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Kort & Bondig
Het gaat goed met Pensioenfonds
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hoogte van onze dekkingsgraad.

De pensioenen worden dit jaar weer
verhoogd. De pensioenen van de
huidige medewerkers worden
verhoogd met 0,9%.
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Pensioen in het regeerakkoord
Onlangs hebben de vier partijen die deelnemen aan het nieuwe kabinet
het regeerakkoord gepresenteerd. Er wordt in Den Haag al langere tijd
gesproken over het vernieuwen van het pensioenstelsel. Het nieuwe
kabinet vindt het tijd voor hervorming van het stelsel, maar mét behoud
van de zaken die goed zijn aan ons stelsel.
Een persoonlijk pensioenpotje
Er gaat waarschijnlijk ook heel wat veranderen. Het kabinet gelooft
namelijk dat iedere deelnemer een persoonlijk pensioenpotje moet
hebben. Hierdoor kan iedereen zien hoeveel geld opzij is gezet voor het
eigen pensioen. Dat kan het begrip en het vertrouwen in het pensioenstelsel versterken. Want u ziet dan precies hoeveel geld er voor u
gereserveerd is.
Het kabinet wil nu haar plannen voor een nieuw pensioenstelsel verder
uitwerken, samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties.
Pensioenfonds Avebe volgt de ontwikkelingen met grote interesse. En
we zullen u hiervan natuurlijk op de hoogte houden.

Onze pensioenregeling
verandert
Volgend jaar zal de pensioenregeling van
Avebe aangepast worden. Dat is het gevolg
van fiscale maatregelen van de overheid. We
leven met z’n allen steeds langer. Daarom
heeft de overheid besloten om de fiscale
pensioenleeftijd per 1 januari 2018 te
verhogen van 67 naar 68 jaar.
Als gevolg hiervan zijn de CAO-partijen bij
Avebe met elkaar in gesprek gegaan over de
gevolgen hiervan op de pensioenregeling van
Avebe. Het pensioenfonds handhaaft in 2018
de pensioenleeftijd van 67 jaar. Wel zal het
opbouwpercentage aangepast worden. Het
fiscaal maximaal toegestane opbouwpercentage is 1,738%. We zullen binnenkort
vaststellen of de premie voldoende is om het
volledige opbouwpercentage van 1,738% in
2018 te financieren. Wanneer dit niet het
geval is, zal het opbouwpercentage naar
beneden worden bijgesteld. U wordt hier op
korte termijn over geïnformeerd. De
pensioenpremie voor de werkgever blijft
gemaximeerd op 25% van de bruto loonsom.

Hoe staan we ervoor?

122,1%

NOVEMBER 2017

Als je naar het nieuws kijkt en er wordt gesproken over pensioen, dan valt
negen van de tien keer de term ‘dekkingsgraad’. Wat is het eigenlijk en
waarom vinden we het zo belangrijk?
Onze beleidsdekkingsgraad
Er zijn twee graadmeters voor de
financiële gezondheid van een pensioenfonds; de actuele dekkingsgraad en de
beleidsdekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het
vermogen (geld in kas) van het pensioenfonds en haar verplichtingen (wat betaald
moet worden). 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.

Een hogere dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad is in november
gedaald van 122,3% naar 122,1%. De
verplichtingen zijn in november gestegen,
omdat de gebruikte rekenrente is gedaald.
Daar tegenover staat dat ons vermogen in
november licht is gestegen. Dit was echter
onvoldoende om de gestegen voorziening
te compenseren. De actuele dekkingsgraad
van november 2017 is hoger dan die van
november 2016. Hierdoor is onze beleidsdekkingsgraad gestegen naar 120,3%.

WWW.PENSIOENFONDSAVEBE.NL

Nieuwe privacywetgeving
Op 24 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) ingevoerd. Tot 25 mei 2018 hebben pensioenfondsen de tijd om aan
de nieuwe wetgeving te voldoen. Vanaf die datum geldt er nog maar één
privacywet in de hele Europese Unie.
Wat staat er in de wet?
Het belangrijkste doel van de AVG is dat
de privacy van gegevens beter wordt beschermd. Volgens de nieuwe wet moeten
persoonsgegevens bijvoorbeeld worden
verwerkt op een manier die ten aanzien
van de betreffende persoon rechtmatig,
behoorlijk en transparant is.

