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Hoe staat het
Pensioenfonds er voor?

‘Pensioen’ was sinds de afgelopen zomer vrijwel dagelijks in het nieuws. Veel pensioenfondsen raakten in de problemen. Bij 14 pensioenfondsen was de situatie heel
slecht. Een aantal van deze fondsen moet van De Nederlandsche Bank (‘DNB’) zelfs
een korting op de pensioenen (per 1 januari 2011) aankondigen. Bij het Pensioenfonds is hier gelukkig geen sprake van.
DNB koos voor deze ingrijpende
maatregel, omdat de (al lage)
dekkingsgraad bij deze pensioenfondsen verder was gedaald. Herstel
lijkt voor deze fondsen binnen 2 jaar
niet meer mogelijk. Het Pensioenfonds zag zijn dekkingsgraad - de
verhouding tussen ons vermogen en
onze verplichtingen - ook dalen, van
112% (eind 2009) naar ongeveer
109% op 30 november 2010. Maar
het Pensioenfonds staat er nog altijd
een stuk beter voor dan de ‘groep

van 14’. Bovendien hebben wij een
garantiecontract afgesloten bij
AEGON. Hierdoor zijn de opgebouwde pensioenen gegarandeerd. Zolang
AEGON niet in betalingsproblemen
komt, worden deze niet verlaagd.
Door het garantiecontract met
AEGON is onze dekkingsgraad altijd
minimaal 100%. Dit betekent dat er
voldoende geld is om de pensioenen
uit te kunnen keren. Het contract
met AEGON is geen garantie voor
de jaarlijkse verhoging van uw (opge-

bouwde) pensioen. Om zo’n toeslag
te kunnen geven, kijken we naar hoe
hoog de dekkingsgraad zou zijn
zónder garantiecontract. Dat is op
dit moment dus ongeveer 109%. In
nummer 3 van Pensioen Nieuws kon
u hier al meer over lezen.
Twee ontwikkelingen
De meeste pensioenfondsen werden
vooral geraakt door twee ontwikkelingen. Allereerst begon de rente
vanaf augustus sterk te dalen.

Pensioenfonds

Pensioen Nieuws
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vervolg voorpagina
Als de rente daalt, wordt de dekkingsgraad van een pensioenfonds ook
lager. Daarnaast blijken wij als inwoners van Nederland steeds ouder
te worden.

Toeslag volgt CAO-loonstijging bij AVEBE

Renterisico goed afgedekt
De dekkingsgraad is dus gevoelig
voor de rentestand. Dit renterisico
dekken wij grotendeels af met de
portefeuille vastrentende waarden
(obligaties met een lange looptijd).
Obligaties stijgen namelijk in waarde
als de rente daalt. Zo bleef onze
dekkingsgraad - ondanks de sterk
gedaalde rente - op een redelijk
niveau.

De opgebouwde pensioenen van alle
medewerkers en de pensioenuitkering van de meeste gepensioneerden gaan per 1 januari 2011 níet
omhoog. Geen toeslag dus, in tegenstelling tot vorig jaar toen alle (opgebouwde) pensioenen met 0,4%
werden verhoogd.

Nieuwe voorspellingen al
verwerkt
En we worden gemiddeld dus steeds
ouder. Uit de laatste voorspellingen
blijkt dat onze levensverwachting
zelfs nóg hoger is dan het Centraal
Bureau voor de Statistiek begin 2010
bekendmaakte. Dat is natuurlijk
goed nieuws, maar voor alle pensioenfondsen betekent dit extra
kosten. Hierdoor stijgen de verplichtingen, en daalt de dekkingsgraad. In
de dekkingsgraad op 30 november
(geschat op 109%) zijn de nieuwe
voorspellingen over de gestegen levensverwachting al verwerkt. We
hadden hier begin dit jaar al rekening mee gehouden. Daarom was
het (negatieve) effect op onze dekkingsgraad heel klein.

Toeslag van 1,4% voor kleine groep

Pensioenen niet omhoog per
1 januari 2011

Alleen de oud-medewerkers die vóór
1 april 1996 met pensioen of uit
dienst gingen, kennen een onvoorwaardelijke toeslag. Die verhoging is
gelijk aan de prijsstijging in de
periode oktober 2009 tot oktober
2010: 1,4%. Het Pensioenfonds ge-

Voorwaardelijke toeslag
Voor de meeste (oud-)medewerkers
(een kleine groep uitgezonderd, zie
hieronder) geldt een voorwaardelijke
toeslag. Eén van de voorwaarden is
dat de CAO-lonen bij AVEBE zijn
gestegen. Dat laatste is nu niet het
geval. En als de lonen niet stijgen, gaan
ook de (opgebouwde) pensioenen niet
omhoog.

bruikt bij het bepalen hiervan de zogenaamde afgeleide prijsindex, zoals
vastgesteld door het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). Die afgeleide
prijsindex was 1,4%. Dit betekent dat
de toeslag voor deze oud-medewerkers
100% van de afgeleide prijsindex is.

