
Nieuwsbrief  
over pensioen

Lees in deze nieuwsbrief alles  
over je pensioen bij  
Pensioenfonds Avebe. 

Pensioenfonds Avebe



 
We kijken terug op een jaar waarin alles anders was. Net als vele andere  
organisaties moest ook Pensioenfonds Avebe vooral vanuit huis draaiende worden 
gehouden. De coronacrisis was uiteraard door het jaar heen ook van invloed op de 
financiële gezondheid van het fonds. Na een flinke dip rond maart 2020, herstelde de 
dekkingsgraad zich gelukkig snel. We hebben het jaar goed kunnen afsluiten en de 
pensioenen zelfs kunnen verhogen. 

2020 was ook een jaar waarin we, meer nog dan voorheen, met u als deelnemer in 
gesprek zijn geweest. Die interactie vond helemaal online plaats! We hebben vorig jaar 
een groot deelnemersonderzoek gehouden over risico’s en maatschappelijk verantwoord 
beleggen. Daar deden ruim 550 deelnemers aan mee en het bestuur wil nogmaals 
benadrukken dat we daar heel blij mee zijn. U leest er meer over op pagina 9. Ook dit jaar 
zullen we geregeld de interactie met u opzoeken. 

We zijn 2021 gestart met een informatiecampagne voor de medewerkers van 55 jaar of 
ouder. Een groot deel van deze groep is bij een van de informatiebijeenkomsten geweest 
waar zij meer hebben gehoord over het pensioenakkoord en de keuzes die gemaakt  
kunnen worden in het pensioen. Er werden vooral veel vragen gesteld over de gevolgen 
van het pensioenakkoord. U leest daarom in deze nieuwsbrief hier ook meer over. 

Ook met andere onderwerpen gaan we dit jaar verder aan de slag. Met de voorbereiding-
en op het nieuwe pensioenstelsel bijvoorbeeld. Dat is een veelomvattend onderwerp, dat 
van enorm belang is voor iedereen in Nederland. We houden u op de hoogte!

Veel leesplezier.
Bestuur Pensioenfonds Avebe
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Pensioenfonds Avebe

Roerige tijden

https://inloggen.achmea.nl/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=http%3a%2f%2fi-portaal.achmea.nl%2fadfs%2fservices%2ftrust&wctx=7b2ced76-c2eb-4175-ad31-85c7827e0e1b


2020 was een bijzonder jaar in veel 
opzichten. Hoe zag 2020 eruit op 
pensioengebied? 

Verder nog:  

Inhoud Het pensioenstel in Nederland gaat 
veranderen. Je leest er hier meer
over.  

• Korte berichten 
• Keuzes in je pensioen 
• Jouw pensioen is verhoogd 
• Weet waar je moet zijn  
 

• Resultaten deelnemersonderzoek 
• Campagne voor 55-plussers 
• 3 vragen & antwoorden over pensioen 
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Een terugblik 
De belangrijkste gebeurtenissen uit 2020 op een rij

COVID-19 en impact op het pensioenfonds
Sinds het begin van 2020 is de wereld in de greep van het  
coronavirus. Nederland heeft te maken gehad met een eerste piek met 
daarop als reactie een intelligente lockdown en een tweede golf, met een 
gedeeltelijke lockdown tot gevolg. 

Economische gevolgen
De financiële markten hebben in het begin van 2020 grote schommelingen 
laten zien. Gelukkig heeft de markt zich gedurende het jaar weer hersteld. 
Pensioenfonds Avebe heeft een groot deel van de beleggingsportefeuille 
verzekerd bij Aegon. Dit betekent dat voor dat deel van de portefeuille het 
pensioenfonds geen risico loopt. De grote schommelingen op de financiële 
markten hebben daardoor maar een beperkte impact gehad op het  
vermogen van het pensioenfonds.

Geen gevolgen voor je pensioen
De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds was per eind december 
2020 118,4%. Dit betekent dat het pensioenfonds financieel gezond is en er 
nog steeds goed voorstaat. De pensioenen zijn zelfs verhoogd. 

Het deelnemersonderzoek
Vorig jaar augustus hebben alle actieve deelnemers en de  
pensioengerechtigden van het pensioenfonds een uitnodiging 
gekregen om deel te nemen aan een onderzoek over risico’s en 
maatschappelijk verantwoord beleggen. Het onderzoek helpt het 
bestuur bij het maken van beleidskeuzes en bij de toetsing van het 
huidige beleid. In totaal vulden 563 personen (24%) de vragenlijst 
in, waarvan 302 actieve deelnemers (30%) en 261 pensioen-
gerechtigden (20%). Op pagina 9 lees je meer over de resultaten.

