
Onze koffie met wat lekkers tijdens onze pensioenbijeenkomsten mist u dit coronajaar. 
Maar neemt u toch de tijd om meer te weten te komen over uw pensioen(fonds)? 
Wij geven u graag inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen.

We praten u graag bij

Bestuurslid Piet Molenaar 
over de beleggingen

Het nieuwe 
pensioenstelsel

Veranderingen bij uw 
pensioenfonds

Voorzitter Eric Greup 
kijkt terug en vooruit

Defungerend notaris Eric Greup is al jarenlang 
betrokken Pensioenfonds Notariaat, waarvan de laatste 
zes jaar als werkgeversvoorzitter in het bestuur. Nu hij 
met pensioen is, is hij als technisch voorzitter a.i. bezig 
met zijn laatste maanden bij het fonds. 

“Veel om ons heen verandert. Dat geldt ook voor de 
pensioenwereld. Als ik terugkijk op de afgelopen tien 
jaar, dan hebben die veranderingen ons veel gebracht. 
De vele nieuwe wet- en regelgeving heeft geleid tot 
een professioneler pensioenfonds. Bijvoorbeeld als het 
gaat om het bestuur, het beheersen van risico’s en de 
verantwoording. Een goede zaak, want we hebben wel 
de verantwoordelijkheid voor de pensioenen van zo’n 
26.000 mensen in het notariaat. 

Kostenreductie 
Daarnaast hebben we veel meer aandacht gekregen 
voor de kosten die we maken als pensioenfonds. 
Die hebben we bij de fusie tussen onze 
voorgangers Stichting Notarieel Pensioenfonds en 
Bedrijfspensioenfonds voor de medewerkers in het 
Notariaat aanzienlijk naar beneden kunnen brengen 
met zo’n € 2,3 miljoen. De steeds hogere eisen aan 
pensioenfondsen en andere ontwikkelingen maken 

verdere kostenbesparingen lastig. Kostenbeheersing 
is nu het credo.

Goede rendementen, geen hoger pensioen 
Maar ook kregen we te maken met deelnemers die 
steeds ouder worden en een historisch lage rente. Met 
name die ontwikkelingen maken dat we al lange tijd 
de pensioenen niet kunnen laten meegroeien met de 
prijsinflatie. Ondanks goede beleggingsrendementen. 

Een groot pijnpunt, want de gepensioneerden voelen 
dat in hun portemonnee. Met de huidige coronacrisis 
zie ik hier in de komende jaren geen verandering 
in komen. Wat wel kan gaan helpen is het nieuwe 
Nederlandse pensioenstelsel. Verderop leest u meer 
over deze onderwerpen. 

> lees verder op pagina 2
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5 Financiële 
situatie63

1 Terug- en vooruitblik: voorzitter Eric Greup praat 
u bij over de laatste ontwikkelingen



BEKIJK HET INTERVIEW MET ERIC GREUP OP
WWW.PENSIOENFONDSNOTARIAAT.NL/BIJPRATEN/VOORZITTER 

Risicobeheersing
Wij zijn verantwoordelijk voor 
het beheer van uw pensioengeld. 
Wij nemen daarbij (gematigd) 
beleggingsrisico om zo rendement 
te kunnen behalen op de door u en 
uw eventuele werkgever ingelegde 
premie. Andere risico’s proberen we 
zoveel mogelijk uit te sluiten. Ook 
als het gaat om de veiligheid van uw 
persoons- en pensioengegevens. Alle 
risico’s - voor zover we die kunnen 
voorzien - zijn in beeld gebracht. Met 
beheers- en controlemaatregelen 
proberen we die zoveel mogelijk 
buiten de deur te houden.
 
In het afgelopen jaar stelden we een 
risicomanager aan die een forse 
bijdrage levert aan het verkleinen en 
beheersen van risico’s. Ook wezen 
we risicomanagement- en audittaken 
toe aan individuele bestuursleden en 
verbeterden we de risicorapportages. 
Daarmee werd een belangrijke stap 
vooruit gezet op dit terrein, passend 
bij de nieuwe eisen van DNB. 