Pensioenmap verstuurd
In oktober en november ontvingen
alle actieve deelnemers - dus de huidige medewerkers - een speciale map
met veel informatie over het AVEBE
Pensioen. De informatie bestaat uit
een aantal folders en het reglement

van de pensioenregeling. Er is bovendien ruimte vrijgehouden voor al uw
persoonlijke pensioenbrieven en de
nummers van Pensioen Nieuws.
Alle nieuwe medewerkers ontvangen
de pensioenmap natuurlijk ook.

In gesprek met bestuurslid Joris Vos

“Langs de kant blijven
staan is nooit goed”
Joris Vos (71) zit sinds 2004 namens de
gepensioneerden in het bestuur van het Pensioenfonds. Hij ging - tot zijn grote spijt - al
op z’n 57ste met pensioen. De jaren vlak
daarvoor had hij nog een AVEBE onderneming opgezet en geleid in Turkije. Stilzitten
kan hij nog altijd niet; Joris heeft een aantal
(bestuurs)functies. We spraken met hem over
het Pensioenfonds, zijn taken als bestuurslid
en het belang van het verenigen van gepensioneerden.
Ben je - naast je eigen pensioen - al lang met pensioen bezig?
“Al enige tijd. Een jaar of 9 geleden werd ik lid van de Vereniging
van Gepensioneerden AVEBE, onder andere uit belangstelling
voor pensioen. Niet veel later werd ik gevraagd enkele taken
van de secretaris over te nemen. Kort daarna volgde ik hem op.
Uiteindelijk stelde de Vereniging mij kandidaat voor een plaats
in het bestuur. Er kwamen verkiezingen met een tegenkandidaat
van de FNV. Die verkiezingen won ik, en sindsdien ben ik
bestuurslid van het Pensioenfonds.”
Heb je speciale taken binnen het Pensioenfonds?
“Ik ben secretaris, maar verder gewoon bestuurslid. Ik vertegenwoordig de gepensioneerden binnen het bestuur. Dat wil niet
zeggen dat ik altijd beslissingen in het voordeel van de gepensioneerden neem. Bestuursleden van een pensioenfonds
moeten alle belangen afwegen. Dus ik moet als gepensioneerde
ook goed kijken naar wat een besluit voor een medewerker
betekent, of voor AVEBE als onderneming. Ik doe dat allemaal
met veel plezier.”
Wat maakt het besturen van het Pensioenfonds zo leuk?
“Allereerst het besturen zelf, betrokken zijn bij wat je na aan het
hart ligt. En enige invloed daarop hebben. Als bestuurslid word
je gedwongen jezelf op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt. De actualiteit is heel belangrijk; veel lezen dus.
Want ook hier geldt: kennis is macht.”
Doet het Pensioenfonds het goed?
“Ik denk dat we het goed doen. We kunnen nog steeds goed aan
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Joris Vos

onze verplichtingen voldoen, zeker vergeleken met veel andere
fondsen. Alle bestuursleden moeten zich wel blijven ontwikkelen. Dus cursussen volgen en het nieuws over pensioen goed
bijhouden. Er gaat misschien veel veranderen in Nederland.
Volgens één van de plannen blijft een deel van het pensioen
vast, en wordt een deel afhankelijk van beleggingsrendementen.
Een hele slechte zaak. De Nederlandse gepensioneerden
moeten zich hiertegen verzetten. De Nederlandse Vereniging
van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) kan hier een
grote rol bij spelen.”