Het pensioenakkoord
Het kabinet en sociale partners hebben op 12 juni 2020 een 
akkoord bereikt over de uitwerking van een nieuw pensioenstel-
sel op basis van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Met de 
stelselwijzing proberen de overheid en sociale partners een  
stelsel te ontwikkelen dat beter aansluit op de veranderingen in de 
maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ook wordt het stelsel  
transparanter en persoonlijker. Op pagina 5 lees je meer. 22
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Op weg naar een nieuw  
pensioenstelsel
Een wijziging in het pensioenstelsel is best ingrijpend. Er is veel tijd nodig om 
alles zorgvuldig uit te denken, met alle partijen af te stemmen, en door te voeren. 
Uiterlijk 1 januari 2026 stappen we over naar een nieuwe pensioenregeling. Wat 
staat er tot die tijd nog te gebeuren? We nemen je mee in de komende vijf jaar.

Pensioenfonds Avebe

Vanaf 2021
De sociale partners bij Avebe maken een start om in 
kaart te brengen wat het pensioenakkoord betekent 
voor de pensioenregeling van Avebe. Uiterlijk 1  
januari 2024 moet er een nieuwe pensioenregeling 
zijn. De sociale partners hebben hier dus nog wel 
even de tijd voor. 

2022 - 2023
Vanaf 2022 moet het mogelijk zijn om op de  
pensioendatum maximaal 10 procent van je  
opgebouwde pensioen op te nemen, bijvoorbeeld 
om af te lossen op je hypotheek. Op 1 januari van 
datzelfde jaar gaat naar verwachting de nieuwe 
pensioenwet in.

2024 - 2025
Op 1 januari 2024 moeten de sociale partners bij 
Avebe een nieuwe pensioenregeling overeen zijn ge-
komen. In deze periode zullen de pensioenfondsen 
in Nederland druk bezig zijn met het voorbereiden 
van de administraties op de grote veranderingen. 
Daarnaast zal Pensioenfonds Avebe beoordelen 
of de nieuwe pensioenregeling die door de sociale 
partners is overeengekomen, ook evenwichtig en 
uitvoerbaar is. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd niet 
meer met 1 jaar per jaar dat we langer leven, maar 
met 8 maanden.

1 januari 2026 
Vanaf deze datum moeten alle  
pensioenfondsen in Nederland 
de nieuwe regels voor pensioen 
hanteren. Deze gelden dan voor 
iedereen. 

Pensioenfonds Avebe

€
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Pensioenfonds Avebe

Vraag van de maand
Heeft het pensioenakkoord gevolgen voor mijn plan  
om eerder te stoppen met werken?

Het pensioenakkoord heeft geen invloed op je mogelijkheden om eerder 
(gedeeltelijk) met pensioen te gaan. Het kan wel gevolgen hebben voor 
de verhoging (of verlaging) van je pensioen. In het nieuwe pensioenstelsel 
zal het pensioen dat je nu hebt opgebouwd, eerder aangepast worden 
(naar boven of naar beneden). Het zal nog wel even duren voordat het 
nieuwe pensioenstelsel ingaat. Er moet namelijk nog veel besproken en 
aangepast worden voordat het zover is. In de tussentijd kun je gewoon 
gebruik blijven maken van de pensioenplanner op onze website om zelf 
je berekeningen te maken. ?
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https://inloggen.achmea.nl/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=http%3a%2f%2fi-portaal.achmea.nl%2fadfs%2fservices%2ftrust&wctx=7b2ced76-c2eb-4175-ad31-85c7827e0e1b


Korte berichten
Uitbetaaldata
Op de onderstaande data wordt het  
pensioen in 2021 uitbetaald. 

• 23 April 
• 25 Mei 
• 25 Juni
• 23 Juli
• 25 Augustus 
• 24 September
• 25 Oktober
• 25 November
• 17 December

De pensioenchecker
Misschien duurt het nog een tijd voordat je 
met pensioen gaat. Of misschien zit het er 
al aan te komen? Wat jouw situatie ook is, 
het is goed om regelmatig jouw pensioen 
te checken. Krijg je later genoeg pensioen 
om van te genieten? Wat betekent eerder 
stoppen met werken? Met de Pensioen-
checker-app krijg je meteen antwoord op 
deze – en meer – vragen.

