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AVEBE Pensioenfonds 
doet het goed in 
spannende tijden
Het Pensioenfonds staat er financieel iets beter voor 

dan aan het begin van het jaar. Een hele prestatie.  

Zeker als we weten dat veel fondsen de pensioenen 

moeten gaan verlagen. Bij ons is dit helemaal niet aan 

de orde. Maar het blijven spannende tijden.  

Een tussenstand

We noemen deze nieuwsbrief met 
opzet een tussenstand. Veel is 
namelijk nog onduidelijk. We hebben 
een nieuwe regering die met nieuwe 
plannen komt. Ook op pensioenge-
bied. Bovendien zijn veel van onze 
cijfers nog niet definitief. We weten 
daarom ook nog niet of we uw pen-
sioen per 1 januari 2013 kunnen ver-
hogen (de toeslag). Toch is er vol- lees verder op de volgende pagina

doende over uw pensioen te melden. 
U leest het in dit nieuwe nummer 
van AVEBE Pensioen Nieuws. 

Dekkingsgraad licht gestegen
Tijdens de eerste 10 maanden van 
2012 steeg de dekkingsgraad lang-
zaam, tot bijna 105% op 31 oktober. 
We begonnen het jaar met een 

Toeslag van 2% 
voor kleine groep

Bent u vóór 1 april 1996 met pen-
sioen of ontslag gegaan? Dan is uw 
toeslag niet afhankelijk van de 
dekkingsgraad, maar dus onvoor-
waardelijk. De hoogte wordt bepaald 
door te kijken naar de prijsstijgingen 
in Nederland. ‘Onvoorwaardelijk’ 
betekent dat u hier elk jaar op kunt 
rekenen. De toeslag is gelijk aan de 
Consumenten-prijsindex afgeleid. 
Tussen oktober 2011 en oktober 
2012 was deze 2%. Uw pensioen 
wordt daarom per 1 januari ook met 
2% verhoogd. De toeslag voor alle 
andere (oud-)medewerkers is nog 
niet bekend (zie verder pagina 3).

Vanaf 1 januari gaat Syntrus Achmea 
onze adminstratie bijhouden. We 
werken vanaf die datum dus niet 
langer samen met A&O Pensioen 
Services. Op pagina 5 vertelt Jeroen 
Stassen (Syntrus Achmea) wat dit 
voor u betekent.

Nieuwe administrateur:
Syntrus Achmea
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dekkingsgraad van 103%. Een lichte 
stijging dus. Waardoor kon onze 
dekkingsgraad stijgen? Dat heeft 
met twee dingen te maken: goede 
beleggingsrendementen en nieuwe 
regels bij het berekenen van de 
dekkingsgraad.

Beleggingen lopen goed
Onze beleggingen doen het in 2012 
heel goed. Tot nu is het rendement 
op onze aandelen en obligaties bijna 
10% (2011: 4,1%). Dit betekent dat 
we meer geld ‘in kas’ hebben. En als 
we meer geld hebben, gaat ook de 
dekkingsgraad omhoog. 

Nieuwe gunstige regel  
voor pensioenfondsen
Bij veel Nederlandse pensioenfond-
sen is de dekkingsgraad lager dan 
100%. Dan is er onvoldoende geld 
om op lange termijn alle pensioenen 
te kunnen blijven betalen. Een 
vervelende situatie waar wij gelukkig 
niet mee te maken hebben. Maar dit 
zorgt in de Nederlandse pensioen-

vervolg hoofdartikel voorpagina wereld natuurlijk wel voor veel on-
rust.

Voor de overheid was dit voldoende 
reden om tijdelijk andere regels toe 
te staan. De Nederlandsche Bank 
(DNB) publiceert iedere maand de 
rente die pensioenfondsen bij het 
vaststellen van de dekkingsgraad 
moeten gebruiken. DNB wijzigde de 
spelregels eind september iets, waar-
door de dekkingsgraad bij alle pen-
sioenfondsen omhoog ging. Dus ook 
bij ons.

Ondanks deze twee gunstige 
ontwikkelingen steeg de dekkings-
graad maar een klein beetje. Hoe 
kan dat? Dat komt doordat we in 
Nederland gemiddeld steeds ouder 
worden. Dat bleek uit nieuwe cijfers 
die in september zijn gepubliceerd. 
Alle pensioenfondsen moeten hier-
mee rekening houden. De stijging 
van de gemiddelde leeftijd, maakt 
pensioen duurder. Daarom wel een 
stijging van de dekkingsgraad, maar 
geen hele grote.
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ASR stopt met het uitvoeren van 
Pensioenspaarregeling Module III. 
Vanaf 1 januari 2013 is Robeco de 
nieuwe uitvoerder. Hebt u nu nog 
een kapitaal bij ASR staan? Dan bent 
u hierover persoonlijk op de hoogte 
gebracht.

