PENSIOENNIEUWS

Onze pensioenopbouw
De pensioenopbouw is in
2016 niet maximaal →

In beeld
“Weet jij wat je moet
doen voor je pensioen” →

Pensioenfonds Avebe

Indexatie
De pensioenen gaan weer
iets omhoog →

Kort & Bondig
Ieder jaar bouwt u maximaal
1,875% van uw pensioengrondslag
aan pensioen op. In 2015 hebt u dit
maximum opgebouwd. Voor 2016
moeten we helaas een lagere
opbouw vaststellen.

De compensatieregeling die in 2006
met bepaalde medewerkers is
afgesproken, eindigt eerder dan
gepland. De deelnemers voor wie dit
geldt, krijgen binnenkort hierover
nog een brief van ons.

De pensioenen gaan weer omhoog
in 2016. De medewerkers die nu
in dienst zijn ontvangen een
verhoging van 0,20%.

Binnenkort ontvangt u uw
pensioenoverzicht. Het overzicht
ziet er dit jaar anders uit.

Hoe gaat het financieel met Pensioenfonds Avebe? →

Pensioenopbouw in 2016 niet maximaal →
Betere informatie over pensioen →
Weet jij wat jij moet doen voor je pensioen? →

Uw jaarlijkse pensioenoverzicht is verbeterd →
Netto uitkering verandert in 2016 →

Pensioenen omhoog in 2016 →

8 miljoen regeling eindigt →
Beleggen. Hoezo? →

Hoe gaat het financieel met
Pensioenfonds Avebe?

↓

Onze dekkingsgraad herstelde snel van een dip in het derde kwartaal en
sloot eind 2015 op het niveau van afgelopen zomer. Het nieuwe jaar is
voor pensioenfondsen zeer teleurstellend begonnen. Dalende rente
en tegenslag op de aandelenbeurzen zorgden voor een nieuwe dip.
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Voor 2016: pensioenopbouw niet maximaal
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Beleidsdekkingsgraad
Actuele dekkingsgraad

Dekkingsgraad in 2015 gedaald
Over heel 2015 daalde onze beleidsdekkingsgraad 2% en onze actuele dekkingsgraad 1%. Dat kwam vooral door de lage
rente waarmee we moeten berekenen wat
het pensioen kost. Hoe lager die rente, hoe
hoger onze verplichtingen. Maar ook, hoe
lager de dekkingsgraad. De opbrengsten
van de beleggingen kunnen dat
compenseren, maar dat lukt niet altijd.

Wat is een dekkingsgraad?
Een belangrijke graadmeter is de actuele
dekkingsgraad. Dit percentage geeft de
verhouding aan tussen ons vermogen en
wat we moeten betalen voor de opbouw
en het uitkeren van de pensioenen. De
beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde
van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt door het bestuur gebruikt bij
het maken van financiële beslissingen.

Ieder jaar bouwt u maximaal 1,875% van uw
pensioengrondslag aan pensioen op. In 2015
hebt u dit maximum opgebouwd. Voor 2016
moeten we helaas een lagere opbouw
vaststellen.
Avebe stort ieder jaar namelijk maximaal
25% van de salarissom voor de opbouw van
de pensioenen. Met de zeer lage rentestand
van dit moment is dat niet genoeg voor een
maximale pensioenopbouw van 1,875%.
De hoogte van de opbouw in 2016 wordt op
dit moment besproken tussen de werkgever
en de vakbond. We houden u op de hoogte.

Betere informatie over
uw pensioen!

Wat kunt u
verwachten?
• We lanceren een nieuwe website.
• We gaan onze informatie gelaagd
aanbieden met een Pensioen 1-2-3, zodat
u zelf handig bepaalt hoeveel u wilt
weten.

Duidelijke en begrijpelijke informatie over uw pensioen. We willen dat
u weet welke keuzes u hebt en wat de gevolgen voor uw pensioen zijn
van belangrijke levensgebeurtenissen als werkloosheid of overlijden.
En ook als u bepaalde risico's loopt, dan zijn we hier open en transparant
over. Kortom, we willen u dit jaar meer betrekken bij uw pensioen.

Waarom?
Er zijn regels voor hoe wij u als pensioenfonds moeten informeren over pensioen.
Dit staat in de Wet Pensioencommunicatie. Deze wet is in 2015 door de overheid
speciaal in het leven geroepen met als
doel om Nederlanders bewuster te maken
van pensioen. Voor Pensioenfonds Avebe
betekent deze wet dat we onze informatie
nog verder gaan verbeteren.

Pensioenoverzicht over 2015
Jaarlijks ontvangt u een Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) van ons. Het
overzicht geeft u in één oogopslag een
beeld van uw pensioensituatie. Dit jaar
ziet het pensioenoverzicht er anders uit.
U ziet alleen het pensioen dat u nu hebt
opgebouwd. Als u wilt weten hoeveel u in
de toekomst kunt opbouwen, dan kunt u
dat bekijken op de website
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

• We gaan met u in gesprek. Hiervoor
organiseren we een deelnemerspanel,
waarin we met een aantal van u in
gesprek gaan over pensioen.
• Ook kijken wij kritisch naar alle
bestaande brochures en de brieven die
we versturen.

