
“De datum van 1 maart 2017 was vanuit juridisch 
oogpunt belangrijk, maar ook nu vraagt de 
fusie nog veel  van onze aandacht. Aan een 
aantal zaken kon pas echt worden gewerkt na 
fusiedatum. Bijvoorbeeld het samenvoegen van 
de beleggingsportefeuilles. Voor het overgrote 
deel van de beleggingsportefeuilles is dit 
inmiddels gebeurd, alleen voor de zogenoemde 
creditportefeuille wordt nog onderzocht hoe 
we daar het beste synergievoordelen kunnen 
behalen”, aldus Toon Baakman. 

Het samenvoegen van de pensioenadministraties 
van beide fondsen is eveneens nog in uitvoering. 
Toon Baakman: “Dit kost onze pensioenuitvoerder 
redelijk wat tijd, maar we proberen dit eind dit 
jaar afgerond te hebben. Voor de werkgevers 
levert dat gemak op: nog maar één premienota en 
één portaal voor de pensioenadministratie. Ook 
kunnen we dan goed invulling gaan geven aan de 
verdere digitalisering van onze communicatie.” 

Afronding fusie neemt 
in 2017 nog een 
belangrijke plek in 

Vanaf 1 maart jl. – de datum van de fusie 
tussen de pensioenfondsen SNPF en SBMN - is 
Pensioenfonds Notariaat uw pensioenfonds. 
Achter de schermen wordt nog volop gewerkt aan 
de afronding van de fusie en voorzichtig wordt 
ook al nagedacht over de verdere toekomst. 
Toon Baakman, (werknemers)voorzitter van 
Pensioenfonds Notariaat, vertelt hierover. 
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Toon Baakman, (werknemers)voorzitter



Verhoging pensioen voormalig 
deelnemers SBMN
Voor de voormalig deelnemers en 
pensioengerechtigden van SBMN 
is vooral de verhoging van hun 
pensioen, ter compensatie van de 
betere financiële positie van voormalig 
SBMN, een belangrijk onderwerp. 
“De controle door de accountant en 
actuaris van het verhogingspercentage, 

dat op circa 2,5% ligt, is naar 
verwachting eind juni afgerond. 
Vervolgens kunnen de berekeningen 
voor de individuele pensioenen worden 
gemaakt en de betreffende deelnemers 
en pensioengerechtigden hierover 
worden geïnformeerd”, licht Toon 
Baakman toe. 

Blik op de toekomst
Alhoewel deze zaken, naast de 
reguliere activiteiten van het 
fonds, nog veel aandacht vragen, 
is er zeker ook aandacht voor de 
toekomst. “Zowel de uitkomst van 
het draagvlakonderzoek door de KNB 
als de mogelijke herziening van het 
pensioenstelsel kunnen consequenties 

hebben voor Pensioenfonds Notariaat. 
Het is goed dat veel (kandidaat-)
notarissen zich hebben uitgesproken 
over het verplichte karakter van hun 
pensioenregeling. En heel positief 
dat bij een meerderheid draagvlak 
bestaat voor een verplichte collectieve 
pensioenregeling. We zijn zeer 
benieuwd naar de richting die de KNB 
op basis van een nadere analyse van 

de onderzoeksresultaten kiest. Bij een 
wijziging van de verplichtstelling is ook 
wijziging van de Wet op het notarisambt 
nodig. Dat proces neemt tijd in beslag 
en geeft ons de mogelijkheid ons op 
een eventuele nieuwe situatie voor 
te bereiden. Welk scenario er ook 
uit komt, duidelijk is al dat voor de 
uitvoering van de pensioenregelingen in 
het notariaat één fonds dan nog steeds 
een betere optie is dan gescheiden 
fondsen zoals we voorheen kenden.” 

Het nieuwe kabinet moet verder 
met de nationale discussie over 
het pensioenstelsel. Of de uitkomst 
vergaande gevolgen heeft voor de 
manier waarop de pensioenen in 

Nederland zijn geregeld, is nog de 
vraag. “Alhoewel er de voorkeur lijkt 
te bestaan voor de introductie van 
individuele pensioenpotjes, zijn de 
discussies over de precieze invulling 
ervan nog niet beslecht. Ook eventuele 
overgangsmaatregelen moeten nog 
worden bepaald. Dat maakt het 
lastig om scenario’s uit te werken en 
deelnemers al mee te nemen in de 

veranderingen. Het lijkt ons niet zinvol 
om hen van informatie te voorzien die 
straks toch niet lijkt te kloppen. 

