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Pensioenfonds Detailhandel
We willen je kort bijpraten over het reilen en zeilen van je pensioenfonds. 
Daarmee weet je wat er speelt en wat dat betekent voor je pensioen.

In 2018 sloot Pensioenfonds Wonen zich aan bij Pensioenfonds Detailhandel.  
Hierdoor is het pensioenfonds gegroeid naar:

- 32.000 aangesloten bedrijven
- 300.000 actieve deelnemers
- 103.000 gepensioneerden
- 20,8 miljard euro belegd vermogen

Om in de komende jaren de pensioenen te kunnen uitbetalen is een 
voorziening genomen van 19,8 miljard euro. 

Pensioenfonds Detailhandel keerde dit jaar 335.256 miljoen euro aan 
pensioen uit. Wat neerkomt op een gemiddelde uitkering van 3.173,50 
bruto per gepensioneerde per jaar, oftewel 264,46 euro bruto per maand. 

Werkgevers en werknemers betaalden in 2018 samen 679 miljoen euro 
premie. Daarvan wordt in de regel 3/4 door de werkgever betaald en 1/4 
door de werknemer. De gemiddelde leeftijd van een gepensioneerde is bij 
Pensioenfonds Detailhandel 74 jaar.

Lees hier meer over Pensioenfonds Detailhandel

https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/over-pensioenfonds-detailhandel/
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De belangrijkste ontwikkelingen
Voor het vierde jaar op rij wist het pensioenfonds de kosten per deelnemer 
omlaag te brengen van 76 naar 65 euro. Dat is een daling van ruim 14 
procent. Hiermee heeft Pensioenfonds Detailhandel de laagste kosten per 
deelnemer van alle bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland.

Ook werden de pensioenen met 0,1 procent verhoogd. Pensioenfonds 
Detailhandel behaalde een dekkingsgraad van 110,6 procent. Bij een 
dekkingsgraad boven de 110 procent, mag een pensioenfonds het 
pensioen gedeeltelijk aanpassen aan de prijsstijgingen in de markt, 
waardoor een koopkrachtverbetering ontstaat. Dit heet indexeren. 

2018 was geen bijster goed beleggingsjaar. Toch werd een kleine plus 
geboekt van 0,55 procent. Let wel, het pensioenfonds belegt voor de lange 
termijn. Over de laatste 5 jaar is gemiddeld 10 procent per jaar verdiend.

Lees hier meer over de belangrijkste ontwikkelingen 

https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/category/geen-onderdeel-van-een-categorie/
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Dekkingsgraden
Dekkingsgraden zijn de thermometers voor pensioenfondsen. Hoe hoger 
de dekkingsgraad, des te financieel gezonder is het pensioenfonds. 
De drie belangrijkste dekkingsgraden zijn: de actuele dekkingsgraad (stand 
per maand), beleidsdekkingsgraad (gemiddelde over 12 maanden), de reële 
dekkingsgraad (hierin wordt de stijging van de prijzen meegenomen). 

Bij een beleidsdekkingsgraad van 100 procent heeft het fonds voor iedere 
euro pensioen, 1 euro in kas. 

Bij een beleidsdekkingsgraad boven de 124,6 procent mag Pensioenfonds 
Detailhandel volledig indexeren. Met de huidige lage rentestanden en de 
strenge regels van de Nederlandsche Bank is dat niet haalbaar.

Wanneer de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Detailhandel onder 
de 105 procent zou komen, moet het pensioenfonds van de overheid 
maatregelen treffen. Denk onder meer aan de premie bijstellen.

Lees hier meer over Dekkingsgraden

https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/dekkingsgraad-en-waarde-van-jouw-pensioen/
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Toezicht
De koers van Pensioenfonds Detailhandel wordt bepaald door het bestuur. 
Dit bestuur komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit bestuursleden van 
werkgevers (brancheorganisaties) en werknemers (vakbonden). 

Over alles wat het bestuur beslist, legt zij verantwoording af aan de 
Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Dit zijn 
door de overheid opgerichte instanties die de handel en wandel van 
pensioenfondsen controleren.

Ook Pensioenfonds Detailhandel heeft twee eigen instanties in het 
leven geroepen om controle uit te oefenen: de Raad van Toezicht 
(drie onafhankelijke pensioendeskundigen) en het Verantwoordingsorgaan 
(14 leden: 9 werknemers, 4 namens gepensioneerden en 1 voor werkgevers)

Lees hier meer over Toezicht

https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/hoe-wordt-pensioenfonds-detailhandel-georganiseerd/
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Duurzaam beleggen
Pensioenfonds Detailhandel wil met haar beleggingen een zo hoog 
mogelijke opbrengst (rendement) en zo min mogelijk risico lopen. Zo heeft 
het pensioenfonds onder meer de gevaren van lage rentestanden afgedekt. 
Dit betekent dat het vermogen van het pensioenfonds niet te lijden heeft 
onder de actuele lage marktrentes. 

Het pensioenfonds belegt in verschillende mogelijkheden waaronder 
staatsobligaties, bedrijfsobligaties, aandelen en vastgoed. Samen vormen 
ze de portefeuille. De beleggingswerkzaamheden worden uitgevoerd door 
gespecialiseerde bedrijven. 

Pensioenfonds Detailhandel spoort bedrijven aan om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen. Wat dat in de praktijk betekent? Dat bedrijven 
zich netjes gedragen en zoveel mogelijk rekening houden met het klimaat 
en goed zijn voor de mensen. Het pensioenfonds is er namelijk van 
overtuigd dat duurzaam beleggen op de lange termijn meer geld oplevert. 
Deze overtuiging is vastgelegd in het Maatschappelijk Verantwoord 
Beleggingsbeleid (MVB). 

Uit een onderzoek door Universiteit Maastricht is gebleken dat deelnemers 
duurzaam beleggen belangrijk vinden en graag zien dat er op dat vlak nog 
meer mag gebeuren.

Lees hier meer over Duurzaam beleggen

https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/beleggingsbeleid/#


7

Verkort Jaarverslag  2018

Praktische informatie
Wil je meer weten over je pensioen of de regeling, kijk dan hier:

https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/pensioen-1-2-3/

Op mijnpensioenoverzicht.nl ontdek je hoeveel ouderdomspensioen je tot 
nog toe hebt opgebouwd. Houd wel je DigiD bij de hand om te kunnen 
inloggen.

https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/pensioenregister/?pk_campaign=ad-
words&pk_kwd=SPR_Mijn_Pensioen_Overzicht_agd_Pensioenoverzicht

Heb je andere vragen, bel dan met de Pensioendesk:
0800-1972

**
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