Nieuwe uitvoerder 
Pensioenspaarregeling 
Module III  

Wolter Bouwmeester gaat uit dienst 
bij AVEBE. Daarom legt hij ook zijn 
functie als lid van het Bestuur van 
het Pensioenfonds neer. Wolter is  
bijna 5 jaar bestuurslid geweest, al-
tijd als vertegenwoordiger van de 
werkgever. Goede communicatie 
vond hij zeer belangrijk. Zo was hij 
onder andere betrokken bij het 
opzetten van de nieuwsbrief die u nu 
leest. Wij bedanken Wolter voor zijn 
jarenlange inzet voor het Pensioen-
fonds. Zodra wij weten wie Wolter 
bij het Pensioenfonds gaat vervan-
gen, hoort u dat van ons.

Wolter Bouwmeester 
stopt als bestuurslid

Korte berichten

Verhuizen naar het 
buitenland? 
Even doorgeven!

Verhuizingen binnen Nederland 
hoeft u niet aan ons door te geven. 
Daar krijgen wij automatisch bericht 
van. Bij een verhuizing naar het bui-
tenland is dat anders. Daarom vra-
gen wij u om verhuizingen naar het 
buitenland altijd aan ons door te 
geven. Ook als u al in het buitenland 
woont en verhuist. Zo kunnen we u 
blijven informeren over uw pensioen 
en het Pensioenfonds. 



Voorlopige dekkingsgraad 
ongeveer 105%

Het Pensioenfonds probeert uw 
pensioen elk jaar te verhogen. Dat 
kan alleen als hier voldoende geld 
voor is. De dekkingsgraad geeft dit 
aan: hoe hoger de dekkingsgraad, 
hoe groter de kans dat we de pen-
sioenen kunnen verhogen. Hiervoor 
kijken we naar de stand op 31  
december. Die dekkingsgraad is nog 
niet bekend. We kunnen wel een  
inschatting maken. We verwachten 
dat onze dekkingsgraad op 31 de-
cember ongeveer 105% is. Die 105% 
is precies de grens tussen wél en 
géén toeslag op uw pensioen. 

Gedeeltelijk onvoorwaardelijk
Een kleine groep deelnemers heeft 
recht op een gedeeltelijk onvoor-
waardelijke toeslag. Die toeslag is 
het laagste van de volgende per-
centages: de Consumentenprijsindex 
afgeleid, de CAO-loonstijging bij 
AVEBE en het gemiddeld behaalde 
beleggingsrendement over de af-
gelopen 5 jaar. Ook voor deze groep 
kunnen we nog geen uitspraak over 
een eventuele toeslag doen.

De definitieve dekkingsgraad per 31 december 2012 is 

nog niet bekend. Logisch: het is nog geen 31 december, 

en er kan altijd iets gebeuren waardoor de dekkings-

graad daalt of stijgt. We kunnen dus ook nog niet zeg-

gen of uw pensioen vanaf 1 januari wordt verhoogd.

Toeslag gaat altijd op 1 januari in
In de loop van 2013 weten we of uw 
pensioen wordt verhoogd. Stel dat 
we dit in mei weten. Dan gaat uw 
opgebouwde pensioen of uw pen-
sioenuitkering toch met ingang van 
1 januari 2013 omhoog. Met terug-
werkende kracht dus. Dit betekent 
dat gepensioneerden in een bepaal-
de maand éénmalig een extra pen-
sioenuitkering ontvangen.
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De dekkingsgraad geeft aan hoe  
‘financieel gezond’ een pensioen-
fonds is. Is de dekkingsgraad 100%? 
Dan is er precies voldoende geld 
voor alle pensioenen. Maar 100% is 
nog niet voldoende om tegenslagen 
op te vangen. Dan moet de dekkings-
graad nog een stuk stijgen. Want hoe 
hoger de dekkingsgraad, hoe beter 
het in financieel opzicht gaat. 

De dekkingsgraad: 
wat is dat?

De AOW-leeftijd gaat 

vanaf 1 januari 2013 lang-

zaam omhoog.  Op pagina 

4 kunt u daar meer over 

lezen. De regeringspartijen 

VVD en PvdA hebben nog 

meer plannen op pensioen-

gebied. 

