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Lichte daling dekkingsgraad
De financiele situatie van Pensioenfonds AVEBE is stabiel.  Het afgelopen half 

jaar is de dekkingsgraad licht gedaald. Eind mei was de dekkingsgraad 118%, 

dat is 1% lager dan begin 2014. 

Als de rente daalt, stijgen de verplichtingen van 
het Pensioenfonds en dat drukt op de dekkings-
graad. Een groeiend vermogen zet daar weer een 
plus tegenover. Het verloop van de dekkingsgraad 

Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE

Samenvatting van ons 
jaarverslag 2013

Uw pensioenoverzicht: 
weet hoe u er voor staat
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staat in de grafiek op pagina 3. Op de homepage van 
onze website (www.pensioenfondsavebe.nl) kunt u  
altijd de laatste dekkingsgraad zien.
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Uw pensioenover-
zicht: weet hoe u 
er voor staatBereid je tijdig voor 

op je pensioen

Wie ouder is dan 50 jaar denkt ongetwijfeld steeds 

vaker aan zijn pensioen. Aan het geld, maar vooral aan 

het gepensioneerde leven: meer vrijheid! Toch komen 

er ook vaak veel vragen naar boven. Bijvoorbeeld: kan  

ik met pensioen wanneer ik dat wil en wat moet ik re-

gelen? En dat is jammer, want wij helpen u juist graag 

aan een goed beeld van uw pensioen.

Daarom organiseert het Pensioen-
fonds dit najaar speciale sessies voor 
wie ouder is dan 55 jaar. Tijdens  
deze sessies krijgt u een toelichting 
over de keuzes die u kunt maken 
voordat u met pensioen gaat. U ont-
vangt vooraf een speciaal infor-
matiepakket

We vroegen Joris Vos, bestuurder van 
het Pensioenfonds, naar zijn erva- 
ring. Hij ging al vele jaren geleden 
met pensioen.

 “Als je iets wil, moet je het zelf 
opzoeken” 
Hij weet nog goed hoe dat was: “Ik 
stopte eigenlijk heel plotseling, maar 
ik heb niet veel moeite gehad met 
de omslag. In het begin was ik veel 
thuis aan het klussen en was de 
plaatselijke bouwmarkt mijn enige 

‘uitje’. Maar na een tijdje was me dat 
te rustig en ben ik gaan zoeken naar 
iets structurelers te doen. Binnen de 
kortste keren zat ik in het bestuur 
van de vereniging van gepen-
sioneerden van AVEBE. Inmiddels zit 
ik in het bestuur van het Pensioen-
fonds en doe ik nog allerlei andere 
bestuurlijke en bedrijfseconomische 
klussen. Als je iets wil, dan moet je 
het zelf opzoeken, er is in deze 
wereld altijd genoeg te doen. Iets 
dat je zelf leuk vindt. Ik ben eigenlijk 
altijd bezig, dat is de aard van het 
beestje denk ik. Mijn vrouw zegt 
weleens: “Wanneer ga jij nou ein-
delijk echt met pensioen?” Voor mij 
is het simpelweg de enige manier 
om fit te blijven en positief in het 
leven te blijven staan. En dat is  
essentieel voor je gezondheid en  
geluk.”

Plan je pensioen

U krijgt binnenkort uw Uniform Pen- 
sioenoverzicht (UPO) in de bus. Hierin 
ziet u het pensioen dat u tot en met  
31 december 2013 hebt opgebouwd. 
Voor uzelf én voor uw eventuele part-
ner en/of kinderen.

Of u nou jong of oud bent, het is goed 
om te weten hoe u er voor staat. Weet 
waar u aan toe bent en wat u moet 
doen! Een kwartiertje van uw tijd, meer 
is er niet voor nodig.

Filmpje
Bekijk ook eens het UPO-filmpje. Die 
staat op de website, maar u kunt hem 
met de QR-app ook bekijken met uw 
smartphone of tablet. Hoe werkt dat? 
1. Download de app QRDroid
 U kunt de app QRDroid gratis 

downloaden op uw smartphone of 
tablet. 

2.  Scan de QR-code
 Open de app en scan de QR-code  

(zie hieronder) door de camera van 
uw smartphone of tablet op de QR-
code te richten.

