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Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE

Lichte daling dekkingsgraad
De financiële situatie van Pensioenfonds AVEBE is iets minder geworden. De eerste
helft van 2015 heeft de beleidsdekkingsgraad een constante daling laten zien. Eind
juli was de beleidsdekkingsgraad 117,6%. Dat is ruim 1%-punt lager dan begin 2015.
Nieuwe berekening dekkingsgraad
Volgens de nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen moeten we voortaan onze financiële
beslissingen baseren op de beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden
van de afgelopen 12 maanden.
Daarmee worden grote maandelijkse
verschillen gedempt. In de grafiek

staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad naast de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad daalt
langzaam, doordat er steeds een
relatief goede maand uit 2014 wegvalt en wordt vervangen door een
minder goede maand in 2015. De
rente is namelijk al langere tijd aan
het dalen. Als de rente daalt,
stijgen de verplichtingen van het
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pensioenfonds en dat drukt op de
dekkingsgraden. Een groeiend vermogen zet daar weer een plus
tegenover. Op de homepage van
www.pensioenfondsavebe.nl kunt u
altijd de laatste dekkingsgraad zien.
Rekenrente aangepast
Op 14 juli 2015 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) besloten de
rente waarmee de actuele dekkingsgraad moet worden berekend, voor
pensioenfondsen aan te passen. De
actuele dekkingsgraad is daardoor
per 31 juli 2015 scherper gedaald.
Dit heeft niet meteen grote invloed
gehad op de beleidsdekkingsgraad,
omdat die een gemiddelde is over
12 maanden.
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Nieuwe financiële spelregels voor
pensioenfondsen
In Nederland gelden nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen. Voor
Pensioenfonds AVEBE verandert hierdoor niet alleen de berekening van onze
dekkingsgraad. Er verandert ook iets in het berekenen van de toeslag.
Nieuwe afspraken voor
verhogen pensioenen
Om uw opgebouwde pensioen te
beschermen tegen inflatie, probeert
pensioenfonds AVEBE de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen jaarlijks te verhogen met een
toeslag (indexatie). Dat doen we pas
als de dekkingsgraad minimaal 110%
is. Tot nu toe hadden we drie mogelijke verhogingen: 1/3e van de
prijsinflatie vanaf 110% dekkingsgraad, 2/3e van de prijsinflatie vanaf
122% en volledige toeslagverlening
vanaf 135%. Per 1 januari 2015 stijgt
de hoogte van de toeslag gelijkmatig

mee met de beleidsdekkingsgraad,
zie het schema hieronder. De grens
waarboven volledige toeslag kan
worden gegeven, stelt het bestuur
binnenkort vast. Hij ligt tussen 130
en 135%. Deze nieuwe methode gebruiken we voor het eerst in 2016.
Premie werkgever
Over de premie die AVEBE betaalt,
waren al nieuwe afspraken gemaakt.
AVEBE betaalt een gemaximeerde
premie van 25% van de totale loonsom. De opbouw waar we naar
streven is 1,875%. Maar als daarvoor
meer premie nodig zou zijn dan

Beleidsdekkingsgraad

Toeslagverlening
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Volledige toeslagverlening +
eventueel inhaaltoeslagen en
herstel van kortingen
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25%, dan wordt het opbouwpercentage verlaagd. Andersom, als er
premie overblijft, dan gaat een deel
daarvan naar een buffer. Is er dan in
de toekomst een keer meer dan 25%
premie nodig, dan kan het Pensioenfonds deze buffer gebruiken om de
opbouw toch op peil te houden.
Beleggingen en risicohouding
Ook de manier waarop we voor de
pensioenen beleggen moet aansluiten op de nieuwe spelregels. Om het
nieuwe beleggingsbeleid vast te
stellen, moet Pensioenfonds AVEBE
de risicohouding bepalen die bij ons
past; moet er duidelijkheid bestaan
over de mate van beleggingsrisico
dat wij lopen. Pensioenfonds AVEBE
heeft een groot deel van de pensioenen ondergebracht bij verzekeraar Aegon. Dat betekent dat het
risico maar beperkt kan worden uitgebreid. Wij verwachten daarom
geen grote veranderingen in het beleggingsbeleid.

Jaarverslag 2014

Hoe hebben we het in 2014 gedaan?
De dekkingsgraad van pensioenfonds AVEBE is in 2014 licht gedaald. We begonnen
het jaar met een dekkingsgraad van 119%. Het jaar werd afgesloten met een dekkingsgraad van 115% (volgens de berekenmethode van 2014).
De totale beleggingsportefeuille behaalde in 2014 een
rendement van 6,8%. Een goede voldoende. Dit positieve
resultaat was vooral te danken aan de beleggingen in aandelen. Door de sterke daling van de rente rapporteerden
veel pensioenfondsen een hoog beleggingsresultaat op
vastrentende waarden. Pensioenfonds AVEBE belegt nauwelijks in vastrentende waarden, omdat het grootste deel
van de verplichtingen bij Aegon verzekerd is. Voor dit deel

heeft Pensioenfonds AVEBE dan ook geen resultaat op de
beleggingen en op de verplichtingen.

