Zo komen we samen tot 
 verbeteringen. U kunt contact opnemen met 
 pensioenuitvoerder AZL via telefoonnummer  
088 - 116 30 24 of e-mail pf-pnb@azl.eu. Op de 
website is overigens ook een contactformulier 
beschikbaar.

Disclaimer
De nieuwsbrief is een uitgave van de Instelling 
Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen. 
Hij verschijnt twee keer per jaar. Aan de tekst van 
deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden 
ontleend. Rechten kunnen alleen worden ontleend 
aan de officiële pensioenreglementen van het PNB.
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