Keuze voor een technisch voorzitter
Dit jaar kozen we voor een nieuw 
bestuursmodel. Waar we voorheen 
werkten met een werkgevers- en 
werknemersvoorzitter, die jaarlijks 
van stoel wisselden, is er nu een 
technisch voorzitter. Dit maakt het 
mogelijk alle andere bestuursleden 
in te zetten in commissies en 
zogenoemde sleutelfuncties. Gezien 
de eisen die worden gesteld aan 
functiescheiding, maakt dat de ‘puzzel’ 
van verdeling van rollen en taken een 
stuk gemakkelijker. De technisch 
voorzitter hoeft niet afkomstig te 
zijn uit de beroepsgroep. De focus 
bij de selectie van de voorzitter - die 
momenteel loopt - kan daardoor veel 
meer liggen op pensioenkennis en 
ervaring. Zo zorgen we voor verdere 
professionalisering van het bestuur 
van uw pensioenfonds.

Komen tot een betaalbare, passende en 
toekomstbestendige pensioenregeling
Als we naar de nabije toekomst kijken, dan staan boven aan 
de agenda de gesprekken met sociale partners - KNB  
en de Bond van medewerkers in het Notariaat - over  
de pensioenregeling voor 2021. Om de huidige pensioen-
regeling betaalbaar te houden, zal er iets moeten gebeuren. 
Of een hogere premie, of een lagere pensioenopbouw óf van 
beide een beetje. Anders komt er te weinig geld binnen voor 
de pensioenen van de huidige werkenden. 

Kijken we iets verder vooruit, dan moeten we aan de slag 
met de invoering van een hele nieuwe pensioenregeling 
die voldoet aan de uitgangspunten van het nieuwe 
Nederlandse pensioenstelsel. En die past bij de 
beroepsgroep. Dat vraagt op alle fronten aanpassingen: in 
de administratie, beleggingen, communicatie, enzovoort. 
Uiterlijk 2026 moet dit geregeld zijn. Dat lijkt ver weg, 
maar het is voor alle pensioenfondsen een enorme 

operatie. Zodra de wetgeving is uitgewerkt - eind 2021 - 
kunnen we hiermee echt van start. 

Grote uitdagingen, maar Pensioenfonds Notariaat is een 
stabiele, ervaren en deskundige organisatie. Ik heb er dan 
ook alle vertrouwen in dat deze trajecten zorgvuldig en 
tijdig worden doorlopen.” 

In 2019/2020 benoemden we in dit  
kader ook drie bestuursleden die 
zelf niet uit de beroepsgroep komen: 
Laetitia de Leede (vertegenwoordiger 
medewerkers in het notariaat), Piet 
Molenaar en Tanja Stanoevska (verte-
genwoordiger pensioengerechtigden). 
Zij behartigen vanuit hun professionele 
pensioenervaring de belangen van 
werknemers en werkgevers.
 
Recent benoemden we ook Franc 
Wilmink als bestuurslid, op voordracht 
van de KNB. Als notaris komt hij wel 
uit de beroepsgroep.

Aanpassingen inrichting 
vermogensbeheer
Om de selectie en monitoring van de 
partijen die het pensioenvermogen 
beheren verder te professionaliseren 
en te komen tot een maatschappelijk 
verantwoorde beleggingsportefeuille, 
stelden we een fiduciair adviseur 
aan. Ook kozen we voor een nieuwe 
custodian. Dit is de organisatie die de 
aandelen bewaart waarin we beleggen. 
De inrichting van het vermogensbeheer 
is zo weer verder verbeterd. Daarbij 
levert het een besparing op voor het 
fonds. We vinden het belangrijk de 
kosten die nodig zijn om uw pensioen 
te beheren zo laag mogelijk te houden.

