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Het jaarverslag 2015 staat online. 
Wilt u meer weten over hoe we het 
in het afgelopen hebben gedaan? 
Dan kunt u het jaarverslag online 
lezen.

We hebben een nieuwe website! 
Het is nu nog gemakkelijker om de 
antwoorden op uw vragen te  
vinden.

U heeft onlangs uw pensioen- 
overzicht ontvangen. Weet u of u 
later kunt rekenen op voldoende 
pensioen?

Kort & Bondig

https://www.pensioenfondsavebe.nl/over-ons/brochures-en-formulieren
www.pensioenfondsavebe.nl


“We kijken terug op een roerig jaar”
2015 was voor de pensioensector en dus ook voor ons een moeilijk jaar. De beleids- 
dekkingsgraad kwam eind december 2015 iets lager uit ten opzichte van 2014  
namelijk op 116,6%. Ondanks dat we een goede dekkingsgraad hebben, valt het  
rendement op de beleggingen tegen. Ons rendement in 2015 was 0%. Gegeven de 
slechte marktomstandigheden is dat geen slecht resultaat. Toch zijn dit niet de cijfers 
die we graag communiceren.

We kregen ook te maken met nieuwe wetgeving, het Financieel Toetsingskader 
(nFTK).  Door het nFTK worden we minder afhankelijk van de dagkoersen op de 
financiële markten, maar de regels om de pensioenen te kunnen verhogen, worden 
strenger. Het zal dus nog lastiger worden om de komende jaren de pensioenen te  
indexeren. 

U kunt ervan uitgaan dat er de komende jaren nog veel gaat veranderen. De overheid, 
werkgevers, werknemers en deskundigen denken al geruime tijd na over een  
hervorming van ons pensioenstelsel. Want dat er iets gaat veranderen, dat is  
duidelijk. Ondanks dat wij met z’n allen in Nederland ontzettend veel pensioen bij  
elkaar gespaard hebben, blijkt het de laatste jaren, door onder andere de lage rente, 
toch lastig te zijn om de pensioenen op het gewenste niveau te houden.

Als bestuur houden wij alle ontwikkelingen dan ook nauw in de gaten en zullen u 
daarover ook zo goed mogelijk informeren.

Bestuur Pensioenfonds Avebe

Check uw pensioen 
online!

Heeft u niet alleen bij Pensioenfonds Avebe 
maar ook elders pensioen opgebouwd? En 
weet u niet precies om hoeveel geld het gaat? 
Of wilt u het gezamenlijke pensioeninkomen 
van u en uw partner in kaart brengen?

Neem dan eens een kijkje op Mijnpensi-
oenoverzicht.nl. Hier kunt u al uw pensioen-
potjes bij elkaar optellen. Zo krijgt u meer grip 
op uw inkomen straks. Benieuwd? Kijk snel 
en houd uw DigiD bij de hand om in te loggen

.



Duik in uw pensioen!

Pensioenoverzicht over 2015
In uw UPO staan bruto bedragen op jaar-
basis. Als u wilt weten wat de bedragen 
netto zijn dan kunt u met uw DigiD inlog-
gen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.  

Op www.pensioenfondsavebe.nl vindt u 
een uitleg over het UPO en een antwoord 
op veelgestelde vragen. 

Waarom?
Belangrijke punten zijn het pensioen dat u 
al heeft opgebouwd, hoeveel pensioen  
u kunt krijgen als u pensioen blijft  
opbouwen bij ons en de hoogte van uw 
partnerpensioen. 

In juni heeft u uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) van ons  
ontvangen. Daarin staat welk pensioen u later kunt verwachten. Dit  
is belangrijk als u bijvoorbeeld met vervroegd pensioen wilt. Of als u 
een hypotheek heeft die nog doorloopt na uw pensioendatum.  

      reden waarom u  
in uw pensioen moet  
duiken

1.  Uw hypotheek loopt nog door na uw  
     pensioendatum 
     Heeft u voldoende pensioen om de  
     hypotheek met uw pensioen te kunnen 
     betalen?
 
