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Door de coronacrisis is ook onze 
beleidsdekkingsgraad licht gedaald. 
Ondanks deze daling ligt onze  
beleidsdekkingsgraad nog steeds 
boven de gestelde grenzen.

Door het pensioenakkoord zullen 
alle pensioenregelingen in Neder-
land moeten veranderen. Ook de 
regeling van Avebe. De sociale  
partners zijn nu aan zet om het  
pensioen bij Avebe te bespreken.

Log in op de Pensioenplanner om 
je pensioen te bekijken. Het  
enige dat je daarvoor moet doen 
is een account aanmaken. Dat doe 
je door gebruik te maken van je 
deelnemersnummer. 

Kort & Bondig



De toekomst van ons pensioen

In een paar maanden tijd heeft corona de wereld compleet veranderd. Wij werken anders, 
ontmoeten anders, leven anders. Dat het virus flinke gevolgen heeft voor de economie is  
nu al duidelijk. De beleidsdekkingsgraden van veel pensioenfondsen zijn verslechterd  
door onrust op de financiële markten. Ondanks dat onze beleidsdekkingsgraad nog steeds 
boven de gestelde grenzen ligt, zien wij toch een lichte daling. De coronacrisis staat dan ook,  
vanzelfsprekend, hoog op de agenda van het bestuur. 

Wat ook hoog op onze agenda staat is het Pensioenakkoord. Vorig jaar is het nieuwe  
Pensioenakkoord op hoofdlijnen gesloten tussen het kabinet, vakbonden en werkgevers- 
organisaties. Het wachten was op een verdere uitwerking. Op 12 juni is hier een akkoord  
over bereikt en inmiddels ook goedgekeurd. In het Pensioenakkoord staan afspraken over 
veranderingen binnen het huidige pensioenstelsel, zoals een nieuwe manier van pensioenop-
bouw en een langzamere stijging van de AOW-leeftijd. Dit pakket van maatregelen moet 
ervoor zorgen dat het pensioenstelsel toekomstbestendig is. In de toekomst gaan wij op een 
andere manier pensioen opbouwen. De huidige pensioenregeling, zoals wij deze hebben bij 
Avebe, zal op ten duur komen te vervallen. Hoe het pensioen bij Avebe er in de toekomst uit 
moet gaan zien is de komende periode onderwerp van gesprek tussen Avebe en de  
Ondernemingsraad. Zodra daar meer duidelijkheid over is, kan het pensioenfonds ook meer 
inzicht geven in wat dit betekent voor alle deelnemers van het pensioenfonds. 

Op korte termijn merkt u nog niets van het Pensioenakkoord. Allereerst moet het akkoord 
worden omgezet in wetgeving. Naar verwachting gebeurt dat in 2021. Daarbij moeten  
nog veel keuzes worden gemaakt. Daarnaast moeten de sociale partners bij Avebe besluiten  
nemen over de pensioenregeling. En het pensioenfondsbestuur moet nog besluiten of de  
overeengekomen pensioenregeling tussen de sociale partners kan worden uitgevoerd. Het 
duurt dus nog wel even voordat we hierover concrete informatie kunnen geven. De  
hoofdlijnen van het Pensioenakkoord leest u alvast in deze nieuwsbrief. Wij houden u  
uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Veel leesplezier, 
Bestuur Pensioenfonds Avebe

Praat mee over pensioen

Pensioenfonds Avebe wil je graag goed  
informeren over je pensioen(regeling).  
Daarom willen wij graag weten wat je vindt 
van onze pensioeninformatie. Hiervoor zijn 
wij van plan om een digitale groepsdiscussie 
te organiseren. Ben je nu deelnemer of  
gepensioneerde van het fonds? Praat dan 
mee over hoe wij onze communicatie kunnen 
verbeteren!
 
Geven wij je inzicht in je pensioen op de 
manier zoals je dat verwacht? Krijg je de 
informatie in de juiste vorm of zie je het liever 
anders? En wat kunnen wij beter doen in 
onze communicatie? Deze en andere vragen 
komen aan de orde tijdens de groepsdiscussie. 
Wij zoeken nog ongeveer 10 deelnemers. 