Veel aandacht voor (bestuurlijke) organisatie
Zorgvuldig beheer van uw pensioengeld, een deskundig en 
besluitvaardig bestuur en efficiënte processen zijn belangrijk bij 
het zorgen voor uw pensioen. Daarnaast stelt toezichthouder 
De Nederlandsche Bank (DNB) veel eisen aan de organisatie 
van pensioenfondsen. Vrijwel elk jaar komen er nieuwe eisen 
bij. De naleving ervan volgt DNB nauwlettend. De inrichting van 
het pensioenfonds krijgt dan ook veel van onze aandacht.

ALLE BESTUURSLEDEN VINDT U OP
WWW.PENSIOENFONDSNOTARIAAT.NL/BESTUUR
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Pensioenfonds Notariaat heeft € 3,2 miljard pensioengeld in beheer. Een 
enorm bedrag, dat bestaat uit de ingelegde pensioenpremies en het rendement 
dat daarop is behaald. Want het fonds belegt de ingelegde pensioenpremies. 
Piet Molenaar, bestuurslid bij Pensioenfonds Notariaat en voorzitter van de 
beleggingscommissie, beantwoordt vijf vragen over de wijze waarop wij beleggen.

Bestuurslid Piet Molenaar beantwoordt vijf vragen 
over het beleggen van uw pensioengeld

1.  Hoe zijn de beleggingsresultaten van 
Pensioenfonds Notariaat?

“Als we terugkijken op 2019 dan hadden we een heel 
goed beleggingsjaar. Het totale rendement kwam 
dat jaar uit op 18,6%. Gemiddeld hebben we over de 
afgelopen jaren ruim 7% per jaar aan rendement 
gehaald.

We beleggen overigens niet zelf, maar besteden dit 
uit aan verschillende vermogensbeheerders, waarbij 
we kijken naar hun specifieke expertise. Zij beleggen 
het pensioengeld binnen de strikte kaders die wij 
hiervoor als bestuur stellen. Zo proberen we te 
zorgen voor een zo goed mogelijk pensioen.”

2.  Hoe doet Pensioenfonds Notariaat het in 
vergelijking tot andere fondsen?

“Het totale rendement van pensioenfondsen is onder-
ling niet te vergelijken. Ieder fonds is verschillend. 
Bijvoorbeeld met meer oudere of juist jongere 
deelnemers. Of de deelnemers hebben aangegeven 
bereid te zijn meer of minder risico te willen nemen. 
Pensioenfonds Notariaat is behoorlijk gematigd als 
het op risico nemen aankomt. De deelnemers vinden 
het belangrijk dat ze erop kunnen vertrouwen dat ze 
een behoorlijk pensioen krijgen. Daarom nemen we 
niet teveel risico. Als je het op onderdelen vergelijkt, 
doen we het in vergelijking met andere fondsen zeker 
niet slechter.”

3.  Welk effect heeft de 
coronacrisis op de 
beleggingsresultaten?

“Alhoewel de financiële markten 
zich inmiddels redelijk hebben 
hersteld, zag het eerste kwartaal 
van dit jaar er heel slecht uit. 
Het blijft onzeker hoe de situatie 
zich verder ontwikkelt. Maar 
zo’n goed jaar als 2019 met een 
rendement van 18,6% lijkt heel 
ver weg. Halverwege 2020 stond 
de teller op een rendement van 
circa 3,8%.

Uit dat cijfer blijkt ook dat 
we voorzichtig beleggen. 
Aan het einde van het 
eerste kwartaal waren de 
meeste aandelenbeurzen 
bijvoorbeeld wel met 30% tot 
40% gedaald. Gelukkig is dat 
in het tweede kwartaal flink 
hersteld. Pensioenfondsen zijn 
langetermijnbeleggers en we 
realiseren ons dat we geen 
rendement kunnen halen als we 
niet accepteren dat dat soms een 
hobbelige rit is.”