Terugbrengen kosten
Desondanks zullen we als bestuur 
dit jaar wel onze visie en strategie op 
de toekomst formuleren, waarbij we 
rekening houden met de onzekerheden 
in de toekomst. Toezichthouder DNB 
eist dat ook van ons. Tegelijkertijd 
blijven we ons concentreren op het 
terugbrengen van kosten en het 
bieden van een passend pensioen en 
goede dienstverlening aan onze (ex-)
deelnemers en pensioengerechtigden”, 
besluit Toon Baakman. 

Afronding fusie neemt in 2017 
nog een belangrijke plek in 

> vervolg van de voorpagina

Bent u voldoende op de hoogte van 
wat Pensioenfonds Notariaat met uw 
premie doet? En weet u wat u straks 
aan pensioen kunt verwachten? Om uw 
pensioenkennis te testen, hebben wij een 
kennistoets voor u ontwikkeld. 

10 kennisvragen
U vindt de toets op www.pensioenfonds-
notariaat.nl. Beantwoord de 10 

kennisvragen en u weet in een paar 
minuten of u voldoende op de hoogte 
bent. Valt uw pensioenkennis tegen? 
Op onze website treft u uitgebreide 
informatie aan over de verschillende 
pensioenonderwerpen. 

Voor specifieke vragen kunt u natuurlijk 
ook altijd contact opnemen met onze 
pensioen- of werkgeversdesk: 
 
Pensioendesk: (050) 582 98 58
deelnemer@pensioenfondsnotariaat.nl

Werkgeverdesk: (050) 582 98 89
werkgever@pensioenfondsnotariaat.nl

Test uw pensioenkennis, doe mee aan de kennistoets! 
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U werkt circa één dag in de week voor uw pensioen. 

Dan wilt u vermoedelijk ook graag weten wat er met uw 

pensioenpremie gebeurt.

“Concentreren op het terugbrengen van kosten 
en het bieden van een passend pensioen.”



Het verantwoordingsorgaan heeft 
een belangrijk takenpakket. Het 
pensioenfondsbestuur legt aan dit 
orgaan verantwoording af over het 
gevoerde beleid en beleidskeuzes voor 
de toekomst. Daarbij beoordeelt het 
verantwoordingsorgaan of het bestuur 
bij de genomen besluiten rekening 
heeft gehouden met de belangen van 
álle belanghebbenden. Daarnaast 
heeft het verantwoordingsorgaan 
adviesrecht op een aantal onderwerpen, 
zoals het communicatie- en het 
beloningsbeleid, maar ook de 
vastlegging van doelstellingen en 
beleidsuitgangspunten.

Zeven leden
Het verantwoordingsorgaan telt 
zeven leden. Na de verkiezingen 
in het afgelopen voorjaar zijn vier 
vertegenwoordigers namens de actieve 
deelnemers benoemd, twee namens de 
pensioengerechtigden en één namens 
de ex-deelnemers (slapers). Hiernaast 
ziet u om wie het gaat. 

Namens de actieve deelnemers:
1  Anne-Marie Struycken-Van Daelen 

(notaris, voorzitter)
2  Maaike Lievestro  

(notarieel medewerker)
3  Jasper Nobel (kandidaat-notaris)
4  Henny van der Weele  

(notarisklerk)

Namens de pensioengerechtigden:
5  Jan Kuin (voormalig notaris)
6  Liesbeth Slomp-Van Buiten 

(nabestaande)

Namens de ex-deelnemers: 
7  Hans Oosterhuis  

(voormalig directeur notariskantoor)

Meer informatie
Wilt u meer weten over de 
taken en bevoegdheden van het 
verantwoordingsorgaan? Ga dan naar 
www.pensioenfondsnotariaat.nl/
downloads. U vindt daar onder meer de 
statuten en het reglement.

Na de fusie tussen SNPF 

en SBMN is voor Pensioen-

fonds Notariaat een nieuw 

verantwoordingsorgaan 

samengesteld. We stellen 

de leden graag aan u voor.

EVEN 
VOORSTELLEN: 
ONS NIEUWE 
VERANTWOORDINGS-
ORGAAN 

Het is een ontwikkeling die al een 
tijd gaande is: er wordt steeds 
minder ‘papieren’ post verstuurd. 
Communicatie is vooral digitaal.

Ook Pensioenfonds Notariaat 
communiceert bij voorkeur digitaal 
met u. De voordelen? We kunnen 
u sneller bereiken en eenvoudiger 
informatie op maat verstrekken. 
Tot slot is digitale communicatie 
ook nog eens goedkoper én beter 
voor het milieu. 

Geef uw e-mailadres aan ons door
Er is één voorwaarde om digitaal 
met u te kunnen communiceren: 
we hebben uw actuele  
e-mailadres nodig. U kunt uw 
actuele e-mailadres doorgeven  
via onze website,  
www.pensioenfondsnotariaat.nl. 
Log in met uw DigiD, ga naar ‘Mijn 
profiel’ en vul uw e-mailadres in.