3.  De video wordt nu geopend
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Hoe hebben we het in 2013 gedaan?

De totale beleggingsportefeuille behaalde in 
2013 een rendement van 7,1%. Een prima ren-
dement, waarmee het Pensioenfonds tevreden 
is. Dit positieve resultaat was vooral te danken 
aan de beleggingen in aandelen. Door deze 
goede resultaten konden de pensioenen in 

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds was in 2013 stabiel. Op  

1 januari was de dekkingsgraad 119%. Deze schommelde gedurende 

het jaar tussen de 117% en 119%. Uiteindelijk werd het jaar afgesloten 

met een dekkingsgraad van 119%.

Jaarverslag

2014 weer verhoogd worden met een toeslag 
van 0,3%, om de prijsstijgingen gedeeltelijk te 
compenseren. Wie uit dienst was of met pen-
sioen, vóór 9 december 1999, kon rekenen op 
een verhoging met 0,9%.
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Kerncijfers

Op 31 december 2013 2012

Cijfers
Pensioenvermogen 615,9 miljoen euro 632,4 miljoen euro
Pensioenverplichtingen 518 miljoen euro 530 miljoen euro
Dekkingsgraad 119% 119%
Ontvangen premies 16,0 miljoen euro 16,1 miljoen euro
Uitgekeerde pensioenen 18,5 miljoen euro 18,9 miljoen euro

Aantallen
Deelnemers (medewerkers) 1.203 1.232
‘Slapers’ (oud-medewerkers) 1.576 1.587
Pensioengerechtigden 1.930 1.888
Totaal aantal deelnemers 4.709 4.707
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Aandelen  51,4% 19,5% 17,9%
Vastrentende waarden  27,0% -1,7% -1,4%
Onroerend goed  6,3% -3,8% -3,8%
Grondstoffen  7,0% -11,8% -11,8%
Hedge funds  4,4% 9,5% 2,1%
Liquide middelen  3,9% n.v.t. n.v.t.
   (niet belegd geld) 
  
Totaal 100% 7,1% 6,6%

Categorie Samenstelling 
portefeuille

Rendement  
Pensioenfonds

Rendement 
benchmark

Samenstelling en Rendementen 2013

Beleggingsbeleid 
eigen beheer
Het grootste deel van het ver-
mogen (492 miljoen euro) is 
ondergebracht bij AEGON. Het 
andere deel (123,9 miljoen 
euro) belegt het Pensioenfonds 
zelf (eigen beheer). Uitgangs- 
punt is zoveel mogelijk rende-
ment met zo weinig mogelijk 
risico’s.

Het totale beleggingsrende-
ment van 7,1% in 2013 was 
vooral te danken aan de beleg-
gingen in aandelen (19,5 %) en 
de hedge funds (9,5%). 
De beleggingen in grondstoffen 
(-11,8%) en vastgoed (-3,8%) 
en vastrentende waarden 
(-1,7%) deden het duidelijk 
minder goed. Ondanks dat was 
het totale rendement goed. Het 
was ook nog eens iets beter 
dan de benchmark (voorbeeld-
portefeuille). Het rendement 
van de benchmark kwam name- 
lijk uit op 6,6%.

Nieuw
bestuursmodel

Aanpassen
Anw-hiaat pensioen Eindafrekening buy-in 

opgebouwde aanspraken 
tot en met 2012 geeft 

positief resultaatNieuw 
communicatiebeleid

Nieuwe 
website

Een paar belangrijke gebeurtenissen uit 2013 op een rijtje
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Stemrecht
Het bestuur heeft gekozen voor het 
‘paritaire bestuursmodel’, dat wil 
zeggen dat werkgever en belang-
hebbenden evenveel stemrecht 
hebben. Vanaf 1 juli 2014 zitten in 
het bestuur 2 leden namens de 
werkgever, 1 namens de deelne-
mers en 1 namens de pensioen-
gerechtigden. Er komen dus minder 
mensen in het bestuur te zitten en 
er is geen vacature meer.

