
PENSIOENNIEUWS Pensioenfonds Avebe



Het Pensioenfonds heeft een 
speciale actiesite ontwikkeld waarop 
jij meer informatie en uitleg vindt 
over jouw pensioenoverzicht. Op 
die manier maken we pensioen 
gemakkelijker. 

Het Pensioenfonds is gestart met het  
vormen van een kweekvijver voor  
kandidaten die op termijn als lid 
kunnen toetreden in het bestuur, 
het Verantwoordingsorgaan of de 
Beleggingsadviescommissie. 

Je kunt nu nog gemakkelijker 
inloggen op de Pensioenplanner. 
Het enige wat je daarvoor moet 
doen is een account aanmaken. 
Dat doe je door gebruik te maken 
van je deelnemersnummer. 

Kort & Bondig



Pensioen in beweging
Er verandert van alles in het Nederlandse pensioenlandschap. Zo is er afgelopen  
zomer een voorlopig pensioenakkoord gesloten, waarvan de details nog worden  
uitgewerkt. In deze nieuwsbrief informeren wij u over wat er nu al bekend is.  
 
De komende tijd zullen wij u hierover blijven informeren.  Verder brengen wij  
ook graag het Uniform Pensioenoverzicht onder de aandacht. Op dit  
pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd en hoeveel 
pensioen u kunt verwachten. Het is belangrijk om op tijd stil te staan bij uw pensioen, 
zodat u nog alternatieve maatregelen kunt treffen als dat nodig is. Dit jaar maken 
we het u extra gemakkelijk om het pensioenoverzicht te doorgronden. Via de  
actiewebsite www.pensioenbijavebe.nl krijgt u meer informatie en extra uitleg over 
uw overzicht. Ook kunt u een podcast beluisteren. Nieuwsgierig geworden?  
Bezoek dan de website.

Het Pensioenfonds staat er financieel goed voor. Pensioenfonds Avebe hoeft de  
pensioenen in tegenstelling tot een aantal andere pensioenfondsen niet te korten.  
Integendeel, per 1 januari 2020 zal het Pensioenfonds de pensioenen naar 
verwachting kunnen verhogen met een toeslag. 

Het Pensioenfonds zoekt samen met Avebe continu naar manieren om de 
medewerkers van Avebe bewust te maken van pensioen. We doen dat onder andere 
via deze nieuwsbrief. We zijn erg benieuwd naar wat u van onze informatie vindt. Is 
het voor u begrijpelijk? Kunnen we zaken verbeteren? We vragen drie minuten van 
uw tijd om deze enquête in te vullen over de kwaliteit van onze informatie. Vult u de 
enquête ook in? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Veel leesplezier.
Bestuur Pensioenfonds Avebe

Heb jij jouw pensioen-
overzicht al bekeken? 

In juli heb jij jouw pensioenoverzicht 
ontvangen. Heb jij ‘m al bekeken? Op het 
pensioenoverzicht vind je hoeveel pensioen 
je tot eind 2018 hebt opgebouwd en hoeveel 
pensioen je kunt verwachten. 

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen geen 
tijd nemen om in hun pensioenoverzicht te 
kijken. Dat kan anders. Daarom heeft het 
Pensioenfonds een speciale actiesite 
ontwikkeld waarop jij meer informatie en 
uitleg vindt over jouw pensioenoverzicht. 
Op die manier maken we pensioen 
gemakkelijker. Nieuwsgierig geworden? 

Bezoek dan de website via 
www.pensioenbijavebe.nl. 

www.pensioenbijavebe.nl
https://naomi111.typeform.com/to/zvtM6j


HET JAAR 2018 IN BEELD 
Hieronder zie je een paar highlights uit het Jaarrapport 2018 
van Pensioenfonds Avebe. In één oogopslag kom je meer te 

weten over de belangrijkste kerngegevens van ons 
pensioenfonds. Wil je meer weten?  

Lees dan het jaarrapport op onze website door.
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Dekkingsgraad  
ultimo 2018:  

117,3%

SAMENSTELLING 
BESTUUR 

Wie zaten er in 2018 in het bestuur? 

E.M. (Erik) Elderman, M.H.E. (Mark) Mijnen,  
F. (Fred) Oostland, D.K. (Douwe) Faber.  

Hans Miedema is per 1 juli 2018  
afgetreden. 

VERANTWOORDINGS-
ORGAAN 

Wie zaten er in 2018 in  
het Verantwoordingsorgaan? 

F. (Fokko) Greven, J. (Jan) Spijkerman,  
J.B. (Bert) Bos. De heer Henk Berends is  

per 1 juli 2018 afgetreden. 