4.  Hoe is de beleggingsportefeuille samengesteld?
“We zijn redelijk behoudend als het gaat om het nemen van risico. Dat 
sluit ook aan bij de wens van de beroepsgroep en sociale partners. 
Het beleggingsbeleid is er in de eerste plaats op gericht om voldoende 
rendement te behalen voor de pensioenen van alle deelnemers. Met 
sparen alleen lukt dat niet. Het pensioen valt dan lager uit of er moet 
meer pensioenpremie worden betaald.

Met ongeveer de helft van onze beleggingsportefeuille nemen we weinig 
risico (matchingportefeuille). In dit deel van de portefeuille zitten vooral 
staatsobligaties. Hiermee dekken we het risico van schommelingen in de 
rentestand voor 80% af. Een daling van de rente heeft zo minder invloed 
op de financiële positie. Want daalt de rente, dan moeten we meer 
geld in kas hebben voor de pensioenen. Met dit deel van de portefeuille 
profiteren we ook minder van stijgingen op de financiële markten.

Met de andere helft nemen we meer risico (returnportefeuille). 
Daarmee willen we zo mogelijk extra rendement behalen om de 
pensioenen te kunnen verhogen. Bijvoorbeeld door in bedrijfsobligaties 
en aandelen te beleggen.”
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Samenstelling beleggingsportefeuille

Staatsobligaties (50%)

Matchingportefeuille Returnportefeuille

Hypotheken (5%)

Aandelen (28%)

Bedrijfsobligaties (13%)

Obligaties met relatief 
hoog risico (3%)

Overig (1%)
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VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP

5.  Hoe maatschappelijk verantwoord 
is de beleggingsportefeuille?

“Uit eigen onderzoek blijkt onze 
achterban dit belangrijk te vinden, 
maar natuurlijk vindt men het ook 
belangrijk dat er voldoende rendement 
voor de pensioenen wordt behaald. Dat 
kan overigens best wel samen gaan. 
Nog dit jaar voeren we veranderingen 
door in bijvoorbeeld ons beleid 
voor het uitsluiten van bedrijven 
en besluiten we over het stemmen 
op aandeelhoudersvergaderingen. 
Voorstellen die niet passen in ons 
beleid krijgen dan een tegenstem 
van ons. Bijvoorbeeld als het 
gaat om het beloningsbeleid of 
arbeidsomstandigheden. Dit doen 
we overigens niet zelf, maar laten 
we doen door experts op dit terrein. 
Daarbij hebben wij wel aangegeven 
welke uitgangspunten zij moeten 
hanteren.

Volgend jaar doen we naar 
verwachting ingrepen in onze 
beleggingsportefeuille op basis van 
de thema’s die onze deelnemers 
belangrijk vinden als het gaat om 
maatschappelijk verantwoord 
beleggen. Dat kost wat meer tijd. 
We moeten namelijk zorgvuldig 
bekijken op welke thema’s we ons 
willen richten en wat dat betekent 
voor de risico’s die we nemen en de 
rendementen die we behalen op die 
beleggingen. Want we moeten wel de 
pensioenen kunnen blijven uitkeren.”

De belangrijkste cijfers

Pensioen en premie

pensioen-
uitkeringen 

per jaar

aan premie-
bijdragen 
per jaar

gereserveerd 
voor alle 

(toekomstige) 
pensioenen

circa 

€ 77 mln.
circa 

€ 60 mln.
circa 

€ 3 mrd. 

26.399
deelnemers

5.140 
pensoengerechtigden 

(ouderdoms- of 
nabestaanden-

pensioen)

11.354
mensen 

werkzaam 
in het 

notariaat 

9.905
mensen die 

inmiddels buiten 
het notariaat 

werken

Pensioenfonds Notariaat zorgt voor de pensioenen van een 
groot aantal deelnemers. Dit betekent ook dat er veel geld mee 

gemoeid is. Met deze cijfers geven we u hiervan een indruk. 

