
€ 46,891 miljoen 
Dit waren onze totale - netto - beleggingsopbrengsten. Ofwel: 11,2% van het
vermogen van € 437.265 miljoen euro dat we voor onze deelnemers hebben
belegd. Onze beleggingen hebben het in 2019 dus uitstekend gedaan.
Lees verder 

€ 437,265 miljoen
Dit bedrag hebben we vorig jaar voor al onze deelnemers belegd. Dat is ten
opzichte van 2018 behoorlijk gestegen. Toen was het belegd vermogen €
392.981 miljoen.
Lees verder 

102,4%
Op 31 december 2019 was onze beleidsdekkingsgraad 102,4%. Eind 2018 was
de beleidsdekkingsgraad 102,5%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde
dekkingsgraad over 12 maanden. Ondanks wat schommelingen in 2019 is de
dekkingsgraad in een jaar tijd dus stabiel gebleven. 
Lees verder 

€ 12,10
Dit waren de uitvoeringskosten per deelnemer. Deze kosten zijn gestegen ten
opzichte van 2018, toen ze € 10,59 per deelnemer waren. 
Lees verder 

€ 58,8 miljoen 
Het totaal aan premiebijdragen van alle werkgevers en werknemers. Dit bedrag
is in 2019 iets hoger uitgevallen dan het jaar daarvoor.  
Lees verder 

15.741
In 2019 hebben we 15.741 kleine pensioenen overgedragen naar de nieuwe
pensioenfondsen van gewezen deelnemers. Het ging om bedragen met een
waarde tussen € 2 en € 484,09.

Met een goed gevoel kijken ze terug op 
2019. Wat waren de belangrijkste 
mijlpalen? En wat staat er in 2020 op 
stapel? Marion Verheul en Esther Gotink 
vertellen het je graag.

Lees het hele interview

2019 in cijfers

Deelnemers

61.967
Vorig jaar telde ons fonds 61.967 ‘actieve deelnemers’. Dat zijn werknemers
die pensioen bij ons opbouwen en van wie we het pensioenkapitaal beheren. In
2018 hadden we er 66.825. 

187.478
We hadden vorig jaar 187.478 ‘gewezen deelnemers’. Dat zijn ex-werknemers
die nu geen pensioen meer bij ons opbouwen. Maar we beheren wel nog hun
pensioenkapitaal. In 2018 waren dat er 230.877. 

777
Vorig jaar telde ons fonds 777 arbeidsongeschikten. Dat is aanzienlijk meer
dan de 702 arbeidsongeschikten in 2018.  
 
Lees verder 
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