
“Het verlagen van kosten, dat was toch 
een van de belangrijkste redenen om als 
Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) 
en Stichting Bedrijfspensioenfonds voor 
medewerkers in het Notariaat (SBMN) met 
elkaar te fuseren”, vertelt Eric Greup. “Dat 
we hier in nog geen jaar al resultaten van 
zien, dat doet ons goed. We kunnen in 2018 
de pensioenpremie verlagen omdat de 
kosten per deelnemer teruglopen. In 2018 
komen we naar verwachting uit op € 217 
aan jaarlijkse kosten per deelnemer. Als we 
kijken waar we zaten in 2016 - € 354 voor 
SNPF en € 256 voor SBMN - dan is dat een 
hele mooie stap. Het bevestigt dat de fusie 
een goede keuze is geweest.”

‘Fusie goede keuze: 
lagere kosten, 
lagere premie’ 

Per 1 januari 2018 is Eric Greup 
voorzitter van Pensioenfonds Notariaat. 
Hij nam het stokje over van Toon 
Baakman. Om het jaar wisselt namelijk 
het voorzitterschap tussen de voorzitter 
namens de werknemers in het bestuur 
(Toon Baakman) en de voorzitter 
namens de werkgevers (Eric Greup). 
Eric Greup vertelt in deze uitgave over 
de eerste resultaten van de fusie en 
blikt vooruit.  
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Uw pensioenregeling 
in 2018 
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Eric Greup, voorzitter Pensioenfonds Notariaat



Besparingen ondanks zwaardere eisen
De besparingen zitten onder meer 
in het feit dat het gezamenlijke 
fonds minder aan vaste kosten voor 
de pensioenadministratie en het 
vermogensbeheer heeft. Ook hoeven 
veel communicatiemiddelen nu maar 
eenmaal te worden ontwikkeld en zijn 
de bestuursorganen van het fonds 
nog maar eenmaal nodig. “Overigens 
wordt door de toezichthouders (DNB 
en AFM) steeds meer gevraagd van 

pensioenfondsen. Er komen bijvoorbeeld 
steeds zwaardere eisen op het gebied 
van governance, risicomanagement en 
rapportages. Daarnaast zijn we verplicht 
deel te nemen aan onderzoeken van de 
toezichthouder. Daar gaat veel tijd en 
geld in zitten. Maar zelfs met die extra 
kosten blijven we besparingen zien”, 
licht Eric Greup verder toe.

Koopkracht pensioen blijft wel achter
Hij vervolgt: “Goed nieuws allemaal, 
maar ik kan me voorstellen dat onze 
deelnemers en pensioengerechtigden 
ook graag hun pensioen zien 
meestijgen met de prijsstijgingen. 
Die ambitie hebben de voormalige 

fondsen niet kunnen waarmaken en 
Pensioenfonds Notariaat kan dit ook 
niet voor komend jaar. We zijn daarvoor 
van veel externe factoren afhankelijk, 
zoals de rentestand. Als we kijken naar 
de gemiddelde beleidsdekkingsgraad 
- de financiële graadmeter - van 
de pensioenfondsen in Nederland, 
dan zitten we hier iets boven. [red.: 
gemiddeld: 106%, Pensioenfonds 
Notariaat: 106,8% (eind november 
2017)]. Desondanks blijft het financiële 

beleid zeker een heel belangrijk 
aandachtspunt van het bestuur. 
Verhogingen van de pensioenen zijn pas 
mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad 
van 114%. Daar zijn we nog lang niet. 
Gelukkig zien we ook dat de financiële 
situatie van het fonds zich beter 
ontwikkelt dan we in het herstelplan 
hadden verwacht. Maar er is alle reden 
om alert te blijven.”