Het recht om vergeten te worden
Personen hebben ook het recht om van
het pensioenfonds te horen te krijgen of
zijn/haar persoonsgegevens verwerkt
worden. Als dat zo is, dan heeft de
persoon recht op informatie over deze
gegevens. De persoon kan ook
verlangen van het pensioenfonds dat
hij vergeten zal worden en dat zijn/haar
gegevens worden verwijderd. Daarnaast
zal het pensioenfonds mogelijk een data
protection officer moeten aanstellen die
toezicht houdt op hoe de gegevens
verwerkt worden.

Onjuist
pensioenbedrag
Als je onlangs hebt ingelogd op
mijnpensioenoverzicht.nl dan heb je
waarschijnlijk een verkeerd pensioenbedrag zien staan. Onze herverzekeraar
Aegon heeft namelijk onterecht het
herverzekerde deel van jouw pensioen als
opgebouwd pensioen doorgegeven aan
mijnpensioenoverzicht.nl.
Pensioenfonds Avebe was hier niet van
op de hoogte. Hierdoor zag je mogelijk een
onjuist, hoger, bedrag (bij Aegon) staan.
Pensioenfonds Avebe heeft Aegon
direct geïnformeerd over de fout en
Aegon heeft deze fout hersteld.

Wanneer krijg ik AOW?
Vroeger was het makkelijk: op je 65ste kreeg je AOW. Die leeftijd wordt verder aangepast.
We leggen het uit aan de hand van de situaties van Johan, Marieke en Ellen.
Johan, 63 jaar.

Marieke, 49 jaar.

Ellen, 27 jaar.

Krijgt AOW: als hij 67 wordt in 2021.
Waarom? Als je, net als Johan, geboren
bent voor 1 oktober 1955, ligt je
AOW-leeftijd nu al vast.

Krijgt AOW: waarschijnlijk als ze 69
wordt in 2037.
Waarom? Als je, net als Marieke, bent
geboren na 1 oktober 1965, wordt je
AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Dat gebeurt op basis van de
cijfers van het CBS en steeds vijf jaar van
tevoren. Zo wordt in 2018 de definitieve
AOW-leeftijd voor 2023 vastgesteld, in
2019 voor 2024 etc. Reken jouw eigen
leeftijd uit op www.svb.nl/aowleeftijd.

Krijgt AOW: waarschijnlijk als ze 71,5
wordt in 2061.
Waarom? Om dezelfde reden als bij
Marieke. Omdat haar AOW-leeftijd
wordt aangepast op basis van de levensverwachting. Ellen is nog een stuk jonger
dan Marieke dus ontvangt ze later AOW.

Johan: Kan ik echt niet eerder met
pensioen?
Antwoord: Jawel. Omdat je voor 1965
bent geboren, kun je vanaf 10 jaar
voor je AOW-leeftijd je pensioen
(deels) laten ingaan. Kijk voor meer
informatie in de Pensioenplanner.

Marieke: Waarom gaat de
AOW-leeftijd omhoog?
Antwoord: Omdat mensen steeds
langer leven en dus langer AOW
krijgen. Wie langer werkt, betaalt
langer mee. Dat houdt de AOW
betaalbaar.

Ellen: Waarom hangt mijn pensioenleeftijd af van de AOW-leeftijd?
Antwoord: Het ouderdomspensioen
is een aanvulling op de AOW. Aan
alleen het ouderdomspensioen heb
je waarschijnlijk onvoldoende inkomen. Door de pensioenleeftijd mee
te laten stijgen met de AOW-leeftijd,
sluit jouw pensioen straks goed aan
op je AOW.