Hierna noemen we de belangrijkste 
pensioenplannen van de regering. 
Deze plannen moeten nog wel wor-
den goedgekeurd. Het is dus niet ze-
ker dat ze doorgaan. 

Lagere pensioenopbouw 
Het maximale opbouwpercentage 
dat is toegestaan is nu nog 2,25%, 
vanaf 1 januari 2014 wordt dit 
2,15%. De regering wil nog lager: 
1,75%. Bij AVEBE bouwt u sinds  
1 januari 2012 jaarlijks 2% van uw 
salaris* aan pensioen op.  
> Als dit plan doorgaat, gaat u per 
jaar dus minder pensioen opbouwen. 
*uw jaarsalaris min de franchise

Pensioenopbouw tot salaris van 
€100.000 
‘Belastingvriendelijke’ pensioenop-
bouw beperken tot het salaris van 
€100.000. 
> Wie meer verdient, moet zijn pen-
sioen verder zelf regelen.

Hogere AOW-leeftijd
De verhoging van de AOW-leeftijd 
gaat mogelijk nog sneller. 
> In 2018 naar 66 jaar, vanaf 2021 
67 jaar.

Plannen van de  
regering



Wat betekent dit voor uw pensioen?

De AOW-leeftijd gaat vanaf 1 januari 2013 langzaam omhoog. Uw pensioen bij 

AVEBE volgt de ingangsdatum van de AOW, en gaat vanaf 2013 dus ook later in. 

De eerste jaren 1 maand per jaar, daarna sneller. Wanneer de AOW voor ú ingaat 

is afhankelijk van uw geboortejaar (zie schema ‘Ingangsleeftijd AOW volgens hui-

dige wet’).  Hieronder leest u wat de gevolgen zijn van de hogere AOW-leeftijd. 
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Op www.rijksoverheid.nl vindt u altijd de laatste informatie.

AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013 omhoog 

Huidige medewerkers
Langer doorwerken
U werkt door tot uw AOW ingaat 
(zie schema).

Eerder stoppen 
U kunt nog altijd eerder stoppen 
met werken. Uw AVEBE-pensioen 
gaat dan éérder in. Uw maande-
lijkse pensioenuitkering wordt dan 
iets lager. En u krijgt ook te maken 
met een AOW-gat, omdat uw 
AOW later ingaat dan uw pensioen. 
U kunt dit AOW-gat dichten door:
•	 zelf bij te sparen;
•	 uw pensioen anders te verdelen: 

eerst een hogere uitkering (bij-
voorbeeld tot uw AOW-leeftijd), 
daarna een lager pensioen;

•	 of u accepteert tijdelijk (tot uw 
AOW-leeftijd) een lager inko-
men.

Al met pensioen, jonger dan 65
U hebt een AOW-gat
Uw AOW gaat namelijk later in dan 
vooraf verwacht. U kunt dit AOW-
gat dichten door:
•	 zelf bij te sparen;
•	 uw pensioen anders te verdelen: 
 > Bent u met vroegpensioen? 

Dan kunt u kiezen voor eerst een 
hogere uitkering (bijvoorbeeld 
tot uw AOW-leeftijd), en daarna 
een lager pensioen;

 > Is uw ouderdomspensioen al 
ingegaan vóór 1 januari 2013? 
Dan kunt u (tijdelijk tot 2016) 
nogmaals kiezen voor een ‘hoog/
laag-uitkering’. U ontvangt dan 
een extra periode (tot uw AOW 
ingaat) een hoger en daarna een 
lager pensioen;

•	 of u accepteert tijdelijk (tot uw 
AOW-leeftijd) een lager inko-
men.

LET OP: Als uw AOW al is ingegaan 
heeft de verhoging van de AOW-
leeftijd geen gevolgen voor u.

AOW-leeftijd 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jaren 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 67

Maanden 1 2 3 5 7 9 0 3 6 9 0

Ingangsleeftijd AOW volgens huidige wet

AOW vanaf uw 
verjaardag

U ontvangt straks niet 
langer AOW vanaf de 
1ste dag van de maand 
waarin u de AOW- 
leeftijd bereikt, maar 
echt vanaf uw 65ste 
(66ste, 67ste) ver-
jaardag. Dus als u op de 
22ste van de maand ja-
rig bent, ontvangt u 
vanaf deze dag AOW in 
plaats vanaf de 1ste van 
de maand. 