Wil je meepraten over de informatie over 
jouw pensioen? Stuur dan een mail met je 
gegevens aan de pensioenhelpdesk  
(pensioenfondsavebe@achmea.nl). 



Wat we nu weten over...

Het Pensioenakkoord

 Overgangsmaatregelen
 
De overgang naar de nieuwe premie- 
regeling mag niet nadelig uitpakken voor 
de deelnemers. Zodra duidelijk is hoe de 
nieuwe pensioenregeling er bij Avebe uit 
komt te zien, kan berekend worden wat de 
impact is op het pensioen van de  
deelnemers. De overheid werkt op dit  
moment een compensatieraamwerk uit 
dat inzicht moet geven in de manier waar-
op verschillende groepen gecompenseerd 
kunnen worden indien de overgang leidt 
tot een lager pensioen.

 We bouwen anders op 

In de toekomst is niet de hoogte van de  
pensioenuitkering het uitgangspunt maar 
de pensioenpremie. Dat betekent dat de 
hoogte van het pensioen afhankelijk gaat 
worden van hoeveel premie is ingelegd en 
hoeveel beleggingsrendement daarmee is 
behaald. Wij noemen zo’n type pensioen-
regeling ook wel een ‘premieregeling’. Je 
kunt straks exact zien wat jouw  
persoonlijke pensioenvermogen is en hoe 
dat vermogen zich ontwikkelt. 

U las in het voorwoord al even over het Pensioenakkoord. Onlangs  
hebben de vakbonden ingestemd met het pensioenakkoord. Dat  
betekent dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in gang kan 
worden gezet. In dit artikel leggen wij uit wat we nu weten over de 
belangrijkste veranderingen.

>

 Opgebouwd pensioen meenemen
 
Het uitgangspunt is dat het opgebouwde 
pensioen wordt meegenomen  
(“ingevaren”) naar de nieuwe premie- 
regeling. Maar hiervan kan worden  
afgeweken als het tot onevenredige  
effecten leidt. Ook dit wordt onderwerp 
van gesprek tussen de sociale partners bij 
Avebe. 



 

 De AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt minder snel. In 
2024 staat de leeftijd op het 67e jaar. Ook 
in 2025 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar. 
 

 Opname van pensioengeld
 
In het nieuwe pensioenstelsel mag op de 
pensioendatum 10% van de waarde van 
het pensioen ineens opgenomen worden. 
Het lijkt erop dat je die 10% vrij mag  
besteden. 

 Pensioen voor de partner
 
Er zal waarschijnlijk ook iets veranderen 
in het partnerpensioen. In de toekomst 
bouwen wij geen apart pensioenpotje meer 
op voor de partner. Zolang je in dienst bent, 
kun je rekenen op een partnerpensioen. 
Maar als je uit dienst gaat of als je met 
pensioen gaat dan kun je een deel van je 
eigen pensioen omruilen voor een stukje 
partnerpensioen. 

>

Meer informatie
De komende maanden zal er 
meer bekend worden over  
de uitwerking van het  
pensioenakkoord. Wij zullen  
je op de hoogte houden. 

67

%



HET JAAR 2019 IN BEELD 
Hieronder zie je een paar highlights uit het Jaarrapport 2019 

van Pensioenfonds Avebe. Je ziet in één oogopslag hoe het
 pensioenfonds het afgelopen jaar heeft gepresteerd. Wil je 

meer weten? Lees dan het jaarrapport op onze website door.

SAMENSTELLING 
BESTUUR 

Wie zaten er in 2019 in het bestuur? 
De heer E.M. Elderman
De heer M.H.E. Mijnen

De heer F. Oostland
De heer D.K. Faber 

VERANTWOORDINGS-
ORGAAN 

Wie zaten er in 2019 in  
het Verantwoordingsorgaan? 