2.  U wilt later lekker kunnen leven 
     Een goed pensioen is helaas niet meer  
     vanzelfsprekend. Als u uw leefstijl na  
     pensioen niet wilt veranderen, dan moet
     u nu in actie komen. 
 
3.  Kom op tijd in actie!
     Misschien komt u erachter dat u moet  
     bijsparen. Dan kunt u daar beter op tijd  
     mee beginnen.
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www.mijnpensioenoverzicht.nl
www.pensioenfondsavebe.nl


   “Bent u ons  
      nieuwe bestuurslid?” 
Binnen het bestuur zal volgend jaar een vacature ontstaan voor een  
bestuurslid namens de pensioengerechtigden. We zijn daarom op zoek
naar een nieuw bestuurslid.

Diversiteit
Het bestuur streeft naar voldoende  
diversiteit binnen het bestuur. Bij  
gelijke geschiktheid van de kandidaten 
heeft bijvoorbeeld een vrouwelijke kan-
didaat op dit moment de voorkeur boven 
een man. 

Heeft u interesse?  
Laat het ons dan weten. Het bestuur van 
het pensioenfonds hoopt op een aantal 
enthousiaste reacties. U kunt namelijk een 
wezenlijke bijdrage leveren aan de invul-
ling van een belangrijke arbeisvoorwaar-
de, namelijk een goed pensioen voor alle 
medewerkers en oud-medewerkers.

Herkent u zich?
Wij zijn op zoek naar een kandidaat met 
bepaalde ervaring en kennis. Zo is het 
belangrijk dat u redelijk cijfermatig  
inzicht en affiniteit met financiële zaken 
heeft. Daarnaast moet u in staat zijn om 
de belangen van alle belanghebbenden 
(werkgever, actieve deelnemers, slapers en 
pensioengerechtigden) van het pensioen-
fonds goed te behartigen.

Onlangs hebben de pensioengerechtigden 
van Pensioenfonds Avebe hierover een 
brief ontvangen. In die brief is informatie 
opgenomen over de vacature en de  
selectieprocedure. Op onze website vindt 
u meer informatie zoals het volledige  
functieprofiel. 

Bezoek de site! 
Wilt u meer weten?  
Bezoek dan onze website. 

www.pensioenfondsavebe.nl

Wat doet het bestuur?

Het bestuur is verantwoordelijk voor het  
besturen van het pensioenfonds en moet  
ervoor zorgen dat de pensioenen zo goed  
mogelijk beheerd worden.  
 
Het bestuur van Pensioenfonds Avebe weegt 
de belangen van alle belanghebbenden van 
het fonds zo goed mogelijk af. Het is daarom 
belangrijk dat alle belanghebbenden in het 
bestuur vertegenwoordigd zijn.

Samenstelling
Het bestuur bestaat uit vier leden: twee 
leden namens de werkgevers, een namens de 
werknemers en een namens de pensioenge-
rechtigden. De leden namens de werknemers 
en pensioengerechtigden zijn benoemd na 
een bindende voordracht of verkiezingen. De 
werkgever draagt de 2 werkgeversleden voor. 

www.pensioenfondsavebe.nl
www.pensioenfondsavebe.nl


Het jaar 2015 in beeld

Rendement
De totale beleggingsportefeuille die be-
heerd en belegd wordt door TKPi  
behaalde in 2015 een rendement van 0%. 
Ondanks dat het rendement 0% was, was 
het in vergelijking met de benchmark (de 
vergelijking) niet slecht. Het rendement 
van de benchmark bedroeg namelijk vorig 
jaar -0,4%. Het bestuur is daarom niet 
ontevreden met het behaalde rendement, 
ondanks dat het rendement in absolute zin 
laag is.