Blijven kijken naar 
toekomstbestendigheid
Pensioenfonds Notariaat blijft kritisch 
kijken naar zijn toekomstbestendigheid. 
In die zin was de uitkomst van het 
draagvlakonderzoek van de KNB 

positief. “Een lichte meerderheid 
ziet de voordelen van een verplichte 
pensioenregeling. Wel is duidelijk 
dat we de opdracht hebben om deze 
voordelen verder te verduidelijken. Een 
grote groep spreekt zich immers niet 
uit vanwege te weinig kennis over het 
pensioenfonds of de pensioenregeling. 
Daar werken we in 2018 verder aan. En 
hopelijk is het voor deze groep zelf ook 
aanleiding om zich meer te verdiepen in 
hun pensioen.”

Of het fonds toekomstbestendig is, 
hangt ook af van de ontwikkelingen 
in het pensioenstelsel. “Dit jaar 
verwachten we de gevolgen van een 
nieuw pensioenstelsel in kaart te 
kunnen brengen. Het kabinet komt 
hopelijk snel met de uitgangspunten 
voor dit nieuwe stelsel, dat in 2020 zou 
moeten ingaan. Dan kunnen we onze 
deelnemers ook duidelijkheid bieden 
wat dit betekent voor hun pensioen. 
Tegelijkertijd blijven we kijken naar 
verdere schaalvergroting van het 
fonds. Op die manier kunnen we vanuit 
een bredere basis de toekomstige 
uitdagingen tegemoet treden”, besluit 
Eric Greup. 

‘Fusie goede keuze: 
lagere kosten, lagere premie’ 

> vervolg van de voorpagina

We hebben u al gevraagd om uw mening te geven over Pensioenfonds 
Notariaat via een digitaal onderzoek. U vindt dit onderzoek op 
www.kienvragenlijst.nl/notariaat. Naast dit onderzoek willen we met een 
deelnemerspanel nog beter te weten komen wat uw behoeften en wensen 
ten aanzien van onze communicatie zijn. Uw input proberen we zoveel 
mogelijk toe te passen in onze toekomstige communicatie.

Wilt u uw mening laten horen? 
Geeft u zich dan op voor het deelnemerspanel via 
deelnemer@pensioenfondsnotariaat.nl. Naast de bijeenkomsten 
(circa eenmaal per jaar), kunnen wij u nu en dan per mail vragen om 
een reactie op een van onze communicatie-uitingen.

Geef uw mening over Pensioenfonds Notariaat
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‘Dit jaar verwachten we de gevolgen 
van een nieuw pensioenstelsel in kaart te kunnen brengen.’



Premie daalt iets 
De premie voor het ouderdoms- en 
nabestaandenpensioen daalt in 2018 
licht voor alle groepen. 

Door de fusie tussen SBMN en SNPF tot 
Pensioenfonds Notariaat zijn er schaal-
voordelen behaald. Het gefuseerde fonds 
maakt minder kosten dan de voormalige 
fondsen samen. Hierdoor is het mogelijk 
om de pensioenpremie te verlagen. 

Het verschil in de verlaging van de 
premie voor de verschillende groepen is 
te verklaren door het beleggingsbeleid 

van Pensioenfonds Notariaat. Voormalig 
SBMN nam iets meer beleggingsrisico 
dan voormalig SNPF. Pensioenfonds 
Notariaat zit daar tussenin. Wanneer 
er minder risico wordt genomen, mag 
er met minder hoge rendementen en 
daarmee een minder snelle groei van 
de premie-inleg worden gerekend. Dit 
betekent dat er meer premie nodig is 
voor dezelfde pensioenopbouw. Het 
effect op de premie van de medewerkers 
in het notariaat is daarom minder groot 
dan bij de andere groepen. Desondanks 
profiteren alle deelnemersgroepen van 
de kostenverlagingen. 

WILT U MEER WETEN OVER UW 

PENSIOENREGELING IN 2018? KIJK DAN OP 

WWW.PENSIOENFONDSNOTARIAAT.NL 

VOOR MEER INFORMATIE.