BELEGGINGEN (in eigen beheer) 

Het grootste deel (circa 85%) van ons vermogen  
is verzekerd bij AEGON. Dit betekent dat we 
voor dat deel geen risico lopen. Een kleiner deel 
van ons vermogen hebben we in eigen beheer  
en wordt voor ons door TKPi belegd. 

Hiernaast zie je hoe onze beleggings- 
portefeuille (in eigen beheer) er in 2018 uitzag.

Wil je meer weten? 
 
Lees dan het jaarrapport door.  
Je vindt het jaarrapport op onze  
website.

AANTAL
PENSIOENONTVANGERS

2.096  
pensioengerechtigden

Overige 
beleggingen
14.500

Vastgoed
15.600

Vastrentende
waarden
20.300

Aandelen
174.000



Kweekvijver voor 
pensioentalent

Interesse? 
Als je interesse hebt om meer te leren over 
pensioen en de pensioenregeling van Ave-
be en je wilt in de toekomst jouw steentje 
bijdragen, meld je dan aan voor de kweek-
vijver. Op basis van functieprofielen wordt 
gekeken of je geschikt bent om op termijn 
lid te worden van een van deze organen. 
Wanneer dit het geval is, is het mogelijk 
dat je als toehoorder wordt uitgenodigd 
voor vergaderingen om zo meer te leren 

Diversiteit 
Diversiteit is hierbij extra belangrijk.  
Uit onderzoek blijkt namelijk dat een 
divers bestuur beter functioneert.  
Pensioenfondsen zijn daarom verplicht 
om zich in te spannen om de diversiteit te 
bevorderen. Daarom is het Pensioenfonds 
gestart met het vormen van een kweek-
vijver voor geschikte kandidaten, die op 
termijn als lid kunnen toetreden in een 
van deze organen.

Een goed pensioen is voor alle aangeslotenen van het Pensioenfonds 
belangrijk. Je zou denken dat veel mensen geïnteresseerd zijn om hier 
een steentje aan bij te dragen. Toch blijkt het in de praktijk lastig om 
voor het Verantwoordingsorgaan, de Beleggingsadviescommissie en het 
bestuur nieuwe leden te werven die een goede en diverse afspiegeling 
zijn van de achterban van het Pensioenfonds. 

over pensioen. Daarnaast vragen we je 
een opleidingsplan te volgen om jouw 
kennis naar het gewenste niveau te tillen. 

Interesse? Neem dan contact op met Erik 
Elderman (erik.elderman@avebe.com). 

Wil je meer weten over hoe 
het Pensioenfonds precies 
georganiseerd is en wat het 
bestuur zoal doet? Bekijk 
dan de infographic.



Een beeld zegt meer 
dan 1000 woorden

Pensioenfonds Avebe vindt het belangrijk dat 
je goed op de hoogte bent van jouw pensioen bij 
Avebe. Daarom publiceren we iedere maand een 
infographic over pensioen. We proberen daarmee 
op een begrijpelijke manier uit te leggen hoe 
pensioen in elkaar steekt. De infographics worden 
intern verspreid en kun je ook terugvinden op de 
website van het Pensioenfonds.



Pensioen bij Avebe
Bekijk hieronder de video en kom in twee minuten meer te weten 
over jouw pensioen bij Avebe.

Pensioen in  
mijnpensioenoverzicht.nl 
ziet er anders uit

Als je vanaf deze maand inlogt op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl dan 
zie je andere bedragen dan je wellicht 
gewend bent. 

In de wet is namelijk opgenomen dat je 
erop moet worden gewezen dat de hoog-
te van jouw te bereiken pensioen niet 
gegarandeerd is en dat inflatie effect heeft 
op jouw latere koopkracht. Dit kun je zien 
door middel van drie mogelijke pensioen-
uitkomsten: een goed weer scenario, een 
slecht weer scenario en een verwacht 
scenario. Hierboven zie je een voorbeeld 
van deze drie scenario’s. Ook op het UPO 
(vanaf 2020) moeten deze  
(extra) scenario’s worden getoond. Je ziet 
dit terug in het Uniform Pensioenover-
zicht dat je volgend jaar ontvangt.  

www.mijnpensioenoverzicht.nl

https://vimeo.com/364583411


Wat vind jij van onze informatie? 
Het Pensioenfonds is benieuwd naar wat jij vindt van onze informatie. 
We vragen je daarom om jouw mening te geven over de informatie die 
je van ons ontvangt. Op basis van dit onderzoek kunnen we onze 
informatie verbeteren. 

https://naomi111.typeform.com/to/zvtM6j


Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?
De pensioenregeling van Avebe wordt uitgevoerd door Pensioenfonds 
Avebe. Het Pensioenfonds is ervoor verantwoordelijk dat alle ingelegde 
pensioenpremies zo goed mogelijk worden beheerd. Daarnaast zorgt het 
Pensioenfonds voor het uitbetalen aan pensioengerechtigden. Het 
Pensioenfonds besteedt veel werkzaamheden uit, maar blijft 
eindverantwoordelijk. 