De dekkingsgraad 
In 2015 is de dekkingsgraad gedaald van 
116,9% naar 115,7%. De daling van de 
dekkingsgraad door de gedaalde rente is 
bij het pensioenfonds beperkt gebleven 
omdat het pensioenfonds het grootste 
gedeelte van haar verplichtingen heeft 
verzekerd bij Aegon. Hierover loopt het 
pensioenfonds geen renterisico. 

De belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen voor Pensioenfonds 
Avebe staan in het jaarverslag 2015. U vindt het jaarverslag op onze 
website. In deze editie van het pensioennieuws leest u meer over de  
belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

U vindt het jaarver-
slag op de website 

www.pensioenfondsavebe.nl

113,1%
JUNI 2016

ONZE  
DEKKINGSGRAAD

www.pensioenfondsavebe.nl


Aantal deelnemers dat 
pensioen opbouwt

2015 2014 2013

Aantal deelnemers dat 
pensioen ontvangt 

Aantal ex-deelnemers

Ontwikkeling 
beleidsdekkingsgraad 

Door Pensioenfonds Avebe
ontvangen premie  
(x 1.000 euro)

Rendement op
beleggingen

2015 2014 2013

1.088
1.129

 1.203

2.042
1.971

1.930

2015 2014 2013 2015 2014 2013

1.438
1.523 1.576

Uw pensioenfonds in cijfers
Hoe staan we er nu voor? Met het aantal deelnemers, pensioengerechtigden,  
de dekkingsgraad en de beleggingsportefeuille. Hieronder ziet u de cijfers van 
de afgelopen jaren. 

2015 2014

116,6%
118,8%

13.763
14.397

2015 2014 2013

16.002

Beleggingsportefeuille

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

Aandelen
76.773

Vastrentende
waarden
59.208

  6,8%
   7,1%

Overige 
beleggingen
14.034

Vastgoed
9.161



Pensioenmomenten
Wist u bijvoorbeeld dat u het  
Nabestaandenoverbruggingspensioen 
kunt afsluiten voor een extra inkomen 
voor uw partner indien u overlijdt? Of dat 
het verstandig is om bij de aanschaf van 
een huis na te denken over de hoogte van 
uw hypotheek na uw pensioendatum? 

 
Op een aantal momenten in uw leven 
moet u even bij uw pensioen stil staan. 
Soms hoeft u zich alleen maar ergens 
bewust van te zijn. Op andere momenten 
moet u in actie komen. We willen dat u 
op die momenten zo goed en eenvoudig 
mogelijk de antwoorden kunt vinden op 
uw vragen. Daarom wordt u ook direct 
gevraagd om aan te geven waar u naar op 
zoek bent. 

We hebben een nieuwe website! Op een aantal momenten in uw  
leven is het belangrijk om stil te staan bij uw pensioen. Juist op die  
momenten moet u snel het antwoord kunnen vinden op uw vraag. 
Daarom staan die momenten centraal in de nieuwe website. 

Nieuwe website online!



Wilt u voor  
ons op de foto?

Pensioen 1-2-3
Vraagt u zich weleens af wat uw  
pensioenregeling precies inhoudt? Of op 
wat voor pensioen u of uw partner  
eigenlijk kan rekenen? Vanaf nu vindt u 
dit heel handig in het Pensioen 1-2-3. 
 We willen pensioen graag dichterbij onze 

deelnemers brengen. Zodat u zich op tijd  
verdiept in uw eigen financiële situatie.  
Op de website willen we daarom verhalen en 
foto’s van echte Avebe medewerkers  
gebruiken. Op die manier hopen we u en uw 
collega’s bij Avebe te triggeren om na te den-
ken over later.  
 
Vindt u het leuk om iets te vertellen over 
pensioen of over een moment in uw leven 
waarop u aan uw pensioen heeft gedacht?  
Meldt u zich dan aan door een mailtje te 
sturen naar het pensioenfonds. En als u het 
leuk vindt om uw partner ook mee te nemen 
dan is hij/zij van harte uitgenodigd! 