Wat voor soort bedrijf is Syntrus Achmea?                                                      
“De naam Syntrus Achmea bestaat pas sinds 1 januari 2008. 
Syntrus is ontstaan uit de samenvoeging van verschillende 
merken, waaronder PVF Achmea en Interpolis Pensioenen. Dus 
we bestaan officieel sinds 2008, maar we zijn al enige tiental-
len jaren actief in de pensioenwereld.”

“Via de planner op de website krijgt u 
straks nog meer inzicht in uw pensioen”

Wat doet Syntrus precies?                 
“Wij verzorgen de administratie van pensioenregelingen. We 
houden dus bij wie deelnemer is, maar ook wanneer iemand 
uit dienst of met pensioen gaat. Dat doen we voor ongeveer 
80 Nederlandse pensioenfondsen, zowel de hele grote als klei-
nere fondsen. Daar zitten ook pensioenfondsen bij die on-
geveer even groot zijn als Pensioenfonds AVEBE. Elk pensioen-
fonds kan rekenen op zijn eigen klantspecifieke aanpak.” 

“Deelnemers merken 
heel weinig van 
overgang naar nieuwe 
administrateur”

U las het al op pagina 1: vanaf 1 januari 

werken wij samen met Syntrus Achmea als 

nieuwe administrateur. Daarom vroegen wij 

aan Jeroen Stassen (Syntrus Achmea) wat u 

hiervan gaat merken, en waar u speciaal op 

moet letten. Maar we wilden ook meer van 

de nieuwe administrateur weten. Dit waren 

zijn antwoorden.

Jeroen Stassen (Syntrus Achmea) stelt 
zich voor                                                                                 

Een nieuwe administrateur: wat gaan onze deelnemers 
hiervan merken?
“Als het goed is heel weinig. Wij doen al het werk achter de 
schermen. Zo zorgen we ervoor dat de juiste cijfers bij de juiste 
personen staan. Daar merken de deelnemers verder weinig 
van. De belangrijkste verandering is dat iedereen voortaan 
post ontvangt van Syntrus, en niet langer van A&O. Dus als u 
straks post van Syntrus Achmea ontvangt, gaat het zeer 
waarschijnlijk over uw pensioen bij AVEBE. 

 “Voortaan ontvangen deelnemers hun 
AVEBE pensioenpost van Syntrus”

Alles blijft trouwens gewoon in de kleuren en stijl van het  
Pensioenfonds. Om een voorbeeld te geven: het jaarlijkse pen-
sioenoverzicht (‘UPO’) verandert waarschijnlijk niet of bijna 
niet. Het wordt straks alleen door ons verstuurd.

Daarnaast verandert het telefoonnummer en het e-mailadres 
dat deelnemers kunnen gebruiken als zij een vraag hebben. In 
mijn team zorgen we ervoor dat we alles van de AVEBE pen-
sioenregeling weten. Dus ik durf wel te zeggen dat wij alle 
deelnemers vanaf 1 januari uitstekende service kunnen bie-
den.”

En er komt een website.
“Klopt. In 2013 komt er een website die de huidige intranetsite 
gaat vervangen. Het is ook de bedoeling dat we via de website 
een pensioenplanner gaan aanbieden. Met deze planner kunt u 
straks zelf uitrekenen wat de gevolgen van bepaalde pensioen-
keuzes zijn. Erg handig dus.”
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Jeroen Stassen
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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

Als u een vraag hebt over deze Nieuwsbrief of uw pensioen, 
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?

Website
Op dit moment vindt u veel informatie over uw pensioen op 
onze intranetsite. Dat gaat veranderen. In 2013 komt het 
Pensioenfonds namelijk met een eigen website. Een website 
betekent dat alle pensioeninformatie straks voor iedereen 
beschikbaar is. Dus voor huidige medewerkers, gepen-
sioneerden én oud-medewerkers die hun pensioen bij het 
Pensioenfonds lieten staan.

Volgende nieuwsbrief
Het volgende nummer van AVEBE Pensioen Nieuws ontvangt 
u aan het begin van de zomer van 2013. Zoals gebruikelijk zal 
in dat nummer uitgebreid worden teruggekeken op het  
afgelopen jaar. Hierin staan straks dus ook alle belangrijke 
(financiële) cijfers.

UPO
Ongeveer tegelijkertijd met de volgende nieuwsbrief kunt u 
uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) verwachten. Hierin 
ziet u het pensioen dat u tot en met 31 december 2012 hebt 
opgebouwd. Voor uzelf én voor uw partner en/of kinderen.

Meer van het Pensioenfonds

AVEBE Pensioenfonds 
wenst u fijne feestdagen en 

een voorspoedig 2013!

pensioen nieuws | 6