De volgende partijen werken met het pensioenfonds samen:          

Pensioenfonds

WTW

TKPi

Achmea 

Achmea Pensioenservices: 

Achmea Pensioenservices administreert 
de pensioenregeling. Zij zorgt er 
onder andere voor dat jij jaarlijks het 
pensioenoverzicht ontvangt, dat de 
pensioenplanner jou voorziet van het 
juiste en actuele opgebouwde pensioen en 
levert Avebe de benodigde gegevens aan 
om maandelijks de pensioenuitkeringen 
uit te betalen. Je kunt bij Achmea 
Pensioenservices terecht als je vragen hebt 
over jouw pensioen. 

Avebe U.A.: 

Avebe U.A. verzorgt de uitkeringsadminis-
tratie, inclusief de bruto-netto omzetting 
en draagt daarmee zorg voor de 
uitbetaling van de pensioenen.



Het Pensioenfonds

Bestuur:  
Het bestuur bestaat uit vier personen. Het 
is een paritair bestuur. Dat betekent dat 
het bestuur bestaat uit vertegenwoordi-
gers van een bepaalde groep (werkgever, 
werknemers en pensioengerechtigden). 
Alle bestuursleden houden gezamenlijk 
de belangen van alle groepen in het oog. 
Het bestuur heeft een beleggingsadvies-
commissie ingesteld. De beleggingsadvies-
commissie adviseert het bestuur over het 
te voeren strategische beleggingsbeleid en 
monitort de uitvoering door de bestaande 
vermogensbeheerder. Verder is er een 
Verantwoordingsorgaan en een  
Visitatiecommissie die toezicht houden op 
het functioneren van het bestuur.

Verantwoordingsorgaan (VO):  
Het bestuur legt verantwoording af aan 
het Verantwoordingsorgaan over 
het beleid en de wijze waarop het is 
uitgevoerd. Tevens vraagt het bestuur 
het VO geregeld om advies.

Visitatiecommissie (VC): 
Deze commissie houdt op jaarbasis 
geheel onafhankelijk toezicht op het 
functioneren van het bestuur en het 
Pensioenfonds.

TKP Investment (TKPi): 

Ons vermogen wordt belegd. TKP 
Investment zorgt voor de uitvoering van 
het beleggingsbeleid. Zij beleggen de 
ingelegde pensioenpremies zo goed 
mogelijk voor ons.

Willis Towers Watson: 

Willis Towers Watson adviseert en 
ondersteunt het bestuur op allerlei 
pensioenthema’s. Daarnaast verzorgt 
Willis Towers Watson de communicatie 
met deelnemers (waaronder de website & 
nieuwsbrieven). 

Naast deze partijen zijn er ook nog andere 
adviseurs werkzaam voor het Pensioen-
fonds. Hierbij kun je denken aan juristen 
en IT-specialisten. Ook werkt het 
Pensioenfonds samen met een accountant, 
die jaarlijks het financiële jaarverslag 
controleert en een certificerend actuaris, 
die een onafhankelijk oordeel geeft over 
het actuariële jaarwerk.



Help jij mee onze  
communicatie te verbeteren?

Meld je aan!
Wat vind je van onze (nieuws)brieven? 
Mis je bepaalde onderwerpen? Wij horen 
het graag van jou! Stuur via onderstaande 
button een e-mail en vermeld daarbij jouw 
voor- en achternaam. Je ontvangt dan een 
bericht om mee te doen aan ons panel.

Hoe werkt het?
Als panellid ontvang je twee à drie keer 
per jaar, per e-mail, een uitnodiging om 
online enkele vragen te beantwoorden. 
Die vragen gaan over de (digitale) post 
of over nieuwe communicatiemiddelen. 
Meedoen aan het onderzoek kost je niet 
veel tijd en je hoeft geen pensioenkennis 
te hebben. Jouw antwoorden en gegevens 
worden alleen gebruikt om onze commu-
nicatie te verbeteren. 

Pensioenfonds Avebe vindt het belangrijk dat de informatie over 
jouw pensioen zo goed mogelijk aansluit op jouw wensen. Daarom 
leggen wij onze communicatiemiddelen graag voor aan een deelne-
merspanel dat bestaat uit een aantal medewerkers van Avebe. Jij  
kunt je aanmelden voor dit deelnemerspanel en meepraten over de 
informatie die je van ons krijgt.