Digitale nieuwsbrief
Werknemers ontvangen deze nieuwsbrief voor het eerst digitaal. Ook
gepensioneerden kunnen zich aanmelden
voor de digitale nieuwsbrief. Zij ontvangen daarvoor een antwoordkaart.

Bekijk de video’s!

“Weet jij wat je moet doen
voor je pensioen?”
Dit vroegen wij medewerkers tijdens de Pensioen3daagse in november
2015. Iedereen ontving een ansichtkaart met daarop een persoonlijke
pensioenboodschap. Het was meteen de start voor de campagne voor de
35-plussers.
Waarom een campagne voor 35-plussers?
We horen vaak dat deze groep vragen
heeft over pensioen en zich af en toe best
zorgen maakt, maar dat ze tegelijkertijd
vooral bezig zijn met het gezin en het
werk. Daarom vonden we het hoog tijd
om deze groep meer te vertellen over
pensioen en de pensioenregeling van
Avebe. We lanceerden daarom een tijdelijke website, waarop pensioenexperts in
verschillende video’s van alles uitleggen
over pensioen. Vervolgens hebben we alle
35-plussers uitgenodigd voor een infosessie, waar we verder in zijn gegaan op pensioen bij Avebe en welke stappen je zelf
kunt nemen om je pensioen te verbeteren.

Hebt u het gemist?
Ongeveer 20% van de medewerkers tussen 35 en 45 jaar is naar de infosessie gekomen. De reacties waren positief. Tijdens de
sessie kregen zij bruikbare tips om aan de
slag te gaan met hun eigen pensioen. Een
gerust gevoel en een vinkje op de to-dolijst.
Hebt u de campagne gemist? De expertvideo’s en het stappenplan zijn nu nog te
zien op de website.

Heeft u nu vragen?
Bel onze helpdesk op
013 - 462 93 00

Uw jaarlijkse pensioenoverzicht is verbeterd
Ieder jaar rond de zomer krijgen alle medewerkers hun pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht ziet er voor iedereen in Nederland ongeveer
gelijk uit en heet daarom een Uniform Pensioenoverzicht. Uw
overzicht ziet er dit jaar anders uit dan u gewend bent.
Wat is er anders?
Het overzicht is een stuk korter. Er staat
alleen nog in wat u tot dat moment aan
pensioen hebt opgebouwd en wat er het
afgelopen jaar bij is gekomen. Het
pensioen dat u zou kunnen bereiken als
er niets verandert, is geschrapt. De hoogte
van dat te bereiken pensioen kunt u over
een tijdje wel terug vinden op de website
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Verzending
Voor de zomer ontvangt u uw pensioenoverzicht over 2015. Als u vragen heeft
over uw pensioenoverzicht, kunt u
contact opnemen met de pensioenhelpdesk.

Laat ons weten wat u vindt!
Binnenkort organiseert het pensioenfonds
een deelnemerspanel. Wij willen graag
weten wat u van onze communicatie
vindt. Tijdens het panel komen er verschillende onderdelen aan bod. Zo willen
wij graag van u weten of de informatie
over uw pensioen en uw pensioenregeling
helder en begrijpelijk is. U hoeft niets te
weten over pensioen of uw eigen
pensioen.
Interesse? Meld u aan!
Bouwt u pensioen op bij ons en wilt u met
ons meedenken? Meld u dan per e-mail
aan vóór 1 juni 2016 via
pensioenfondsavebe@achmea.nl.

Als u bent uitgekozen, dan ontvangt u
daarna een uitnodiging. Het panel biedt
ruimte voor maximaal 12 panelleden.
De panels worden gehouden tijdens
werktijd. U krijgt een vergoeding voor uw
reiskosten.

“8 miljoen regeling”
eindigt eerder dan
gepland

Pensioenen omhoog in 2016
Als de prijzen stijgen, dan wordt ons geld automatisch minder waard.
Daarom probeert Pensioenfonds Avebe de pensioenen ieder jaar mee te
laten stijgen met de prijzen (= toeslag). Dit kan niet altijd. Soms heeft het
fonds hier gewoonweg niet genoeg geld voor. Het uitbetalen van de
pensioenen nu en in de toekomst gaat tenslotte voor.

Uw pensioen wordt gedeeltelijk
verhoogd
De (beleids)dekkingsgraad is in 2015 iets
gedaald, maar nog wel hoog genoeg om de
pensioenen in ieder geval gedeeltelijk te
kunnen verhogen. Hoeveel uw pensioen
omhoog gaat, hangt af van de groep
waarin u valt.

Bent u....