De heer J. Spijkerman 
De heer F. Greven
De heer J.B. Bos

DEKKINGSGRAAD 2019
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RENDEMENT (in eigen beheer) 
OP BELEGGINGEN

 
Er is in 2019 een beleggingsrendement  

behaald van: 

23,3% 
Dit is 2,8% hoger ten opzichte van  

de benchmark (20,5%)

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 2019 uitzag.

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

ONTVANGEN
PREMIES

                         In 2019:  

€ 14.548.000

PENSIOENUITKERINGEN 
IN EURO’S

AANTAL
PENSIOENONTVANGERS

1.968 
pensioengerechtigden

Overige 
beleggingen
366

Vastgoed
19.560

Vastrentende
waarden
40.074

Aandelen
231.567



Je pensioenoverzicht.  
De moeite waard om te lezen!

Wellicht is het voor jou geen onbekende: het Uniform  
Pensioenoverzicht (UPO). Je ontvangt dit overzicht ieder jaar.  
Het laat zien hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd en  
hoeveel je later zult ontvangen. Je hebt jouw UPO in juni  
ontvangen. 

Wat is het UPO?
Je pensioenoverzicht geeft in één 
oogopslag zicht op je pensioen. Maar 
wat als je overlijdt? Ontvangen je  
partner en kinderen dan ook een 
pensioen? Of hoe zit het met jouw 
pensioen als je arbeidsongeschikt 
wordt? Ook dat is te vinden op je UPO. 
Hiernaast leggen wij de belangrijkste 
onderdelen van je UPO uit. Op het 
UPO vind je alleen het pensioen dat je 
bij Avebe hebt opgebouwd en nog op 
kunt bouwen. Wellicht heb je ook bij 
andere werkgevers pensioen opge-
bouwd. Log dan in op het Pensioen- 
register en kom erachter hoeveel 
andere pensioenen je hebt opgebouwd.

Meer uitleg nodig?
Bezoek de speciale website  
www.pensioenbijavebe.nl. Daar  
kun je per onderdeel van je UPO een 
korte uitlegvideo bekijken. Ook vind  
je er een podcast over je uniform  
pensioenoverzicht.  
 
Heb je vragen over je UPO? Neem  
dan contact op met Achmea  
Pensioenservices.   

Uniform Pensioenoverzicht 2019

Uw persoonlijke gegevens

Welk pensioen heeft u opgebouwd?

Hoe zeker is mijn pensioen?

Pensioenfonds Avebe

Persoonlijke gegevens 
Je ziet hier of wij de juiste gegevens van 
je hebben. Woon je ongehuwd samen? 
Check dan of je partner bij ons bekend is.

Meneer F. Voorbeeld 
12 maart 1967 
Uw partner en kinderen 
Mevrouw A.B. van der Sloot
Uw pensioengegevens 

Wat heeft u aan pensioen opgebouwd? 
 
Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt? 

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?

Welk pensioen heb je opgebouwd? 
Je ziet hier hoeveel pensioen je hebt 
opgebouwd en wat je krijgt als je met 
pensioen gaat. Je ziet hier ook hoeveel 
pensioen wordt uitbetaald als je eerder 
overlijdt of arbeidsongeschikt raakt.

De hoogte van uw pensioen staat niet vast  

Verhoging pensioen

Verlaging pensioen

Hoe zeker is mijn pensioen? 
In dit onderdeel zie je hoe zeker je  
pensioen is. Je leest hier onder andere 
wat de financiële situatie van  
Pensioenfonds Avebe is en of je  
pensioen is verhoogd.

www.pensioenbijavebe.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl


Kan het mee- of tegenvallen?

Scenario’s voor je pensioen

Opgebouwd pensioen
Het onderste bedrag is het  
pensioen dat je nu hebt  
opgebouwd. Dit is geen  
inschatting. Als je nu zou  
stoppen met het opbouwen van 
pensioen, is dit het bruto bedrag 
dat je straks per jaar gaat  
ontvangen, zolang je leeft.

Het pessimistische scenario is 
als alles tegenzit. Het  
optimistische scenario is als 
alles meezit. En het neutrale 
scenario (het verwachte  
eindresultaat) zit daar midden-
in. Het neutrale scenario is de 
meest waarschijnlijke uitkomst.