Pensioenpremie*
Deelnemersgroep 2018 2017

Medewerkers 25,5% 25,7%

Toegevoegd notarissen en kandidaat-
notarissen (in loondienst) 

21,7% 24,6%

Notarissen (ondernemers) en zelfstandig 
kandidaat-notarissen

29,8% 32,8%

*  Berekend over uw pensioengevend salaris minus de franchise  
(drempelbedrag waarover u geen pensioen opbouwt)
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Uw pensioenregeling in 2018 Uw pensioenregeling in 2018 

Pensioenleeftijd blijft 67 
De overheid heeft per 1 januari 2018 
de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar 
verhoogd. Sociale partners in het 
notariaat (PensioenKamer en Bond van 
Medewerkers in het Notariaat) hebben 
echter besloten de pensioenleeftijd in 
uw regeling op 67 jaar te laten staan. 
De huidige pensioenregelingen in het 
notariaat bieden hiervoor de fiscale 
ruimte. 

Sociale partners houden de 
pensioenregelingen vooralsnog zoveel 
mogelijk ongewijzigd, mede met het 
oog op de voorziene veranderingen in 
het pensioenstelstel in de komende 
jaren. Dan kunnen alle wijzigingen 
in één keer worden doorgevoerd. 
Vanzelfsprekend besluiten sociale 
partners wel tussentijds tot wijziging 
van de inhoud van de regelingen als dit 
tot een verbetering ervan leidt. 



Premie arbeidsongeschiktheids pensioen 
gelijk
(Toegevoegd) notarissen en kandidaat-notarissen hebben 
een regeling voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. 
De premie hiervoor blijft in 2018 gelijk aan die in 2017 
(3,75% voor zelfstandigen en 0,64% voor deelnemers in 
loondienst). 

Alle rekenwaarden per 1 januari 2018 vindt u in een 
overzicht terug op onze website. 

Onze regelingen groeien verder naar 
elkaar toe
Vanwege de fusie passen wij onze pensioenregelingen 
iets op elkaar aan. Ze verschilden op een aantal punten. 
De communicatie over en uitvoering van de regelingen 
wordt zo eenvoudiger en goedkoper. De wijzigingen 
betreffen:

   het moment van uitkering van het 
ouderdomspensioen. Dit wordt de eerste dag van de 
maand waarin de deelnemer 67 jaar wordt, of bij een 
eerdere of latere leeftijd op verzoek van de deelnemer;

   de keuzemogelijkheden bij pensionering. Iedereen 
krijgt de pensioenkeuzes van beide huidige regelingen, 
indien fiscaal toegestaan. Deze pensioenkeuzes zijn:

 •  vroeger, later of gedeeltelijk met pensioen;
 •  eerst een hoger en dan een lager pensioen (of 

andersom);
 •  en het uitruilen van partnerpensioen voor extra 

ouderdomspensioen;
   de uniformering van de definities en terminologie in de 

reglementen.

Pensioenen worden niet verhoogd
We kunnen zoals verwacht de (opgebouwde) pensioenen 
in 2018 niet verhogen. Daarvoor is onze financiële 
situatie niet goed genoeg. 
 
Pas bij een beleidsdekkingsgraad van circa 114% kan 
het fonds de pensioenen verhogen. Eind november 2017 
was de beleidsdekkingsgraad 106,8%. De dekkingsgraad 
is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Is 
de dekkingsgraad 100%, dan heeft het pensioenfonds 
precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. 
Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële 
situatie. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde 
dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden.

Verwachtingen toekomst
Op basis van de huidige inzichten kan het fonds ook in de 
komende jaren naar verwachting geen toeslag verlenen. 
Dit betekent dat de pensioenen niet meegroeien met 
de (eventuele) prijsinflatie. De koopkracht van uw 
opgebouwde pensioen of pensioenuitkering kan daarmee 
dalen, afhankelijk van de hoogte van die prijsinflatie. 
Momenteel is de prijsinflatie laag. Op onze website 
vindt u de hoogte van de prijsstijgingen en verhogingen/
verlagingen van uw pensioen in de afgelopen vijf jaar 
terug. 

Invloed van veranderingen 
in uw leven op uw pensioen 

Het is belangrijk dat u goed op de 

hoogte bent van de gevolgen van 

veranderingen in uw leven voor 

uw pensioen. 