Maandag t/m vrijdag 09:00 uur tot 17:00 uur

(050) 582 98 58

deelnemer@pensioenfondsnotariaat.nl

Meer informatie vindt u op onze website 
www.pensioenfondsnotariaat.nl/bijpraten 

BEKIJK HET INTERVIEW 
MET PIET MOLENAAR OP

WWW.PENSIOENFONDSNOTARIAAT.NL/
BIJPRATEN/BELEGGINGEN
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De Nederlandse pensioenwereld staat voor een enorme verandering. 
Er komt een nieuw pensioenstelsel. U vraagt zich misschien af 
wat dat voor u als pensioengerechtigde betekent. Dat weten we 
nog niet precies, want dit hangt af van wetgeving die verder moet 
worden uitgewerkt en de besluiten van sociale partners: de Bond van 
Medewerkers in het Notariaat en de PensioenKamer (KNB).

Waarom nieuwe regels voor 
pensioen?
De regels voor pensioen gaan 
veranderen, omdat we een aantal 
problemen willen oplossen. 
Een belangrijk probleem is dat 
de pensioenen nu niet altijd 
omhoog kunnen als het goed 
gaat met de economie. De 
huidige regels van de overheid 
en De Nederlandsche Bank laten 
dat vaak niet toe. Ook sluit het 
huidige stelsel niet meer aan bij 
de arbeidsmarkt, waarin mensen 
vaker van baan wisselen of als 
zzp’er aan de slag gaan. Daarom 
komen er nieuwe regels.
Goed om te weten: de nieuwe 
regels gelden alleen voor het 

Het nieuwe pensioenstelsel: wat betekent 
het pensioenakkoord voor uw pensioen? 

pensioen dat u als werkgever 
of via uw oud-werkgever(s) 
heeft opgebouwd. Aan de AOW 
verandert er voor u niets.

In de toekomst eerder 
verhogen en verlagen
Wat we al wel weten is dat in 
het nieuwe stelsel uw pensioen 
eerder verhoogd of verlaagd 
zal worden. We moeten op dit 
moment flinke reserves hebben 
om uw pensioen te mogen 
verhogen. Dat hoeft in het 
nieuwe stelsel niet meer. Daarom 
zouden we in economisch goede 
tijden uw pensioen eerder 
kunnen verhogen. Tegelijkertijd 
betekent dit ook dat we in 

Hoe gaat het verder (verwachte planning)?

Wetsvoorstellen voor nieuwe Pensioenwet naar 1e en 2e kamer.2020-2021

Nieuwe Pensioenwet gaat in.1 januari 2022

Sociale partners maken afspraken over (de overstap naar) de nieuwe pensioenregeling.2022-2023

Invoering nieuwe regels door pensioenfondsen.2024-2025

Uiterlijk 1 januari 2026 moeten pensioenfondsen klaar zijn om de nieuwe  
pensioenregeling in te voeren. Maar eerder kan dus ook.1 januari 2026

economisch minder goede tijden 
uw pensioen eerder verlagen. 
Zo beweegt uw pensioen mee 
met de economie. Om ervoor te 
zorgen dat uw pensioenuitkering 
niet te veel gaat schommelen, 
komen hiervoor specifieke 
regels.
 
Maar eerst moet bekeken 
worden of iedereen naar een 
nieuw stelsel overgaat en onder 
welke voorwaarden. Of dat u 
als pensioengerechtigde de 
oude regeling behoudt. Dat mag 
namelijk ook. Wat er de komende 
jaren ook met uw pensioen gaat 
gebeuren, wij bekijken altijd wat 
voor uw pensioen het beste is.
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Financiële reserve 
Of wij uw pensioen kunnen laten 
meegroeien met de prijsinflatie, 
hangt af van onze financiële 
reserve. Pas als wij voor elke 
€ 100 (toekomstig) pensioen circa 
€ 10 extra in kas hebben, is een 
verhoging van de pensioenen 
mogelijk. Op dit moment mist die 
reserve; wel is er genoeg geld 
voor alle (toekomstige) pensioenen 
zonder een verhoging. 