“Ik hoop dat we een succesvol
. pensioenfonds blijven”
Interview met Douwe Faber

Sinds een paar maanden is Douwe Faber lid van het Bestuur van
Pensioenfonds Avebe. Dit is een mooie aanleiding om kennis te maken
met Douwe.
Kun je iets vertellen over je achtergrond?
Wat heb je gedaan bij Avebe?
“Ik ben lang geleden bij Avebe begonnen
als Controller van de Service Unit. Daarin
waren destijds alle dienstverlenende diensten ondergebracht zoals o.a. de Administratie, Technische Dienst, Engineering etc.
Dus een heel andere organisatiestructuur
dan tegenwoordig bij Avebe. Daarna heb
ik bij diverse business units gewerkt als
Controller. Dit heb ik ook in Singapore
gedaan waar ik Controller was voor de
verkoopkantoren o.a. in Singapore en

Shanghai en een fabriek aldaar. In totaal
heb ik zo’n 20 jaar bij Avebe gewerkt
waarna ik in 2009 met pensioen ben
gegaan.”
Hoe bevalt het gepensioneerde leven?
“Het was in het begin best lastig om te
wennen aan mijn nieuwe leven als
gepensioneerde. Eigenlijk heb ik mij na
mijn pensionering direct gestort op het
verbouwen van mijn huis. Dat was een
behoorlijke klus en daardoor mooi tijdverdrijf. Toen ik met pensioen ging, heb ik mij
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VERVOLG
direct aangesloten bij de Vereniging van
Gepensioneerden Avebe (VerGepA) en ik
ben daar inmiddels ook voorzitter.
Een van mijn taken als voorzitter van
VerGepA is het vertegenwoordigen van
VerGepA bij de NVOG (Nederlandse
Verenging van Organisaties van
Gepensioneerden). Toen er enige jaren
geleden een vacature vrijkwam in het
Verantwoordingsorgaan (VO) bij
Pensioenfonds Avebe werd mij gevraagd
naar mijn interesse. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in pensioen en financiële
zaken dus toen ik de mogelijkheid had om
mij aan te melden voor het VO, heb ik dat
gelijk gedaan. Naast zitting nemen in het
VO van Pensioenfonds Avebe heb ik in de
afgelopen jaren ook veel andere dingen gedaan. Zo ben ik onder andere bestuurslid/
penningmeester van het Rode Kruis van
de afdeling Midden-Drenthe. Ik heb de
afgelopen jaren dus bepaald niet stil
gezeten.”

Waar komt de interesse voor pensioen
vandaan?
“Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in
pensioen. Ik denk dat dat te maken heeft
met mijn achtergrond als Econoom en
Registeraccountant. In een ver verleden
ben ik al eens lid geweest van het bestuur
van een ander pensioenfonds. Sinds die
tijd is er natuurlijk wel veel veranderd qua
wetgeving en toezicht. De komende
maanden zal ik mij vooral daarin moeten
gaan verdiepen. Maar ik heb het altijd al
interessante materie gevonden. Dus
toen duidelijk werd dat het vorige
bestuurslid Joris Vos niet voor een nieuwe
termijn zou gaan, heeft de VerGepA mij
voorgedragen als kandidaat bestuurslid.
Inmiddels ben ik nu al een paar maanden
bestuurslid en heb ik al een aantal
bestuursvergaderingen bijgewoond.”
Wat zie je als de belangrijkste uitdaging
voor de komende jaren?
“Ik hoop dat we in staat zijn om het
pensioenfonds in stand te houden.
Ondanks dat de eisen steeds strenger
worden, zowel aan het pensioenfonds als
aan de bestuursleden, hoop ik dat het ons
lukt een succesvol en financieel gezond
pensioenfonds te blijven. Voor mij
persoonlijk hoop ik dat ik vanuit mijn
ervaring een positieve bijdrage kan
leveren aan hoe de bestuursleden binnen
het bestuur met elkaar samenwerken.”

Beleggingsadviescommissie
Het pensioenfonds heeft sinds vorig jaar een beleggingsadviescommissie (de BAC). We vertellen je er graag meer over.

Wat doet de commissie?
De beleggingsadviescommissie is een
nieuwe commissie die het functioneren
van de vermogensbeheerders monitort en
het bestuur adviseert over het strategisch
beleggingsbeleid en aanverwante zaken.
Voorheen was het niet nodig om een
aparte commissie te hebben omdat
Pensioenfonds Avebe een groot deel van
haar beleggingen herverzekerd heeft en er
nagenoeg geen beleggingen in eigen
beheer aanwezig waren.