Het Pensioen 1-2-3

Wat is het? 
De naam zegt het eigenlijk al. In drie 
stappen krijgt u alle informatie over uw 
pensioen. Het Pensioen 1-2-3 is een  
handige digitale folder op onze website. 
In de eerste laag van de folder vindt u 
de meest essentiële informatie over uw 
pensioen, in de tweede laag leest u net wat 
meer en in de derde laag staan linkjes naar 
documenten waarin u alle informatie kunt 
vinden. Kortom; de moeite waard om eens 
te bekijken. 

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

OPROEP

https://www.pensioenfondsavebe.nl/pensioen123


Haalbaarheidstoets
Pensioenfonds Avebe heeft onlangs een haalbaarheidstoets  
uitgevoerd. Deze jaarlijkse toets is verplicht voor vrijwel alle pensioen-
fondsen in Nederland. De haalbaarheidstoets geeft een indicatie hoe,  
over een zeer lange termijn gerekend, de pensioenuitkeringen naar  
verwachting de prijsinflatie zullen bijhouden.

Haalbaarheidstoets
Het bestuur heeft bepaald hoeveel risico 
het fonds wil nemen (de risicohouding)  
en wat de ondergrens is van het  
pensioenresultaat. Het bestuur is verplicht 
om jaarlijks te toetsen of aan de gestelde 
ondergrenzen wordt voldaan.  
 
Dit wordt gedaan door middel van het 
uitvoeren van een haalbaarheidstoets. Het 
pensioenresultaat is een maat om inzicht 
te geven in het koopkrachtbehoud van 
het behaalbaar pensioen. Hierbij wordt 
gekeken hoe de som van de totale pen-
sioenen zich ontwikkelt ten opzicht van 
de som van de volledig met de prijstrend 
geïndexeerde pensioenen. 

Uitkomst  
Als uit de toets blijkt dat de verwachte  
resultaten sterk afwijken van de voor-
gaande jaren, dan zal het bestuur hierover 
in gesprek moeten gaan met de werkgever, 
de deelnemers en pensioengerechtig-
den. De haalbaarheidstoets geeft aan dat 
uitkomsten nog steeds passen binnen de 
vastgestelde risicohouding en grenzen.  

Kent u uw AOW-leeftijd?

Veel mensen weten niet wanneer ze met 
pensioen kunnen gaan. Dat blijkt uit een 
onderzoek van Wijzer in Geldzaken onder 
vijfhonderd mensen.Meer dan de helft van de 
ondervraagden rekende zich rijk. Zij dachten 
1 tot 2 jaar eerder AOW te krijgen dan voor 
hun echt van toepassing is. Wilt u controle-
ren of u uw eigen AOW-leeftijd goed in beeld 
heeft? Bereken het dan op de website van de 
SVB. 

Pensioen bij Avebe
Het pensioen bij Pensioenfonds Avebe gaat 
standaard in op uw AOW-leeftijd. U kunt het 
pensioen ook vervroegen of juist uitstellen. 
Het pensioen wordt dan lager of juist hoger. 
In de pensioenplanner kunt u precies zien 
hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat 
de financiële gevolgen van vervroeging of 
uitstel zijn.  

http://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/


Contact
Heeft u vragen over pensioen? Neem dan contact op met de pensioenhelpdesk.

De helpdesk van Pensioenfonds Avebe

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: 
 
Helpdesk Pensioenfonds Helpdesk
p/a Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.  
Postbus 90170 
5000 LM Tilburg

Colofon

Redactie: Stichting Pensioenfonds Avebe  - Willis Towers Watson
Vormgeving: DDP Media

Druk: Drukkerij De Bruin B.V.

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

 ontlenen aan deze uitgave.
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