Relatie & pensioen
Pensioen is vaak nog een ver-van-je-bed-show. 
Toch is het goed om af en toe over uw toekomst 
na te denken. Trouwen en geregistreerd 
partnerschap, kinderen krijgen, scheiden en 
samenwonen: deze levensgebeurtenissen 
hebben invloed op uw pensioen. 
Op www.pensioenfondsnotariaat.nl/video vindt 
u een 360-graden-productie waarin we in korte 
video’s de gevolgen van deze gebeurtenissen 
uitleggen. 

Bijna met pensioen
Als u met pensioen gaat, heeft u verschillende 
keuzes. U kunt bijvoorbeeld eerst een hoger en 
daarna een lager pensioen ontvangen. Of u kunt 
uw partnerpensioen uitruilen. Op de pagina 
www.pensioenfondsnotariaat.nl/pensioenkeuzes 
vindt u alle keuzes en meer informatie. 

Voor de deelnemers voor wie deze 
levensgebeurtenissen (mogelijk) spelen, 
ontwikkelden we gerichte mailings. Op die 
manier probeert uw pensioenfonds u zoveel 
mogelijk op maat te informeren. 
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‘Welkom in ons 
virtuele restaurant’

>  www.pensioenfondsnotariaat.nl/video

Meer weten over relatie en pensioen? 
Bekijk de 360-graden-productie!
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Met uw ingelegde premie wordt zeer 
zorgvuldig omgegaan. Prioriteit van 
Pensioenfonds Notariaat is dat de 
pensioenen van deelnemers kunnen 
worden uitgekeerd, met (deels) 
behoud van koopkracht. Om die 
reden wordt risico met uw ingelegde 
premie genomen, maar niet meer dan 
nodig is. Het fonds is daarmee geen 
kortetermijnbelegger gericht op snel 
rendement, maar het kijkt naar de 
rendementen op lange termijn. Over 
de mate waarin we risico nemen, 
zijn afspraken gemaakt met sociale 
partners. 

Verdeling beleggingsportefeuille
Om risico’s te beheersen, maakt 
het fonds onderscheid tussen een 
zogenoemde matchingportefeuille en 
een returnportefeuille. Elke portefeuille 
bestaat uit circa de helft van het belegd 
vermogen. 

De rentestand heeft grote invloed 
op de contante waarde van onze 
pensioenverplichtingen. Dit zijn 
de pensioenen die we nu en in de 
toekomst moeten uitkeren. Het 
fonds houdt hiervoor een voorziening 
aan. Daalt de voor pensioenfondsen 
vastgestelde rekenrente, dan moeten 
we hiervoor meer geld in kas hebben. 
Dit risico, het zogenoemde renterisico, 

wordt voor 80% afgedekt met de 
matchingportefeuille. Zo heeft een 
daling van de rente minder invloed 
op de financiële positie van het fonds. 
Maar andersom geldt dan ook dat een 
stijging van de rente weinig verbetering 
van de financiële situatie oplevert. De 
matchingportefeuille bestaat vooral uit 
‘veilige’ staatsobligaties.

Uit de returnportefeuille moet het 
extra rendement komen, waarmee de 
pensioenen kunnen worden verhoogd. 
Met deze portefeuille wordt dan 
ook meer en ander risico genomen, 
bijvoorbeeld met aandelen, private 
equity en vastgoed.

Merendeel van uw pensioen bestaat 
uit beleggingsrendement 

Samenstelling beleggingsportefeuille

Pensioenfonds Notariaat heeft een belegd vermogen van circa € 2,7 miljard. Dit 

bedrag bestaat uit de pensioenpremies die zijn ingelegd en het rendement dat hierop 

wordt behaald. De door u (en uw werkgever) ingelegde premie alleen is niet voldoende 

om de (toekomstige) pensioenen te kunnen betalen. Hiervoor moet ook rendement 

worden gemaakt op de ingelegde premies. Rendement behalen we alleen door het 

geld te beleggen. Bij jarenlange deelname bestaat het merendeel van uw pensioen uit 

het rendement op de beleggingen. Hoe we beleggen, dat leest u in dit artikel. 