Leden van de commissie
De Beleggingsadviescommissie bestaat uit
de volgende personen: de heren Fred Oostland, Hans Miedema en Mark Mijnen van
Avebe en de externe leden de heer Gerrit
Liefers (Willis Towers Watson) en de heer
Rob Kamphuis (Willis Towers Watson
Investment Consulting).
Het bestuur van het pensioenfonds heeft
TKP investments (TKPi) aangesteld als de
fiduciair vermogensbeheerder. TKPi voert
het beleggingsbeleid uit. De BAC controleert of TKPi zich houdt aan de afspraken
en houdt in de gaten welke resultaten
worden geboekt. Ook geeft de BAC daar
commentaar op en adviseert hierover aan
het bestuur.

De regeling
Flexibel Pensioen stopt
Sommige deelnemers hebben nog een
pensioenkapitaal staan in onze oude pensioenregeling “Flexibel Pensioen Module”
bij Robeco. Pensioenfonds Avebe heeft
besloten om deze regeling te
beëindigen. De betreffende deelnemers
hebben daarom de mogelijkheid gekregen
om het pensioenkapitaal bij Robeco mee
te nemen naar de pensioenregeling bij
Pensioenfonds Avebe. Inmiddels hebben
alle deelnemers gekozen om het pensioen
mee te nemen naar Pensioenfonds Avebe.
Zij worden in het eerste kwartaal van
2018 verder geïnformeerd.

Pensioenplanner
Je kunt nu nog gemakkelijker inloggen op
onze Pensioenplanner. Het enige wat je
daarvoor moet doen is een account aanmaken. Dat doe je door gebruik te maken
van je deelnemersnummer. Dat nummer
staat op alle post die je van ons ontvangt.
Daarna ontvang je een activatielink
per e-mail en kun je inloggen.
Ook als je al een gebruikersnaam en
wachtwoord hebt, dan moet je een nieuw
account aanmaken. Alle deelnemers zijn
onlangs geïnformeerd door Syntrus
Achmea over de nieuwe inlogprocedure.

Samenstelling van het Bestuur
en het Verantwoordingsorgaan
Toezicht

Het pensioenfonds zorgt ervoor dat medewerkers, oud-medewerkers en
pensioengerechtigden van Avebe het pensioen krijgen waar ze volgens
het pensioenreglement op mogen rekenen.
Het pensioenfonds is onafhankelijk
Pensioenfonds Avebe is een stichting en
is onafhankelijk van Avebe. We bepalen
zelfstandig onze koers. Het pensioenvermogen is ook gescheiden van het
bedrijfsvermogen. Het pensioenfonds
zorgt ervoor dat het pensioengeld wordt
belegd, zodat ook in de toekomst alle
pensioenen uitbetaald kunnen worden.
Deze werkzaamheden zijn niet eenvoudig
en moeten zorgvuldig gebeuren. Om alle
processen zo goed mogelijk te laten
verlopen zijn er bestuurders, commissies
(zoals de visitatiecommissie en de
beleggingsadviescommissie) en is er een
Verantwoordingsorgaan.

Het bestuur
Het bestuur van Pensioenfonds Avebe
bestaat uit leden vanuit de werkgever, de
werknemers en de pensioengerechtigden.
Het gaat om de volgende leden: de heren
Hans Miedema en Fred Oostland die ook
het dagelijks bestuur vormen. Verder
bestaat het bestuur uit de heer Douwe
Faber en de heer Mark Mijnen.

Naast het pensioenfondsbestuur is er ook
een Verantwoordingsorgaan (VO). Het
Verantwoordingsorgaan beoordeelt het
handelen van het bestuur van het Pensioenfonds. Het gaat hier om het gehele beleid van
het pensioenfonds. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 personen. Daarnaast zal
er waarschijnlijk een aspirant lid toetreden.
Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit de
volgende leden: De heren Henk Berends, Jan
Spijkerman en Bert Bos.
Het bestuur heeft besloten het intern toezicht
in te vullen door middel van een visitatiecommissie, dit nadat het Verantwoordingsorgaan
hierover advies heeft uitgebracht. De
visitatiecommissie houdt toezicht op het
beleid van het bestuur en op de algemene
gang van zaken in het fonds. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op
adequate risicobeheersing en evenwichtige
belangenbehartiging door het bestuur.