Verwacht eindresultaat
Dit is het pensioen waar je op 
dit moment op uit lijkt te 
komen. Er is op dit moment 
dus een kans dat je pensioen 
lager uitvalt en een kans dat je 
pensioen hoger uitvalt dan dit 
bedrag.

Dit jaar zie je voor het eerst op  
je UPO en op de website  
www.mijnpensioenoverzicht.nl 
een plaatje met verschillende  
scenario’s. Dat plaatje is bedoeld 
om jou inzicht te geven in  
wat er met je pensioen gebeurt 
als er mee- of tegenvallers zijn. 

Een belangrijke aanname bij dit 
plaatje is dat je blijft werken  
tot je 67e en pensioen blijft  
opbouwen in je huidige  
pensioenregeling. Als je eerder 
stopt met werken dan zal je  
pensioen dus lager zijn. 
 
We leggen het plaatje uit. >

www.mijnpensioenoverzicht.nl


Onderzoek naar 
risico’s in pensioen

Onlangs heb je de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan 
het deelnemersonderzoek: Risicobereidheid en Maatschappelijk  
Verantwoord Beleggen. Inmiddels is het onderzoek gesloten.  
Alle antwoorden worden nu verzameld en geanalyseerd. 

En nu?
 
Op dit moment worden alle antwoorden 
verzameld en geanalyseerd. In de  
volgende nieuwsbrief zullen wij u  
informeren over het vervolg. 

Het bestuur bedankt u voor uw deelname!

Waarom een onderzoek?
 
De uitkomsten van het onderzoek zijn 
belangrijke informatie voor het bestuur. 
De uitkomsten geven een beeld van hoe 
de aangeslotenen van het pensioenfonds 
denken over risico’s, onzekerheid en de 
manier waarop het pensioengeld belegd 
wordt. Het bestuur kan die uitkomsten 
gebruiken bij het vaststellen van het  
beleggingsbeleid.

Laat ons in 1 minuut  
weten wat je vindt! 

Wij zijn benieuwd naar wat jij vindt 
van onze informatie. Wij vragen je 
daarom om jouw mening te geven over 
de informatie die je van ons ontvangt. 
Op basis van dit onderzoek kunnen 
wij onze informatie verbeteren.

Doe je ook mee? Het kost maar 1  
minuut van je tijd. Aan het vorige  
onderzoek, hebben 25 deelnemers 
meegedaan. Zij waarderen onze  
communicatie met een 8  
gemiddeld. Wat vind jij? Laat het ons 
weten! Klik hieronder op de link! 

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


Extra inkomen voor je gezin

Zorg voor wie je lief is

Als je overlijdt 
Bij Avebe kun je vrijwillig een extra  
pensioenverzekering afsluiten. Wij 
noemen die verzekering ‘het Nabestaan-
denoverbruggingspensioen’. Die 
verzekering voorziet in een aanvullend 
inkomen voor als je tijdens je dienstver-
band bij Avebe komt te overlijden. De 
uitkering is ongeveer 1.318 euro (in 2020) 
bruto per maand. Je betaalt de premie 
zelf en die wordt ingehouden op je bruto 
salaris. 

Hoe zit het met je pensioen?
Als je samen kinderen hebt dan  
ben je daar samen natuurlijk ook  
verantwoordelijk voor. Kortom; als je 
samenwoont dan is er dus een bepaalde 
financiële verantwoordelijkheid naar 
elkaar toe. Het is daarom belangrijk na te 
denken over de financiële zekerheid voor 
je partner en/of gezin. Wat gebeurt er als 
één van jullie overlijdt of arbeidsonge-
schikt wordt? Bouw je samen voldoende 
pensioen op? 

Op het moment dat je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap 
hebt, dan ben je verplicht om voor elkaar te zorgen. Je bent dus niet 
meer alleen voor jezelf verantwoordelijk, maar ook voor je partner. 