Wat is de pensioenchecker?
De Pensioenchecker is een nieuwe gratis 
app. Iedereen die in Nederland pensioen op-
bouwt kan de app gebruiken. Het idee is dat 
je heel snel kunt zien wat jij later netto per 
maand aan pensioen ontvangt. Het enige 
wat je hoeft te doen is inloggen met DigiD, 
en jouw gegevens worden opgehaald vanuit 
Mijn Pensioenoverzicht. Wil je vervolgens 
zelf berekeningen maken met je pensioen? 
Gebruik dan onze pensioenplanner. 
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https://inloggen.achmea.nl/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=http%3a%2f%2fi-portaal.achmea.nl%2fadfs%2fservices%2ftrust&wctx=7b2ced76-c2eb-4175-ad31-85c7827e0e1b
https://www.pensioenchecker.org/?gclid=CjwKCAjwgOGCBhAlEiwA7FUXkglBxaOu2z-uam3LGLj_iAhDLqeTvwBiypX_FZwDC49RhgJ6J0XlAhoCZjMQAvD_BwE


Pensioenfonds Avebe

Gebruik de  
Pensioenplanner! 
Op onze website vind je de pensioenplanner. Met de  
pensioenplanner kun je op basis van je eigen gegevens  
bepaalde keuzes doorrekenen. Zo kun je precies zien hoe je  
pensioen verandert als je bijvoorbeeld eerder of gedeeltelijk  
met pensioen gaat. Wil je weten hoeveel pensioen je  
bij andere werkgevers hebt opgebouwd, gebruik dan  
www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
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risico te lopen dan 
pensioengerechtigden. Zoals 
verwacht denken actieve deelnemers 
ook dat zij meer risico kunnen 
dragen. 

Uitkomsten  
deelnemersonderzoek
Vorig jaar augustus heb je een uitnodiging gekregen om deel 
te nemen aan een onderzoek over risico’s in pensioen en 
maatschappelijk verantwoord beleggen. Het onderzoek helpt het 
bestuur bij het maken van beleidskeuzes en dient als toetsing voor 
het gevoerde beleid. 
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Het bestuur is blij met de respons 
 
Alle actieve deelnemers en de 
pensioengerechtigden van het 
fonds zijn uitgenodigd om deel 
te nemen aan het onderzoek. In 
totaal vulden 563 personen (24%) 
de vragenlijst in, waarvan 302 
actieve deelnemers (30%) en 261 
pensioengerechtigden (20%). 

Actieve deelnemers zijn bereid om 
meer risico te nemen en zij denken 
ook meer risico te kunnen dragen

Bij het beleggen van de pensioen-
premies worden risico’s genomen. 
De betaalde premies worden 
namelijk onder andere belegd in 
aandelen. Het onderzoek geeft 
het bestuur inzicht in de vraag 
hoeveel risico belanghebbenden 
van het fonds willen lopen. Actieve 
deelnemers zijn bereid om meer



Maatschappelijk verantwoord 
beleggen

Maatschappelijk verantwoord 
beleggen is een vorm van investeren 
waarbij de geldverstrekker de 
gevolgen voor mens en milieu 
meeweegt. Het bestuur wil graag 
van de deelnemers weten hoe 
belangrijk zij het vinden dat er op 
deze manier belegd wordt. Uit het 
onderzoek blijkt dat de deelnemers 
merendeels overtuigd zijn van het 
nut van maatschappelijk verantwoord 
beleggen en zijn bereid hiervoor 
iets (1,5% van het pensioen) in te 
leveren als dat een gevolg is van 
maatschappelijk verantwoorder 

beleggen. De meeste deelnemers 
die er geld voor over hebben, 
hebben er tussen de 0% en 3% 
van hun pensioenuitkering voor 
over. Wel geeft bijna de helft aan 
er géén geld voor over te hebben, 
of weet dit niet (zeker). 87% van de 
deelnemers wil dat Pensioenfonds 
Avebe specifieke bedrijven of 
bedrijfstakken uitsluit in haar 
beleggingen.

22
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Vervolg 
Het bestuur heeft de resultaten van 
het onderzoek meegenomen in het 
beleggingsplan 2021. Verder worden de  
resultaten gebruikt voor het vormgeven  
van het Maatschappelijk Verantwoord 
Beleggenbeleid.  
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Keuzes maken in je  
pensioen

Als je bijna met pensioen gaat, heb je 
een aantal keuzes die van invloed zijn 
op je pensioen. Zo kun je ervoor kiezen 
om een deel van je pensioen uit te 
ruilen voor partnerpensioen. Maar je 
hebt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid 
om eerder of gedeeltelijk met pensioen 
te gaan. 