Ja, ik meld me aan!

mailto:pensioenfondsavebe@achmea.nl
mailto:pensioenfondsavebe@achmea.nl


Het Pensioenakkoord. Wat is er 
nu al bekend?

Pensioenopbouw bij pensioenfondsen
De manier waarop je pensioen opbouwt 
bij een pensioenfonds gaat veranderen. 
Op dit moment betaalt Avebe voor elke 
medewerker evenveel premie (als 
percentage van het salaris). Daardoor  
betaalt Avebe voor jongere medewerkers 
te veel premie in vergelijking met het 
pensioen dat wordt opgebouwd en voor 
oudere medewerkers te weinig. Een deel 
van de premie voor jongere medewerkers 
wordt op deze manier gebruikt om het 

AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog
Tot 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 
maanden. Daarna gaat de AOW-leeftijd in 
een paar kleine stappen omhoog. Na 2024 
gaat de verhoging van de AOW-leeftijd 
door, maar minder snel dan nu het geval is. 
De Tweede en Eerste Kamer zijn akkoord 
met de AOW-leeftijden tot 2025. Die 
liggen nu definitief vast. Het wetsvoorstel 
over de verhoging van de AOW-leeftijd 
vanaf 2025 moet nog worden 
aangenomen.

De regering, werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt 
over een aantal veranderingen in het pensioenstelsel. Deze afspraken 
staan in het voorlopige Pensioenakkoord 2019. De veranderingen 
raken vrijwel iedereen. Hieronder vind je een overzicht van een 
aantal veranderingen.

pensioen van oudere medewerkers te 
financieren. Dit gaat waarschijnlijk ver-
anderen. Hoe het er precies uit gaat zien, 
moeten we nog afwachten. 

De afspraken zijn nog niet 
allemaal definitief. Een deel 
van de voorstellen moet nog 
worden goedgekeurd door de 
Tweede en Eerste Kamer.

!



Vraag & Antwoord
We hebben wekelijks contact met onze deelnemers en 
gepensioneerden. We merken vaak dat mensen zich zorgen 
maken over hun pensioen. Die zorgen zijn begrijpelijk, maar 
lang niet altijd terecht. We beantwoorden drie vragen die we 
geregeld krijgen van onze deelnemers.

Ik wil eerder met pensioen dan 
mijn AOW-leeftijd. Kan dat? 

Ja, dat kan. Je kunt bij ons met pensioen 
vanaf 10 jaar voordat je een AOW-
uitkering ontvangt. Het is wel goed om je 
te realiseren dat je dan minder pensioen 
ontvangt. Dit wordt aan de ene kant 
veroorzaakt doordat je minder lang 
pensioen opbouwt en aan de andere kant 
doordat je je pensioenuitkering eerder en 
daardoor langer ontvangt. Als je eerder 
met pensioen wilt, dan moet je dit 
bespreken met je manager/HR.

Ik wil graag minder werken en 
mijn pensioen voor een deel laten 
ingaan. Kan dat?

Ja, dat kan. Je gaat dan in deeltijd met 
pensioen. Voor het andere deel blijf je 
werken. Als je in deeltijd met pensioen 
wilt gaan, bespreek dit dan met je 
manager/HR.

Ik ben jaren geleden gescheiden. 
Heb ik nog recht op pensioen van 
mijn ex-partner?

Dat hangt af van de datum waarop je 
ex-partner en jij uit elkaar gingen. Was 
dat voor 1 mei 1995? Dan gelden er 
andere regels dan bij een scheiding na deze 
datum. Bij een scheiding na 30 april 1995 
geldt de Wet Verevening pensioenrech-
ten bij scheiding. Door die wet heeft elke 
partner recht op de helft van het pensioen 
dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Er 
kunnen in de huwelijkse voorwaarden, 
partnerschapsvoorwaarden of in het echt-
scheidingsconvenant wel andere 
afspraken zijn opgenomen.
Heb je binnen twee jaar na de scheiding 
de ‘Mededeling scheiding in verband 
met verdeling ouderdomspensioen’ 
opgestuurd naar de pensioenuitvoerder? 
Dan ontvangt elke partner het pensioen 
rechtstreeks op de eigen bankrekening. 
Heb je dat niet gedaan? Dan moet de jouw 
ex-partner een deel van het pensioen 
doorbetalen aan jou en vice versa.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2016/10/26/formulier-mededeling-van-scheiding-in-verband-met-verdeling-van-ouderdomspensioen


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 Achmea Pensioenbeheer N.V.  
Postbus 90170 | 5000 LM
Tilburg, Nederland

Colofon

Redactie: Stichting Pensioenfonds Avebe  

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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