Afsluiten van de verzekering
Je kunt de verzekering slechts op  
bepaalde momenten afsluiten (bij  
indiensttreding of bij samenwonen/
trouwen). Maar onlangs heeft Avebe alle 
medewerkers de eenmalige mogelijkheid 
geboden om de verzekering buiten deze 
momenten om af te sluiten. Een aantal 
medewerkers heeft gebruik gemaakt van 
die optie. 

Wil je de verzekering afsluiten en ben 
je net in dienst of getrouwd/samen-
wonend, laat het de afdeling HR dan 
weten door een mailtje te sturen  
naar het HR Service Center. Je kunt 
ook alvast het aanmeldformulier  
invullen. 

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


Duik in je pensioen 
Maak gebruik van je opties om inzicht te krijgen

Welke bedragen wil je precies zien? 
Er zijn verschillende tools voor jou beschikbaar waarmee je inzicht krijgt in je inkomen later. We leggen in deze infographic uit welke tools er zijn en welke 
bedragen zij laten zien. De bedragen die deze tools tonen kunnen namelijk van elkaar verschillen. We leggen het uit! 

Het Uniform Pensioenoverzicht
Je opgebouwde pensioen tot 2020 (plus een 
vooruitblik)
 
In het UPO vind je alle informatie over het pensioen dat je tot nu toe 
hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Avebe. We gaan daarbij 
uit van een pensioenleeftijd van 67 jaar. Je ontvangt het UPO 
ieder jaar van ons per post en je kunt het ook terugvinden in het 
deelnemersportaal op onze website. 

Wat zie je precies op je UPO? 
 
→ Opgebouwd pensioen tot 2020
Het bruto pensioen per jaar dat je tot nu toe hebt opgebouwd 
vanaf pensioenleeftijd 67 bij Pensioenfonds Avebe. Je ziet geen 
AOW.  

→ Vooruitblik 
Het pensioen dat je van ons bruto per jaar kunt verwachten op 
basis van je huidige situatie vanaf 67 jaar. Zonder AOW.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Jouw totale pensioensituatie 
 
Je AOW en het aanvullende pensioen bij Pensioenfonds Avebe én
bij andere pensioenuitvoerders. Je ziet ook wat er met je pensioen 
kan gebeuren als het economisch mee- of tegenzit.

Wat zie je precies op Mijnpensioenoverzicht.nl? 
 
→ Opgebouwd pensioen tot 2020
Het bruto pensioen per jaar dat je tot nu toe hebt opgebouwd bij 
Pensioenfonds en bij andere pensioenuitvoerders. De AOW die je  
bruto per jaar of per maand krijgt. Je ziet ook netto
maandbedragen.  

→ Vooruitblik 
Het pensioen (inclusief AOW) dat je netto per maand kunt 
verwachten. Je ziet ook waar je op uit kunt komen als het 
economisch mee- of tegenzit. 

Avebe

Pensioen van 
Pensioenfonds

 Avebe

67 
 jaar

Vanaf leeftijd
naar keuze

Avebe

Pensioen van 
Pensioenfonds 

Avebe

67 
 jaar

Pensioen vanaf  
67 jaar

De Pensioenplanner
Je pensioen vanaf de leeftijd die je zelf kiest
In de Pensioenplanner zie je jouw opgebouwde en te verwachten 
pensioen terug. Je kunt zelf berekeningen maken zodat je je pensioen 
op je eigen wensen kunt afstemmen. Je vindt de pensioenplanner 
op onze website. Om toegang te krijgen, moet je eerst een account 
aanmaken. 

Wat zie je precies in onze Pensioenplanner? 
 
→ Je pensioen nu
Het bruto pensioen per jaar dat je tot nu toe hebt opgebouwd 
vanaf pensioenleeftijd 67 bij Pensioenfonds Avebe.  

→ Verwacht pensioen
Het pensioen dat je van ons netto en bruto per maand en per jaar 
kunt verwachten op basis van je huidige situatie, vanaf 67 jaar. 
Inclusief AOW. 

