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De kosten per deelnemer zijn in 2020 

hoger dan in 2019. Dit komt vooral door 

de voorbereidingen voor het samen

gaan met Pensioenfonds Houthandel 

vanaf 1 januari 2020. Maar ook door de 

overgang naar TKP vanaf 2021 en een 

structurele verhoging van de kosten 

van de pensioenuitvoerder in 2020. Als 

we de eenmalige kosten eruit halen, zijn 

de kosten per deelnemer in 2020 € 124 

 (in 2019 was dat € 114).

De daling van kosten voor vermogens

beheer komt vooral door de daling van 

de transactiekosten. Die daling komt 

vooral doordat we het vermogens

beheer anders hebben ingericht. Dit is 

in 2018 en 2019 gebeurd en levert nu  

resultaat op. 

Kosten vermogensbeheer 

(als percentage van het 

belegd vermogen)
0,28%

0,53%

€ 129 € 165 
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Kosten pensioenbeheer  

per deelnemer 
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Gepensioneerden

Werkgevers

PENSIOENFONDS MEUBEL IN 2020

GEMAAKTE KOSTEN IN 2020

Hieronder zie je een paar feiten en cijfers van Pensioenfonds Meubel uit het vorige jaar. 

In één oogopslag kun je de belangrijkste kerngegevens van ons pensioenfonds zien. 

VERKORT JAARVERSLAG

ALGEMENE GEGEVENS



ONZE FINANCIËLE SITUATIE
De rente was laag en de voorspelling is dat dit voorlopig nog zo blijft. 

Pensioenfondsen in Nederland hebben daar veel last van. Daar 

kwamen vanaf maart 2020 de gevolgen van de coronacrisis nog bij. 

Onze dekkingsgraad daalde zelfs even onder de 95%. Het is voor 

ons zaak om met de zeer lage rente de pensioenen betaalbaar te 

houden. We hebben daarom in goed overleg met de sociale part

ners en het Breed Beraad de pensioenopbouw en de pensioen

premie aangepast. 

In de loop van 2020 

herstelde de dekkingsraad 

zich. Dat kwam vooral door 

de aandelen markten. In het 

 vierde kwartaal kwam de 

actuele dekkings graad uit op 

105,9%.

NIEUWE DEELNEMERS VANUIT  
DE SECTOR HOUTHANDEL
Sinds 1 januari 2020 voeren wij de pensioenregeling uit  

van de sector Houthandel. Op die datum zijn ook alle  

bestaande pensioenen verhuisd van Bpf Houthandel naar 

Pensioenfonds Meubel. We hebben daar de eerste helft van 

2020 veel aandacht aan besteed. Ook aan het verwelkomen 

van de nieuwe deelnemers en werkgevers.

NIEUWE PENSIOENUITVOERDER
We zijn als Pensioenfonds Meubel met onze pensioen

administratie overgestapt naar een andere pensioen

uitvoerder. Met ingang van 1 januari 2021 zitten we bij TKP. 

Het jaar 2020 heeft grotendeels in het teken gestaan van die 

overgang. De verhuizing is soepel verlopen. Het geeft ons de 

kans onze missie nog beter in te vullen: de pensioenregeling 

professioneel en klantgericht uitvoeren. Dat willen we onder 

andere doen door te groeien en op tijd in te spelen op maat

schappelijke ontwikkelingen. Daarbij houden we altijd oog 

voor onze kosten.

HET PENSIOENAKKOORD
Een van die maatschappelijke ontwikkelingen is het 

pensioenakkoord. In 2020 heeft het kabinet samen met 

werknemers en werkgeversorganisaties verdere afspraken 

gemaakt over pensioenen en AOW. Dat was een eerste 

uitwerking van het eerder gesloten pensioenakkoord.  

Pensioenfonds Meubel heeft deze ontwikkelingen op de 

voet gevolgd en dat blijven we doen. We zijn dan voorbereid 

om de besluiten te nemen die nodig zijn. Dit blijft ons de  

komende jaren bezig houden. 

VOORUITBLIK 
Bij Pensioenfonds Meubel zijn steeds meer sectoren aange

sloten met een eigen cao. Deze sectoren hebben de vrijheid 

om bepaalde zaken rond pensioenopbouw zelf in te vullen. 

Denk bijvoorbeeld aan de franchise, het opbouwpercentage 

of de hoogte van de premie. 

Maar voor het overige voert het fonds één pensioenregeling 

uit. In 2021 zijn we met alle sectoren in gesprek gegaan om 

te kijken hoe we in de toekomst nog beter kunnen samen

werken. Op die manier willen we het draagvlak en de betrok

kenheid van iedereen bij ons fonds vergroten, maar vooral bij 

onze deelnemers. 