Dekkingsgraad Pensioenfonds AVEBE 2014

Dekkingsgraad 2008 - 2014

Door het resultaat konden de pensioenen per 1 januari
2015 beperkt verhoogd worden met een toeslag van
0,2%, om de prijsstijgingen gedeeltelijk te compenseren.
Wie uit dienst was of met pensioen, vóór 9 december
1999, kon rekenen op een verhoging met 0,6%.

(per 31 december)

(per de laatste dag van de maand)
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2014
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Pensioenvermogen
Pensioenverplichtingen
Dekkingsgraad op zuivere marktrente
Ontvangen premies
Uitgekeerde pensioenen

744 miljoen euro
647 miljoen euro
115%
14,4 miljoen euro
18,0 miljoen euro

621 miljoen euro
523 miljoen euro
119%
16,0 miljoen euro
18,5 miljoen euro

Deelnemers (medewerkers)
‘Slapers’ (oud-medewerkers)
Pensioengerechtigden
Totaal aantal deelnemers

1.129
1.523
1.971
4.623

1.203
1.576
1.930
4.709
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De belangrijke gebeurtenissen in 2014
1 januari 2014
Vrijwillige verzekering
Nabestaandenoverbruggingspensioen
van pensioenfonds naar Zwitserleven

Juni 2014
UPO-campagne
met filmpje

Opbouw pensioenen
voortaan in eigen beheer zonder
herverzekering AEGON

December 2014
‘Pensioen in zicht’
presentaties voor
57-plussers

1 juli 2014
Wet versterking bestuur
pensioenfondsen

1 januari 2015
Nieuwe fiscale regels ->
nieuwe pensioenregeling

15 november 2014
Lancering pensioenplanner

Beleggingsbeleid
eigen beheer

Rendement 2008 - 2014
(per 31 december)
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Het grootste deel van het vermogen (€ 555 miljoen) is ondergebracht bij AEGON. Het
andere deel (€ 145 miljoen) belegt het pensioenfonds zelf (eigen beheer). Uitgangspunt is
zoveel mogelijk rendement
met zo weinig mogelijk risico’s.
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Samenstelling en Rendementen 2014
Categorie

Samenstelling
portefeuille

Rendement
Pensioenfonds

Rendement
benchmark

Aandelen
49,1%
11,8%		
10,8%
Vastrentende waarden
37,4%
6,4%		
7,0%
Onroerend goed
5,5%
4,8%		
4,8%
Grondstoffen
4,0%
-20,2%		
-19,8%
Hedge funds
4,0%
5,2%		
2,2%
Liquide middelen
0,0%
(niet belegd geld)
		
Totaal
100%
6,8%
7,0%

Het totale beleggingsrendement van 6,8% in 2014 was
vooral te danken aan de beleggingen in aandelen (11,8%) en
vastrentende waarden (6,4%).
De beleggingen in grondstoffen
(-20,2%) deden het juist niet
goed. Ondanks dat zijn we niet
ontevreden met het totale rendement. Het totale rendement
van het pensioenfonds bleef
maar marginaal achter bij de
benchmark (voorbeeldportefeuille). De benchmark haalde
namelijk 7,0%.
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Overig nieuws

Toezicht naleving
regels

Opbouwpercentage
toch maximaal

Twee leeftijden
in uw UPO

De heer J. van Dulst is sinds enkele
maanden onze nieuwe ‘compliance
officer’. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bevordering en toepassing van een integere bedrijfscultuur. Daarvoor stelt het een
integriteitsbeleid en diverse daarmee samenhangende documenten
op. De compliance officer controleert of we ons houden aan alle
wet- en regelgeving die voor pensioenfondsen geldt en aan ons
eigen integriteitsbeleid. Ook controleert hij de naleving van onze
gedragscode. Op die manier waakt
het bestuur voor ongewenste belangenverstrengeling en andere integriteitsrisico’s. De heer Van Dulst
heeft ruime beleidservaring in het
pensioenveld. Van Dulst: “Als pensioenfonds beheer je een forse pot
met geld. Dus moet je zorgen dat je
risicomanagement op orde is. Er verandert vaak iets aan de regels voor
pensioenfondsen en dan is het belangrijk dat iemand de laatste stand
van zaken in de gaten houdt, een
integere bedrijfscultuur helpt te
bevorderen en de naleving daarvan
controleert. Die persoon ben ik.
Mijn contactgegevens staan op de
website van het fonds. Ik rapporteer
mijn bevindingen aan de voorzitter
van het bestuur.”

Voor 2015 zag het er even naar uit
dat we niet het maximale opbouwpercentage zouden halen. Maar we
kunnen u gelukkig nu meedelen dat
dit wel het geval is. Uw pensioenopbouw is dus 1,875% in 2015.