→ Plannen van je pensioen
De uitkomst zien van je keuzes over je pensioen bij Pensioenfonds 
Avebe. Bruto en netto pensioen per maand vanaf de leeftijd die je  
kiest. 

Juni 2020
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Inclusief AOW
van de overheid

€

€

Exclusief AOW
van de overheid

Avebe

Pensioen van al je 
pensioenuitvoerders

Voortuitblik: als het 
economisch mee- 

of tegenzit
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Inclusief AOW
van de overheid

€

Pensioenfonds Avebe



Aan de slag met onze 
Pensioenplanner

Inzicht in je pensioen
Als je al een account voor de pensioen-
planner hebt dan kun je met die persoon-
lijke inloggegevens inloggen. Als je nog 
geen account hebt dan moet je eenmalig 
een nieuw account aanmaken. Je kunt 
vervolgens zien hoeveel je bij ons hebt 
opgebouwd. En je kunt heel handig  
verschillende opties doorrekenen. Zo  
krijg je een goed inzicht in je pensioen. 

Wil je jouw pensioen alvast gaan plannen? Of wil je  
alleen weten wat je bij ons hebt opgebouwd? Gebruik  
dan onze pensioenplanner. 

Bekijk hier de  
handleiding voor de 
Pensioenplanner

Mijnpensioenoverzicht.nl

Wil je weten hoeveel pensioen je in totaal 
hebt opgebouwd? Gebruik dan  
www.mijnpensioenovezicht.nl. Heb je 
vragen over jouw pensioen bij Avebe? 
Neem dan contact op met Achmea  
Pensioenservices. 

Je kunt allerlei  
berekeningen maken  
met je pensioen. Zo weet  
je goed waar je aan toe  
bent. 

https://www.pensioenfondsavebe.nl/assets/downloads/Toelichting_Pensioenplanner_V1.pdf
https://www.pensioenfondsavebe.nl/assets/downloads/Toelichting_Pensioenplanner_V1.pdf
www.mijnpensioenoverzicht.nl


Vraag & Antwoord
We hebben regelmatig 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. In deze editie beantwoorden we twee 
vragen over het Pensioenakkoord. 

Is het de verwachting dat de AOW 
op termijn door de overheid wordt 
veranderd? 

Er zijn op dit moment geen plannen  
bekend van de overheid om de AOW in de 
toekomst af te schaffen of te veranderen. 
Bovendien wordt er in de opbouw van de 
aanvullende pensioenen bij werkgevers 
rekening gehouden met het feit dat er een 
basis AOW van de overheid is; over het 
eerste deel van je inkomen bouw je  
namelijk geen of minder pensioen op. 
Maar het AOW-stelsel staat wel onder 
druk omdat er in de toekomst steeds  
minder werkenden zijn die de premies  
betalen voor de AOW van een steeds 
groter wordende groep ouderen die recht 
hebben op AOW.

Waarom bepaalt de overheid de 
afspraken tussen werknemer en 
werkgever?

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en als 
zodanig een afspraak tussen de werkgever 
en de werknemer. Voor het opbouwen 
van aanvullende pensioenen bij werkge-
vers gelden in Nederland echter fiscale (en 
andere wettelijke) regels. Via deze (fiscale) 
regels wordt sparen voor pensioenen door 
de overheid gestimuleerd en op een aan-
trekkelijke wijze mogelijk gemaakt. Zolang 
binnen de fiscale kaders pensioen wordt 
opgebouwd hoef je (nog) geen belasting te 
betalen over het opgebouwde pensioenka-
pitaal. Je betaalt pas belasting op het  
moment dat het pensioen wordt uitge-
keerd. De (fiscale) regels waaronder dit 
mogelijk is worden door de overheid vast-
gesteld. Werkgevers, zoals Avebe, moeten 
zich aan die regels houden. De overheid 
wil graag dat zoveel mogelijk mensen  
pensioen opbouwen bij hun werkgever 
zodat mensen ook na hun pensionering 
nog steeds voldoende inkomen hebben.



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 Pensioenservices 
Postbus 90170
5000 LM Tilburg

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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