Heeft u nu vragen?
Bel onze helpdesk op
013 - 462 93 00

…dan gaat uw pensioen per 1 januari 2016 omhoog

met pensioen of ontslag
gegaan vóór 1 april 1996

0,40%

met pensioen of ontslag
gegaan vanaf 1 april 1996 tot
9 december 1999

0,40%

met pensioen of ontslag
gegaan vanaf 9 december 1999

0,20%

nog in dienst

0,20%

In 2006 ging Avebe over naar een nieuwe
pensioenregeling. De deelnemers kregen
destijds voor die overstap een compensatie
aangeboden van in totaal 8 miljoen euro.
Avebe heeft in 2006, in overleg met de
vakbonden, een compensatie van acht
miljoen euro in het pensioenfonds gestort.
Met dat bedrag werd jaarlijks een stukje
extra pensioen ingekocht. Op die manier
konden de deelnemers die voor deze regeling in aanmerking kwamen, rond hun 62e
uitkomen op een vergelijkbaar pensioen als
in de oude eindloonregeling.
De 8 miljoen regeling zou aanvankelijk stoppen in 2021. Maar het inkopen van pensioen
is de afgelopen jaren aanzienlijk duurder
geworden. Dit komt doordat we allemaal
een stuk ouder worden en door de lage rente
op de financiële markten. De reservering
van acht miljoen euro is hierdoor sneller opgeraakt dan van tevoren berekend was. Dit
betekent dat de inkoop van extra pensioen
in de loop van 2017 stopt. De deelnemers
voor wie dit geldt, krijgen binnenkort
hierover nog een brief van ons.

Netto uitkering
verandert in 2016

Beleggen. Hoezo?
Pensioenfonds Avebe belegt de premies die u en
Avebe samen maandelijks afdragen. Dit doen we onder meer in aandelen,
obligaties, vastgoed en grondstoffen. Alles wat we met onze beleggingen
verdienen, komt ten goede aan de pensioenen van zo’n 4500 mensen
die we vertegenwoordigen.
Een zo goed mogelijk pensioen
Ons vermogen wordt belegd. Dit doen
we voor de Avebe medewerkers die nu
maar ook in het verleden hun geld aan ons
hebben toevertrouwd. Door de premies te
beleggen willen we iedereen een zo goed
mogelijk pensioen geven. Allereerst vinden we het belangrijk dat de pensioenen
niet hoeven te worden verlaagd. Gelukkig
hebben we dit nog nooit hoeven te doen
en het is ook de verwachting dat we dit in
de toekomst niet hoeven te doen. Omdat
de prijzen meestal stijgen vinden we het
ook belangrijk dat we uw pensioen met de
prijzen mee kunnen laten stijgen. In vaktermen: indexatie of toeslagverlening. De
laatste jaren is dit voor een deel gelukt.
Genoeg geld verdienen voor indexatie
Bij de keuze van onze beleggingen proberen we een balans te vinden tussen genoeg geld verdienen voor indexatie en dat
tegelijkertijd zo doen, zodat de pensioenen
niet hoeven te worden verlaagd. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om
verantwoord te beleggen.

Risico’s van beleggen
Om iedereen een zo goed mogelijk
pensioen te kunnen geven, moeten we ons
vermogen beleggen. Als de rendementen
tegenvallen, dan kan het voorkomen dat
de dekkingsgraad van het pensioenfonds
lager wordt. We hebben daarom een
groot deel van onze beleggingsportefeuille
herverzekerd bij Aegon. Dit betekent
dat we voor dat deel geen risico lopen.
Daarom nemen we in onze beleggingsportefeuille meer risico’s. De risico’s die we
nemen zijn overigens verantwoord. De
kans dat we de pensioenen moeten verlagen is bijna 0.
Het grootste deel van onze beleggingen zit
in aandelen van bedrijven in de VS en
Europa. We beleggen een beperkt deel in
aandelen van bedrijven in zogenaamde
opkomende landen (denk aan China, India). Ook beleggen we onder andere in
onroerend goed en grondstoffen.

Van het bruto bedrag dat u maandelijks
ontvangt, trekken wij eerst nog een bijdrage af voor loonheffing en de Zorgverzekeringswet (ZVW). Pensioenfonds Avebe
houdt deze bijdrage automatisch in. Wat
overblijft, is uw netto pensioenuitkering.
Per 1 januari 2016 moeten wij een hogere
bijdrage inhouden. Daardoor is uw netto
pensioenuitkering lager geworden.
Hoeveel moet u extra betalen?
De bijdrage ZVW gaat met 0,65% omhoog,
tot een maximaal bedrag van € 241,83 per
maand. Hoeveel meer loonheffing u gaat
betalen hangt af van de belastingschaal
waarin u zit. De nieuwe tarieven en belastingschijven staan op onze website. Wilt u
meer informatie? Neem dan contact op met
de Belastingdienst via de website
www.belastingdienst.nl.

Contact
Heeft u vragen over pensioen? Neem dan contact op met de pensioenhelpdesk.
De Avebe pensioenhelpdesk
De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 013 - 462 93 00.
U kunt ook een e-mail sturen naar pensioenfondsavebe@achmea.nl.
U kunt ook een brief sturen aan:
Avebe Pensioen Helpdesk
p/a Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Postbus 90170
5000 LM Tilburg
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Om de teksten prettig leesbaar te houden, is een aantal
zaken vereenvoudigd. U kunt daarom geen rechten
ontlenen aan deze uitgave.