Bij Pensioenfonds Avebe heb je de 
volgende keuzes: 

• Eerder of later met pensioen 
• In deeltijd met pensioen gaan 
• Een tijdelijk hogere of lagere uitkering 
• Partnerpensioen omruilen voor  
  ouderdomspensioen, of andersom

22
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Bekijk hier de video’s over de 
keuzes in de regeling

https://vimeo.com/507887373
https://vimeo.com/507887417
https://vimeo.com/507887469
https://vimeo.com/507887529


Om jouw pensioen te beschermen tegen inflatie, proberen we de pensioenen 
jaarlijks te verhogen met een toeslag (indexatie). Onlangs zijn de toeslagen per  
1 januari 2021 vastgesteld.

Voor de meeste deelnemers geldt dat de hoogte van de toeslag afhankelijk is van 
de financiële positie van het pensioenfonds. We maken voor de toeslag- 
bepaling onderscheid tussen een toeslag voor de huidige medewerkers en voor de 
medewerkers die in het verleden pensioen bij ons hebben opgebouwd.

Voor de huidige medewerkers proberen we het pensioen te verhogen op basis van 
de loonontwikkeling bij Avebe. Deze was vorig jaar 2,25%. De toeslag  
bedraagt op basis van de financiële positie van het pensioenfonds 0,8%.

Voor de oud-medewerkers gebruiken we de prijsinflatie als maatstaf. Deze was 
vorig jaar 0,6%.

Jouw pensioen is verhoogd

Groep 1:

Met pensioen of ontslag 
voor 1 april 1996: 0,6%

Groep 2:

Met pensioen of ontslag 
vanaf 1 april 1996 tot 9 
december 1999: 0,6%

Groep 3:

Met pensioen of ontslag 
vanaf 9 december 1999: 
0,2%

Voor groep 1 en 2 geldt een (deels) onvoorwaardelijke toeslag. 
22
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Jouw pensioenopbouw 
in 2021
Ieder jaar bouw je, wanneer je bij Avebe werkt, pensioen op over een deel 
van je brutosalaris dat je in dat jaar hebt verdiend. We noemen de  
regeling daarom een middelloonregeling. Je bouwt niet over je gehele 
brutosalaris een pensioen op. We houden namelijk rekening met de AOW 
die je van de overheid krijgt. Het deel van je loon waarover je geen 
pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. 

Over je brutoloon minus de franchise (14.544 euro in 2021) bouw je 
jaarlijks maximaal 1,738% aan pensioen op. Het totale pensioen dat je zo 
opbouwt, is de optelsom van het jaarlijks opgebouwde pensioen plus de 
eventuele gegeven toeslagen (indexaties). Begin dit jaar is het opbouw-
percentage voor 2021 vastgesteld. Voor 2021 is het opbouwpercentage 
1,738%. Dit is gelijk aan het fiscale maximale opbouwpercentage voor  
een pensioen dat in gaat op 67 jaar.

Wat betaal je voor pensioen?
Avebe betaalt elke maand een pensioenpremie aan het 
pensioenfonds en jij betaalt aan Avebe zelf een bijdrage 
van 3,6% van je maandelijkse pensioengrondslag plus 
3,2% van je salaris. Avebe houdt jouw deel maandelijks 
in op je brutoloon. Het exacte bedrag staat op je sala-
risstrook. De premie die Avebe betaalt, staat niet op je 
salarisstrook.  
 
De jaarlijkse premie ligt tussen 23,2% en 25,7%. Dit is 
afhankelijk van de kosten voor de pensioenopbouw in 
een jaar. De totale premie voor 2021 bedraagt 24,4%. 
Omdat dit hoger is dan de basispremie van 23,2%, 
geldt over het meerdere een premieverdeling op basis 
van 50% voor de werkgever en 50% voor de  
medewerkers. Dit betekent dat de premie in 2021 voor 
de medewerkers iets hoger is, namelijk 0,6%-punt van 
het bruto jaarsalaris.
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Weet waar je moet zijn!

Als je vragen hebt over je pensioen dan kun je op meerdere plekken 
terecht.

De Pensioenplanner 

De plek waar je je eigen 
situatie kunt bekijken en 
doorrekenen.

Pensioenhelpdesk bij  
Achmea Pensioenser-
vices
 
Als je vragen hebt over 
jouw (opgebouwde) 
pensioen. 

HR Services van de  
werkgever  
 
Bij algemene vragen over 
de pensioenregeling of als 
er iets verandert in je  
situatie en je wilt weten 
wat het effect op je  
pensioen is.