Staatsobligaties (44%)

Matchingportefeuille Returnportefeuille

Hypotheken (6%)

Aandelen (32%)

Bedrijfsobligaties (12%)

High Yield obligaties (3%)

Overig (3%)

Beleggingen Pensioenfonds Notariaat
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COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Pensioenfonds Notariaat.
Februari 2018

Telefoon: 
(050) 582 98 58 
E-mail: 
deelnemer@pensioenfondsnotariaat.nl
Website: 
www.pensioenfondsnotariaat.nl

De inhoud van de nieuwsbrief is met de 
grootst mogelijk zorg samengesteld. 
Echter, aan deze nieuwsbrief kunnen 
geen rechten worden ontleend.
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Pensioenfonds Notariaat 
communiceert bij voorkeur digitaal 
met u. De voordelen? We kunnen 
u sneller bereiken en eenvoudiger 
informatie op maat verstrekken. 
Ook is digitale communicatie 
goedkoper én beter voor het 
milieu.

Geef uw e-mailadres aan ons door
Om digitaal met u te 
communiceren, hebben we wel uw 
e-mailadres nodig. U geeft deze 
door via onze website 
www.pensioenfondsnotariaat.nl. 
Log in met uw DigiD, ga naar 
‘Mijn Profiel’ en vul hier uw 
e-mailadres in.

> www.pensioenfondsnotariaat.nl

Hebben wij 
uw e-mailadres 
al ontvangen?

Wat speelt mee bij de keuze voor een 
beleggingscategorie? 
Naast de mate waarin we risico willen 
lopen, zijn er meer zaken die meespelen 
bij de keuze voor een bepaalde 
beleggingscategorie. Bijvoorbeeld:  

   Voor de spreiding van risico’s 
wordt belegd in meerdere 
beleggingscategorieën;

   De beleggingsportefeuille wordt 
in principe passief beheerd, tenzij 
actief beheer zorgt voor een beter 
rendement of leidt tot minder risico. 
Passief beheer wil zeggen dat we 
de markt volgen, met een vaste 
beleggingsmix. De kosten hiervan zijn 
lager dan van actief beleggen; 

   Pensioenfonds Notariaat belegt 
kostenbewust. Beleggingen met 
hoge kosten worden vermeden. Ook 
moet helder zijn waar de kosten voor 
worden gemaakt; 

   Gestreefd wordt naar eenvoud in de 
beleggingsportefeuille. Het bestuur 
moet in staat zijn het beleid uit te 
leggen aan belanghebbenden.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
Een betere wereld vinden we 
belangrijk. Gezien het belang dat we 
hieraan hechten, wordt in 2018 een 
uitgebreid beleid voor maatschappelijk 
verantwoord beleggen ontwikkeld. 

Voldoende beleggingskennis voorwaarde
De € 2,7 miljard aan beleggingen is een 
enorm bedrag. Daar moet natuurlijk 
met kennis van zaken mee worden 
omgegaan. Het bestuur kent dan ook 
bestuurders met een professionele 
beleggingsachtergrond afkomstig uit de 
financiële wereld. Samen met externe 
vermogensbeheeradviseurs geven zij 
vorm aan het beleggingsbeleid. Bij de 
uitvoering van het beleid zijn externe 
partijen en de beleggingsmedewerkers 
van het bestuursbureau van 
Pensioenfonds Notariaat betrokken. 
De overige bestuursleden volgen 
regelmatig opleidingen op het 
gebied van vermogensbeheer. Op 
die manier is hun kennis toereikend 
voor de besluitvorming over de 
vermogensbeheeronderwerpen. 

Aandeel beleggingsrendement in uw pensioen

Rendement Premie-inleg

Beleggingsrendementen

Jaar Pensioenfonds Notariaat

2017 (t/m derde kwartaal) 0,4%

SBMN SNPF

2016 11,01% 9,1%

2015 0,02% 0,9%

2014 25,23% 24,1%

2013 3,06% 3,7%

2012 16,29% 12,2%
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