DE CORONACRISIS 
De coronacrisis heeft het afgelopen jaar voor ons alle

maal grote gevolgen gehad. Het belangrijkste was en is 

natuurlijk gezondheid. We hopen dat iedereen goed uit 

deze crisis komt. Heel voorzichtig kunnen we inmiddels 

aan herstel gaan denken.

Maar in maart 2020 moesten grote delen van de wereld 

op de rem; bijna heel Nederland kwam tot stilstand. Met 

grote economische gevolgen. Ook onze sectoren zijn er 

door geraakt, sommige wat meer, andere wat minder. 

Wij, als bestuur van pensioenfonds Meubel, hebben 

ons ook moeten aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’.  

Dat betekent zoveel mogelijk vergaderen op afstand. 

Ondertussen zijn we min of meer gewend aan de situatie. 

Eigenlijk loopt alles door zoals we gewend waren, maar 

dan digitaal.  

105,9%
95%

Actuele dekkingsgraad

Laagste stand 
dekkingsgraad



BELEGGINGEN
Iedere maand betalen jij en je werkgever premie voor jouw pen

sioen. Dit geld beleggen wij voor jullie,  op een maatschappelijk 

verantwoorde manier. Lees ook ons beleid op onze website: 

www.meubelpensioen.nl/beleggingsbeleid. 

Het jaar 2020 werd niet waar we van tevoren op hadden 

gehoopt. De kloof tussen verwachtingen en uitkomsten was 

groter dan ooit. De wereldeconomie kende met een krimp van 

4,4% de grootste terugval in de moderne geschiedenis. De 

oorzaak was en is natuurlijk de coronacrisis. 

Gelukkig sprongen overheden en centrale banken snel bij.  

Anders was de terugval vele malen groter geweest. Bij de crisis 

van 20072009 wachtten overheden en centrale banken te lang 

met het ondersteunen van de economie. Ditmaal werd er snel

ler ingegrepen. 

Ook op de financiële markten was het onrustig. Op een  scherpe 

daling in februarimaart volgde het snelste herstel dat ooit is 

gezien. Dat herstel verhulde wel enorme verschillen tussen 

 diverse sectoren en regio’s. Daarnaast daalde de (kapitaal

markt)rente verder. Dat stimuleerde de aandelenmarkt.

BEHAALDE RENDEMENTEN 2020

DUURZAAM BELEGGEN
Duurzaam beleggen is een belangrijk thema voor  

Pensioenfonds Meubel. Daarom hebben we een  

speciaal beleid voor duurzaam beleggen. 

We nemen deel aan het periodieke onderzoek van de 

Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 

(VBDO). Op de ranglijst van VBDO zijn we in 2020 met 12 

plekken gestegen (van plek 47 naar 35). Daarmee zijn we 

een van de meest verbeterde fondsen. Bovendien zijn 

we nu het op twee na beste kleine pensioenfonds op het 

gebied van klimaatdoelstellingen. 

DEELNEMERSONDERZOEK
Om de mening van al onze deelnemers te kennen, 

hebben we in 2019 en 2020 een deelnemersenquête 

gehouden. Op beide enquêtes was de respons groot. 

De belangrijkste conclusies zijn: 

 
 •  Deelnemers van het pensioenfonds vinden duurzaam

heid een belangrijk onderwerp. Ze willen dat het  
pensioenfonds hier rekening mee houdt;

 •  Deelnemers kunnen zich vinden in de gekozen thema’s  
van het pensioenfonds:

  –  Bijdragen aan de afschaffing van kinderarbeid; 
  –  Arbeidsnormen;
  –  Klimaat en
  –  Gezondheid (op verzoek van deelnemers in 2019  

toegevoegd).

 •  Deelnemers hebben een voorkeur voor sociale  
thema’s ten opzichte van milieuthema’s;

 •  Deelnemers geven aan niet te weten wat het  
pensioenfonds precies doet op het gebied van  

duurzaam beleggen. 

Categorie Rendement 
portefeuille

Rendement 
benchmark

Returnportefeuille 2,32% 1,44%

 · Aandelen 6,04% 5,28%

 · Vastrentende waarde 1,21% 1,24%

 · Hypotheken 2,02% 1,46%

 · Direct vastgoed 0,92% 0,92%

 · Indirect vastgoed 20,89% 20,39%

 · Grondstoffen 9,76% 9,80%

Matchingportefeuille 27,87% 27,86%

Totaal excl. currency overlay 9,55% 8,37%

Totaal incl. currency overlay 12,32%

MEER WETEN? 
Op www.meubelpensioen.nl/jaarverslagen kun je het  
volledige jaarverslag inzien.

http://www.meubelpensioen.nl/jaarverslagen