Het pensioen wordt verhoogd

Om jouw pensioen te
beschermen tegen inflatie,
proberen we de pensioenen ieder
jaar te verhogen.
Wat bepaalt de hoogte van de indexatie?
De hoogte van de dekkingsgraad bepaalt
of het pensioen verhoogd wordt. Je ziet
in de tabel hiernaast hoe het pensioen
verhoogd wordt.

DE PENSIOENEN
WORDEN DIT
JAAR WEER
VERHOOGD

Welke verhoging geldt voor jou?
Voor de groepen 1 tot en met 3 geldt dat de toeslagverlening is gebaseerd op de
ontwikkeling van de consumentenprijsindex afgeleid van september 2016 tot september
2017. Deze was over die periode gelijk aan 1,5%. Voor groep 1 en 2 geldt een
onvoorwaardelijke indexatie.
Voor groep 4 geldt dat de toeslagverlening is gebaseerd op het percentage van de algemene
loonontwikkeling volgens de Avebe-CAO. Deze was over de periode september 2016 –
september 2017 gelijk aan 1,75%. In verband met de verwachte beleidsdekkingsgraad eind
2017 van 120,5% is de toeslag 0,9%. Hieronder zie je welk percentage geldt per groep.
Groep 1
Met pensioen of
ontslag voor
1 april 1996

1,5%

Groep 2
Met pensioen of
ontslag vanaf
1 april 1996 tot 9
december 1999:

1,5%

Groep 3
Met pensioen of
ontslag vanaf
9 december 1999

0,8%

Groep 4
Huidige
medewerkers

0,9%

Vraag & Antwoord
We beantwoorden drie vragen die wij hebben ontvangen bij de
pensioenhelpdesk. Heb jij ook een vraag? Neem dan contact op
met de pensioenhelpdesk van Pensioenfonds Avebe.

Is er straks nog wel geld in de pot
voor mijn pensioen?

Kloppen de bedragen in de
Pensioenplanner wel?

Kan ik met deeltijdpensioen?

Jazeker. Je betaalt samen met Avebe een
premie voor jouw pensioen later. Die
premies worden toegevoegd aan een grote,
collectieve, pot. Het pensioenfonds houdt
bij welk deel van die pot voor jou bedoeld
is. Alle premies samen worden door
Pensioenfonds Avebe belegd en dat levert
een rendement op. Je krijgt je inleg dus
terug. Je kunt er vanuit gaan dat er later,
als jij met pensioen gaat, nog voldoende
geld in de pot zit voor jou.

De bedragen die je in de Pensioenplanner
ziet staan, zijn bruto bedragen die zijn
gebaseerd op de gegevens die wij van jou
hebben. Het bruto jaarsalaris en andere
gegevens zoals het parttime-percentage
ontvangen we van de HR afdeling van
Avebe. Voor het berekenen van het netto
pensioen gaan we uit van de huidige
belastingregels. Verder gaan we voor de
AOW-bedragen ervan uit dat je een
volledige AOW ontvangt. Als je een tijdje
in het buitenland hebt gewoond dan heb
je waarschijnlijk een lagere AOW.

Dat kan zeker. Je kunt maximaal 10 jaar
voor de AOW-leeftijd in deeltijd met
pensioen gaan. Deeltijdpensioen betekent
dat je een deel van je ouderdomspensioen
alvast laat ingaan, terwijl je voor het
andere deel werkzaam blijft en pensioen
blijft opbouwen bij Avebe.
Het ouderdomspensioen dat je vanaf de
AOW-leeftijd ontvangt is dan wel lager.
Je kunt het deeltijdpensioen gebruiken
ter compensatie voor de uren dat je
minder gaat werken. Je moet dit wel van
te voren bespreken met je manager en/of
de HR afdeling. In de pensioenplanner kan
je precies zien wat de financiële gevolgen
van deeltijdpensioen zijn.

Contact
Heb je vragen over pensioen? Neem dan contact op met de pensioenhelpdesk.
De pensioenhelpdesk van Pensioenfonds Avebe
De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 013 - 462 93 00.
Je kunt ook een e-mail sturen naar pensioenfondsavebe@achmea.nl.
Je kunt ook een brief sturen aan:
Helpdesk Pensioenfonds Avebe
p/a Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Postbus 90170
5000 LM Tilburg

Colofon
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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.