Financiële situatie: 
verhoging pensioenen niet in zicht

voor dezelfde € 100 aan pensioen. 
In 2020 is dit beeld helaas nog niet 
anders.

Verlaging pensioen (nog)  
niet nodig
Bij een aantal pensioenfondsen 
is de financiële situatie zo slecht, 
dat zij mogelijk de pensioenen 
moeten verlagen. In die situatie 
verkeren wij gelukkig niet. Dat 
kan wel nodig zijn als onze 
situatie verslechtert.

Betere vooruitzichten met nieuw 
pensioenakkoord?
Momenteel wordt het nieuwe 
Nederlandse pensioenstelsel 
uitgewerkt. In het akkoord dat 
hierover is bereikt, worden veel 
minder hoge eisen gesteld aan 
de buffers van pensioenfondsen. 
Dit betekent dat de pensioenen 
eerder kunnen worden verhoogd. 
Maar in slechte economische 
tijden gaan de pensioenen weer 
eerder omlaag. In de periode van 
2022 - 2026 wordt overgestapt 
naar dit nieuwe stelsel.

Kostenontwikkeling
De kosten die een pensioenfonds 
maakt, spelen geen rol bij het 
verhogen of verlagen van de 
pensioenen. Toch vinden we lage 
kosten heel belangrijk. In de 
afgelopen jaren is een belangrijke 
kostenreductie ingezet. 
Inmiddels is duidelijk geworden 
dat de toenemende wet- en 
regelgeving en de prijsinflatie 
verdere kostenverlagingen 
onwaarschijnlijk maken. In de 
komende jaren ligt onze focus 
daarom op het beheersen 
van kosten. Bijvoorbeeld door 
verdere digitalisering van 
de communicatie, efficiënte 
administratieprocessen en 
een scherpe prijsstelling bij de 
uitbesteding van werkzaamheden.

Ontwikkeling financiële situatie

sep-18 dec-18 mrt-19 jun-19 sep-19 dec-19 mrt-20 jun-20 sep-20

Genoeg in kas voor uw pensioen en een verhoging 

Precies genoeg in kas voor uw pensioen 

Het is nodig uw pensioen te verlagen 

Financiële situatie Pensioenfonds Notariaat

De pensioenen laten meegroeien met de prijsinflatie lukt nog maar heel weinig 
pensioenfondsen. Bij Pensioenfonds Notariaat verloren de pensioenen de afgelopen 
jaren eveneens aan koopkracht. Ook al was 2019 met een beleggingsrendement van 
18,6% een heel goed beleggingsjaar, door de lage rentestand werd onze financiële 
situatie maar een klein beetje beter. De komende jaren is een verhoging van uw 
pensioen dan ook nog niet in zicht. Met de coronacrisis kunnen de vooruitzichten 
verder verslechteren.

De premies die u en uw eventuele 
werkgever betaalden, worden 
belegd door het pensioenfonds. 
Verhogingen worden betaald 
uit het overrendement op die 
beleggingen. Dat is het geval 
als het rendement hoger is dan 
nodig voor het uitkeren van alle 
(toekomstige) pensioenen en 
er voldoende reserves zijn. U 
betaalde dus alleen premie voor 
uw pensioen, maar niet voor een 
verhoging van uw pensioen.

Lage rente belangrijkste 
boosdoener
Het vermogen van het fonds 
steeg in 2019 van € 2,8 miljard 
naar € 3,2 miljard. Een flinke 
groei door met name het goede 
beleggingsrendement. Aan de 
andere kant steeg het bedrag 
dat we nodig hebben voor de 
toegezegde pensioenen. Doordat 
de rente verder daalde, moeten 
we namelijk meer geld reserveren 