“AVEBE-gepensioneerden moeten
zich beter verenigen”
Hebben de gepensioneerden eigenlijk veel invloed?
“Dat valt tegen. Ik vind het bijvoorbeeld vreemd dat gepensioneerden in Nederland niet als ‘sociale partner’ worden gezien,
zoals werknemers en werkgevers. We spelen toch een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Zonder de inzet van
gepensioneerden ligt heel Nederland plat. Daarom vind ik het
ook zo belangrijk dat gepensioneerden zich goed verenigen.
Gepensioneerden mogen mij hierover altijd bellen.” [Zie achterpagina van deze Pensioen Nieuws voor zijn contactgegevens.]
Is je eigen pensioen goed geregeld?
“Ik heb voor verschillende bedrijven gewerkt, en had dus ook
een paar pensioenbreuken. Die heb ik vrij goed weten te repareren, onder andere via een lijfrentepolis. Ik heb mijn pensioen
ook altijd op de voet gevolgd.”
Wat doe je nog meer, behalve het besturen van het
Pensioenfonds?
“Ik woon samen met mijn vrouw in een appartementencomplex op een eiland. Ik ben penningmeester van de Vereniging
van Eigenaren en secretaris van het bestuur dat het eiland beheert. Verder ben ik oppas voor de jongste kleinkinderen, help ik
mijn zoon in zijn meubelmakerij en bak ik elke week ons eigen
brood. Ik blijf toch de zoon van een bakker!”

Vragen?

Colofon

Als u een vraag hebt over deze Nieuwsbrief of uw pensioen,
kunt u terecht bij de helpdesk van A&O Pensioen Services. Deze
helpdesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar, van
8.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer (038) 455 5451. Uw
e-mail stuurt u aan info@pensioenfondsavebe.nl, uw brief aan:

Redactie: Stichting Pensionfonds AVEBE | Towers Watson
Vormgeving: Heijden Ontwerp
Druk: Drukkerij De Bruin B.V.
Oplage: circa 3000

AVEBE Pensioen Helpdesk
p/a A&O Pensioen Services
Postbus 1026
8001 BA Zwolle

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

Vragen aan Joris Vos?

Speciale website geeft
pensioeninzicht
Sinds 6 januari 2011 kunt u precies bekijken hoeveel
pensioen u hebt opgebouwd. Op die dag ging namelijk
een speciale website open met veel informatie over uw
pensioen. Om in te loggen hebt u een DigiD nodig.
Wat kunt u bekijken?
De website www.mijnpensioenoverzicht.nl geeft alle Nederlanders die
nog niet met pensioen zijn inzicht in
hun eigen pensioensituatie. Voorlopig blijft deze informatie beperkt
tot het AOW-pensioen van de overheid en het pensioen dat u bij uw
werkgever(s) hebt opgebouwd. Het
is de bedoeling dat u hier later ook
het pensioen dat u privé hebt
gespaard - bijvoorbeeld via een lijfrentepolis - kunt zien.
Handig voor u
Het idee voor de website is ontstaan
uit het gebrek aan kennis van veel
Nederlanders over hun pensioen.
Met name mensen die bij meerdere
bedrijven pensioen hebben opge-
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bouwd, zien vaak door de bomen het
bos niet meer. Informatie over opgebouwde pensioenen - in de vorm
van pensioenoverzichten, zoals het
huidige UPO - raakt vaak kwijt. Dat
is nu met deze website verleden
tijd.
Met één druk op de knop ziet u hoeveel pensioen u hebt opgebouwd, en
op welke pensioenuitkering u straks
kunt rekenen. Maar ook waar uw
partner en/of kind(eren) op kunnen
rekenen als u onverhoopt komt te
overlijden. U ziet dus ook gelijk of u
een pensioentekort hebt. Dat is
misschien geen leuk nieuws, maar u
kunt voor uzelf wel gelijk bepalen of
u dit tekort wilt aanvullen. Zodat u
na uw pensionering kunt doen wat u
nu van plan bent.

Hebt u vragen over de Vereniging
van Gepensioneerden AVEBE en wat
deze voor u kan betekenen? Bel of
mail met Joris Vos: 0598 35 13 87 /
joris.vos@kabel.netvisit.nl.

Binnenkort meer van
het Pensioenfonds
Uniform Pensioenoverzicht 2010 (UPO)
Nog vóór 1 juli ontvangen alle
medewerkers hun nieuwe Uniform
Pensioenoverzicht (UPO). U bent
dan weer helemaal op de hoogte
van uw pensioen tot en met 2010.
Intranet Pensioen Nieuws
Alle informatie over uw pensioenregeling en het Pensioenfonds kunt
op de intranetsite van AVEBE vinden.
Denk bijvoorbeeld aan het reglement en oude nummers van Pensioen Nieuws.
Ga hiervoor naar: AVEBE
intranet>Quick Links> Human
Resources> Pensioen Nieuws.
Deze intranetsite over uw pensioen
zijn we aan het vernieuwen, zodat u
alle informatie over uw pensioen
nog makkelijker digitaal kunt opzoeken. Als de vernieuwde intranetsite klaar is, hoort u dat zo snel
mogelijk van ons.