Wij verstuurden onlangs weer het
UPO naar alle medewerkers. Wie al
in dienst was voor 2012, ziet in dit
pensioenoverzicht steeds twee
leeftijden staan. Zij hebben namelijk
in het verleden pensioen opgebouwd
met een pensioenleeftijd van 65
jaar. Maar de pensioenopbouw is
vanaf 1 januari 2012 gebaseerd op
een pensioenleeftijd van 67 jaar.
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Sinds dit jaar is het opbouwpercentage maximaal 1,875%, maar het
kan ook lager zijn. AVEBE stort een
gemaximeerde jaarlijkse premie van
25% van de salarissom. Daarmee
moeten wij de opbouw van de pensioenen betalen. Als blijkt dat er onvoldoende geld beschikbaar is dan
kan het opbouwpercentage omlaag
gaan. Voor 2016 wordt deze beslissing naar verwachting in het eerste
kwartaal van 2016 genomen.

Is dit bij u ook zo? Dan mag u die twee
leeftijden uiteindelijk verschuiven,
bijvoorbeeld naar uw AOW-leeftijd.
Daardoor verandert natuurlijk wel
de hoogte van uw pensioen. In de
pensioenplanner op onze website
kunt u zien waar u op uitkomt.

AOW-leeftijd versneld omhoog
De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog, dat is begin juni bekend geworden. De AOW-leeftijd stijgt vanaf 2016 versneld naar 66 jaar in
2018 (was 2019) en 67 jaar in 2021 (was 2023). Vanaf 2022 wordt de
AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Hoe ouder mensen
gemiddeld worden, hoe hoger de AOW-leeftijd.
Als u geboren bent na 30 september 1950 krijgt u te maken met de
nieuwe AOW-leeftijd. Wilt u weten wanneer uw AOW ingaat? Bereken
het op de website van de SVB: www.svb.nl. Daar ziet u ook of u recht
heeft op een overbruggingsuitkering.

Vragen?

Colofon

Hebt u vragen over deze Nieuwsbrief of over uw pensioen?
Neem dan eens een kijkje 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. U kunt ook een e-mail sturen naar:
pensioenfondsAVEBE@Achmea.nl, een brief stuurt u aan:
Stichting Pensioenfonds AVEBE
p/a Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Postbus 90170
5000 LM Tilburg

Redactie: Stichting Pensioenfonds AVEBE | Towers Watson
Vormgeving: Heijden Ontwerp
Druk: Drukkerij De Bruin B.V.
Oplage: circa 3.000

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

Het Pensioenfonds gaat meer
digitaal communiceren
Vanaf 1 juli 2015 geldt de nieuwe wet pensioencommunicatie. De deelnemer, u dus, moet nog beter
bij ons in beeld komen. Informatie meer op maat
gemaakt en onzekerheden in de pensioenregeling
moeten helder benoemd worden. Alles met een
duidelijke focus op digitale communicatie.
Om de informatie over pensioen
toegankelijk te maken voor iedereen, wordt bij alle pensioenfondsen Pensioen 1-2-3 geïntroduceerd. Gelaagde informatie, zodat
iedereen zelf kan bepalen hoeveel
hij wil weten. Van simpel en kort
op niveau 1, tot bijvoorbeeld het
pensioenreglement op niveau 3.
Bijna alles digitaal
Digitale communicatie wordt nog

niet verplicht, maar krijgt wel de
hoofdrol. Pensioenfonds AVEBE
heeft al lang een website. Maar
komende tijd willen we verder
gaan: bijna alles digitaal versturen. Dat scheelt ons veel geld.
Geld dat we dan kunnen besteden
aan communicatie op maat. Het
jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO)
krijgt u voorlopig nog wel op papier. En past digitaal niet bij u?
Dan maken we een uitzondering.

Oproep aan gepensioneerden en andere belanghebbenden

E-nieuwsbrief: meld u alvast aan!
Komende tijd ontwikkelen we een e-nieuwsbrief die deze papieren
nieuwsbrief gaat vervangen. Van de werkenden hebben we de mailadressen al. Maar bent u gepensioneerd of ontvangt u een nabestaandenpensioen van ons? Geef ons dan alvast uw mailadres door via:
pensioenfondsAVEBE@Achmea.nl.
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Financieel plannen:
bijeenkomsten 35+
Komend halfjaar besteden we extra aandacht aan onze 35-plussers. Waarom? Vaak
zit deze groep in het spitsuur van het leven.
Geld gaat vooral naar het gezin, de hypotheek of gewoon de leuke dingen van NU.
Maar het rommelt, zo vertellen ons de
signalen van de werkvloer. Hoe druk u het
ook heeft, er is af en toe een stemmetje “is
mijn pensioen eigenlijk wel echt goed voor
elkaar, mis ik niks?”
Daarom organiseren wij bijeenkomsten
voor alle medewerkers van 35 jaar en
ouder. We staan stil bij de mogelijkheden
van vroegpensioen, wanneer bijsparen handig of noodzakelijk is en hoe u een vinger
aan de pols kunt houden zonder dat u er
teveel tijd mee kwijt bent. We leggen uit
waar u risico loopt, en waar u op mag rekenen. We laten de Pensioenplanner zien en
hebben het over wat u zelf nog kunt doen
aan pensioen, buiten het pensioenfonds om.
De uitnodigingen sturen wij dit najaar uit.