Mijnpensioenoverzicht.nl 

Voor een overzicht van je 
opgebouwde pensioenen.
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pensioenfondsavebe 
@achmea.nl 
013 - 462 93 00

https://inloggen.achmea.nl/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=http%3a%2f%2fi-portaal.achmea.nl%2fadfs%2fservices%2ftrust&wctx=7b2ced76-c2eb-4175-ad31-85c7827e0e1b
http://mijnpensioenoverzicht.nl


Campagne gericht op 
de 55-plussers
In januari heb je een persoonlijke brief en infographic gekregen over je 

pensioen bij Pensioenfonds Avebe. Die infographic was ook de start van 

een campagne voor de medewerkers vanaf 55 jaar of ouder.  

 

Zij hebben naast de infographic ook een uitnodiging ontvangen voor een 
informatiebijeenkomst waarin meer werd verteld over het pensioenak-
koord en de verschillende keuzes die te maken zijn in het pensioen. In 
totaal hebben circa 175 medewerkers de informatiebijeenkomst 
bijgewoond. 

Wil je de presentatie bekijken die gegeven is of wil je meer weten over de 
campagne? Ga dan naar deze pagina. WIl je meer weten over het 
pensioenakkoord of de te maken pensioenkeuzes, neem dan vooral een 
kijkje in de Veelgestelde Vragen (de FAQs). 
 

Waarom een campagne?
Pensioenfonds Avebe vindt het belangrijk dat je op  
tijd gaat nadenken over je financiële toekomst.  
Daarom organiseert het Pensioenfonds ieder jaar  
een campagne om een specifieke doelgroep te  
betrekken bij pensioen.
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__avebe.sharepoint.com_nl_nieuws_Paginas_Nieuws_Pensioen-2Dbij-2DAvebe-2Dben-2Dje-2D55-2Djaar-2Dof-2Douder-2D.aspx%26d%3DDwMGaQ%26c%3D3NBXXUKukgVIjVXwt0Rin6h0GAxIKZespWWvcJx4w9c%26r%3DL_jawX5cqdVknPBiVv1bujrOAilOGlmPvf5vsoweNjVwyJmp9gx-mSJGzcJH9YvI%26m%3DNtbFzbc600khSEI6uK1A3sL7swVNUwo3KOHlBceuTTY%26s%3DUfNJo1PFN-8FvUxWDLNIIKt-9szDuQ63EoElFeTr6d8%26e%3D&data=04%7C01%7C%7C76e5800319514293cf5c08d8ed0a2e8f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637519975282825637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NYxc00ljUYymCI4yvVQ%2FVBKU5vL27yDz7vBAQlQBrec%3D&reserved=0


3 vragen 
over pensioen

22
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 Wat zijn mijn keuzes als ik met  
 pensioen ga?
 
 Als je met pensioen gaat dan heb  
 je een aantal keuzes. Je kunt  
 eerder of in deeltijd met pensioen  
 gaan. Je kunt je pensioen  
 uitstellen. Je kunt tijdelijk een  
 hogere of juist lagere uitkering  
 krijgen. En je kunt je pensioen  
 verhogen of verlagen door een  
 deel van je partnerpensioen in te  
 ruilen of te verhogen.

 
 Waar is het pensioen met  
 leeftijd 65 zichtbaar in de  
 planner? Staat dat wel op mijn  
 UPO?
 
 Dat is niet zichtbaar in de  
 pensioenplanner. We gaan er in  
 de pensioenplanner vanuit dat je  
 je pensioen met leeftijd 65 laat  
 uitkeren op je 67ste. Als je dat niet  
 wilt en bijvoorbeeld eerder met  
 pensioen wilt gaan dan worden  
 beide pensioendelen (pensioen  
 65 en pensioen 67) herberekend  
 naar de nieuwe pensioendatum.
 

 
In welk geval is uitruil van  
ouderdomspensioen in  
partnerpensioen en andersom  
aantrekkelijk?
Als je partner bijvoorbeeld altijd  
parttime heeft gewerkt en zelf een laag 
ouderdomspensioen heeft opgebouwd 
dan kan het interessant zijn om je eigen 
ouderdomspensioen te verlagen in ruil 
voor een hoger partnerpensioen. Als je 
eigen ouderdomspensioen te laag is en 
je partner heeft na jouw overlijden vol-
doende inkomen, dan kan het  
interessant zijn om je partnerpensioen 
te verlagen in ruil voor een
hoger ouderdomspensioen.
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