> www.pensioenfondsnotariaat.nl

Hebben wij uw 
e-mailadres 
al ontvangen?
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ALS U UW E-MAILADRES AAN ONS 

DOORGEEFT, ONTVANGT U VANAF 

DAT MOMENT STEEDS MEER 

PENSIOENINFORMATIE DIGITAAL.
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SBMN SNPF
DEKKINGSGRAAD* EIND 2016:

105,2% (2015: 104,7%) 103,1% (2015: 103,9%)

                 
 

     Oorzaak wijziging dekkingsgraad 
De daling van de rente was een belangrijke oorzaak voor de 
daling van de dekkingsgraad. Bij SBMN zorgde dit voor een 
daling van 9,3%-punt en bij SNPF voor 8,9%-punt. Het verschil 
tussen de fondsen heeft te maken met de mate waarin het 
renterisico wordt afgedekt. De lage rente werd bij beide fondsen 
echter (grotendeels) goedgemaakt door het rendement op de 
beleggingen.

BELEGD VERMOGEN EN RENDEMENT

Belegd vermogen:  
€ 1.154 miljoen (2015: € 1.043)

Belegd vermogen:  
€ 1.530 miljoen (2015: € 1.409)

Rendement:  
7,15%* (2015: 1,44%)

*exclusief renteafdekking

Rendement:  
9,1% (2015: 0,9%)

(TOEKOMSTIGE) PENSIOENUITKERINGEN

€ 1.100 miljoen (2015: € 998) € 1.524 miljoen (2015: € 1.406)

Bestemd voor: 
7.294 deelnemers (A)

8.847 ex-deelnemers (B)
2.981 gepensioneerden (C)

Bestemd voor: 
3.164 deelnemers (A)

1.532 ex-deelnemers (B)
1.946 gepensioneerden (C)

KOSTEN PER DEELNEMER/GEPENSIONEERDE

Pensioenbeheer:
€ 256 (2015: € 281)

Pensioenbeheer:
€ 354 (2015: € 482)

                     Verdere daling kosten pensioenbeheer 
Beide fondsen realiseerden in 2016 een verdere kostendaling 
voor het pensioenbeheer. Dit betreft onder meer de 
pensioenadministratie en communicatie. Met de fusie, waarmee 
synergie- en schaalvoordelen worden behaald, zet deze trend 
verder door. In 2018, het eerste jaar waarin een volledig jaar als 
fusiefonds wordt gewerkt, is een kostenniveau van circa € 220 
euro per deelnemer voorzien. 

Totale kosten vermogensbeheer: 
€ 3,4 miljoen (2015: 2,5 miljoen**)

Totale kosten vermogensbeheer: 
€ 3,0 miljoen (2015: 3,0 miljoen) 

MEER WETEN OVER DE CIJFERS EN ACTIVITEITEN VAN SNPF EN SBMN IN 2016? 
BEKIJK DE JAARVERSLAGEN OP WWW.PENSIOENFONDSNOTARIAAT.NL. 

Een beeld zegt vaak meer dan 
duizend woorden. Bekijk daarom 
onze pensioenanimaties. In een 
paar minuten bent u dan op de 
hoogte van uw pensioenregeling.  

Pensioenfonds Notariaat is het 
pensioenfonds voor (toegevoegd) 
notarissen, kandidaat-notarissen 
en medewerkers in het notariaat. 
Iedere doelgroep heeft een eigen 
pensioenregeling. En van elke 
regeling is een animatie te vinden 
op www.pensioenfondsnotariaat.nl.

De animaties gaan in op de 
belangrijkste aspecten van 
de drie regelingen. Ze geven 
onder meer  informatie over de 
pensioenpremie, het belang van 
beleggen én de soorten pensioen 
waarvoor u in aanmerking komt. 

Heeft u na het bekijken van de 
animatie nog vragen? Bekijk onze 
website voor de antwoorden.    

JAARCIJFERS 2016 
voormalige fondsen SBMN en SNPF

Animaties: 
uw pensioen-
regeling in 
beeld en geluid
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COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Pensioenfonds Notariaat.
Juli 2017

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

De inhoud van de nieuwsbrief is met de 
grootst mogelijk zorg samengesteld. 
Echter, aan deze nieuwsbrief kunnen 
geen rechten worden ontleend.

*   Dekkingsgraad = het vermogen van het fonds : de (toekomstige) pensioenuitkeringen
**    Het verschil tussen 2016 en 2015 is met name te verklaren door een andere 

rubricering van kosten. 
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