Uw invloed wordt anders ingericht
Zoals het nu is ingericht, zit er een 
pensioengerechtigde in het bestuur 
en wordt de algemene deelne-
mersvergadering geïnformeerd over 
diverse zaken, zoals wijzigingen in 
statuten en pensioenreglementen.
Bovendien moet het bestuur aan 
het verantwoordingsorgaan verant-
woording afleggen over het afge-
lopen boekjaar. Omdat de inspraak 
vanaf 1 juli 2014 anders is geregeld, 

Nieuw bestuursmodel 

Er is een nieuwe wet aangenomen, om het besturen van pensioenfondsen te ver-

beteren: de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. In deze wet staat ook hoe 

deelnemers en gepensioneerden inspraak moeten krijgen. Deze wet geldt per 1 juli 

2014. Ook bij ons zijn daardoor aanpassingen nodig in de structuur van het fonds. 

wordt in de nieuwe structuur de al-
gemene deelnemersvergadering op-
geheven. 

De algemene deelnemersvergade- 
ring was een aanvulling op de  
manier waarop het bestuur verant-
woording aflegde. Het bestuur blijft 
in de nieuwe situatie verantwoor- 
ding afleggen aan het verantwoor- 
dingsorgaan. Maar wil de overleg-
structuur vereenvoudigen. Daarom 
wordt de algemene deelnemersver-
gadering opgeheven. Deelnemers 
van het Pensioenfonds verliezen 
daarmee geen inspraak of invloed. 

Dat kan nog steeds via het verant-
woordingsorgaan. De leden van het 
verantwoordingsorgaan beoordelen 
het beleid en adviseren het bestuur. 
Het bestuur legt verantwoording 
aan hen af. De samenstelling van 
het verantwoordingsorgaan veran- 
dert niet. Het bestaat uit 3 leden:  

1 namens de werkgever, 1 namens 
de deelnemers en 1 namens de 
pensioengerechtigden. 

Laatste algemene 
deelnemersvergadering 
In Ter Apelkanaal heeft het Pen- 
sioenfonds op 26 juni 2014 de  
laatste algemene deelnemersver- 
gadering georganiseerd. Tijdens die 
vergadering werd onder andere 
toegelicht hoe de inspraak van deel-
nemers in de toekomst is geregeld 
bij het Pensioenfonds. 

Intern toezicht
Vanaf 1 juli 2014 wordt het interne 
toezicht gehouden door een visi-
tatiecommissie. Dat betekent dat 
de beslissingen die het bestuur 
neemt en de kwaliteit van de pen-
sioenuitvoering ieder jaar door 3 
externe adviseurs wordt beoor-
deeld. 

Pensioenfondsbestuur
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Om de teksten prettig leesbaar te houden, is een aantal 
zaken vereenvoudigd. U kunt daarom geen rechten 
ontlenen aan deze publicatie.

Colofon

Hebt u vragen over deze Nieuwsbrief of uw pensioen? Kijk dan 
op onze website. Als u daar geen antwoord op uw vraag vindt, 
kunt u terecht bij de AVEBE Pensioen Helpdesk. Deze helpdesk 
is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar, van 8.30 tot 
16.30 uur op telefoonnummer (013) 462 93 00. Uw e-mail 
stuurt u aan pensioenfondsavebe@achmea.nl, uw brief aan:
Stichting Pensioenfonds AVEBE
p/a Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Postbus 90170
5000 LM Tilburg

Vragen?
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Het volgende nummer van AVEBE Pensioen Nieuws 
ontvangt u eind 2014. Wij verwachten dat wij u dan 
meer kunnen vertellen over de AVEBE pensioenen 
vanaf 2015. De overheid is momenteel nog druk 
bezig met het formuleren van nieuwe wetgeving 
voor de toekomst van de Nederlandse pensioenen.

Volgende nieuwsbrief

Communicatie op maat
Het Pensioenfonds bedient u zoveel mogelijk op 
maat. Daarom wil het Pensioenfonds de communi-
catie voordurend verbeteren. Dit jaar beginnen wij 
met speciale communicatie voor verschillende 
groepen.  We houden rekening met uw levensfase 
en leeftijd. Gerichte communicatie, afgestemd op 
wat voor u relevant is. Heeft u tips of wensen?  
Mail de redactie: pensioenfondsavebe@achmea.nl. 
We horen graag van u!




