Pensioenfonds Avebe

Nieuwsbrief
over pensioen
Het jaar 2020 in beeld

Het Pensioenakkoord
Waarom beleggen we?

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

Traditiegetrouw kijken we halverwege het jaar in de nieuwsbrief terug op het
afgelopen jaar.
Het jaar 2020 was een jaar van uitersten. De financiële gezondheid van het pensioenfonds kreeg in de eerste maanden van 2020 als gevolg van de coronacrisis een flinke dip
te verwerken, om vervolgens richting het einde van het jaar weer te herstellen naar het
niveau van net vóór de coronacrisis. Daar waren wij uiteraard zeer blij mee. Ondanks dat
ook het bestuur van het pensioenfonds voornamelijk vanuit huis heeft gewerkt, is
de pensioenuitvoering doorgegaan zoals u van ons gewend bent.
Verder heeft er in 2020 een deelnemersonderzoek plaatsgevonden waar 24% van de
deelnemers aan heeft meegedaan. Dit onderzoek helpt het bestuur bij het maken van
beleidskeuzes en dient als toetsing voor het gevoerde beleggingsbeleid. In deze nieuwsbrief vindt u een artikel over ons beleggingsbeleid en de keuzes die wij daarin maken.
Ook blikken we terug op een gesprek dat we met een aantal van u hebben gehad over
onze informatie en wat we nog meer kunnen doen om u zo goed mogelijk te betrekken
bij pensioen.
We wensen u veel leesplezier,
Bestuur Pensioenfonds Avebe

Lees het volledige jaarverslag

Wist u dat u sinds kort op
een nieuwe manier moet
inloggen op de Pensioenplanner? U logt nu in via
Multi Factor Authentication
(MFA). U leest hierover
meer op pagina 13.
Ga naar de planner
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Inhoud

Duik in je pensioen
Je hebt onlangs het pensioenoverzicht
over 2020 ontvangen. Heb je er al naar
gekeken?

Het Pensioenakkoord

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

Deelnemerspanel

Verder nog:
• Waarom nadenken over later

• Wat gebeurt er bij ziekte?

• Nieuws over de pensioenplanner

• 3 vragen & antwoorden over pensioen

• Je pensioenoverzicht
• Drie scenariobedragen voor je
pensioen
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HET JAAR 2020 IN BEELD

Dekkingsgraad
ultimo 2020:

Hieronder zie je een paar highlights uit het Jaarrapport 2020. 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.

AANTAL DEELNEMERS
122%

118,6%

DEKKINGSGRAAD

2020

SAMENSTELLING
BESTUUR

Wie zaten er in het bestuur?
De heer E.M. Elderman (voorzitter)
De heer M.H.E. Mijnen (secretaris)
De heer F. Oostland (vicevoorzitter)
De heer D.K. Faber (lid)
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aug sept okt
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Beleidsdekkingsgraad

118,6%

118,4%

117,9%

115,2%
114,7%

114,9%
114,9%

115,9%

115%

118,6%

apr mei
jun
Dekkingsgraad

113,8%
114,9%

110%

113,7%
115,2%

112%

116%

114%

113%
115,6%

Totaal 2020: 4.102

116%

112,1%

Gewezen
deelnemers
987

116,7%

Pensioengerechtigden
2.019

110,6%

Actieve
deelnemers
1.096

113,8%
117,5%

118%

116,6%
118%

120%

dec

VERANTWOORDINGSORGAAN
Wie zaten er in het
Verantwoordingsorgaan?
De heer J. Spijkerman (secretaris)
De heer F. Greven (voorzitter)
De heer J.B. Bos (lid)
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RENDEMENT (in eigen beheer)
OP BELEGGINGEN
Er is in 2020 een beleggingsrendement
behaald van:

12,4%

Dit is aanzienlijk hoger ten opzichte van
de benchmark (7,4%)

’
PENSIOENUITKERINGEN
IN EURO S

BELEGGINGEN

Overige
beleggingen
336

(in eigen beheer, x1.000)

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 AEGON Asset
Management belegd.

Vastgoed
19.662

Vastrentende
waarden
42.848

Aandelen
278.770

Hiernaast zie je hoe onze beleggingsportefeuille (in eigen beheer) er in 2020 uitzag.

ONTVANGEN
PREMIES

AANTAL
PENSIOENONTVANGERS

Totaal

0
€ 22.119.00

In 2020:

€ 14.511.000

2.019

pensioengerechtigden

Wil je meer weten?

Lees dan het jaarrapport door. Je vindt het
jaarrapport op onze website.
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Korte toelichting
Het jaar 2020 was een relatief rustig jaar als het gaat om grote
pensioenveranderingen. De pensioenveranderingen als gevolg
van het pensioenakkoord zullen vooral na 2020 de nodige
aandacht krijgen. Het bestuur heeft in 2020 onder andere
de volgende onderwerpen behandeld:

22

Risicomanagement
In 2020 heeft het bestuur veelvuldig gesproken over het
integraal risicomanagementbeleid en de uitvoering hiervan. De
22

sleutelfunctiehouder risicobeheer is in 2020 formeel benoemd
en de invulling van zijn rol heeft verder vorm gekregen. Het doel

COVID-19
De financiële markten, waaronder de wereldwijde beurzen, zijn in het begin
van de coronacrisis hard geraakt. Als gevolg hiervan is de financiële positie
van het pensioenfonds in het eerste kwartaal van 2020 aanzienlijk verslechterd. Eind maart bereikte de actuele dekkingsgraad met circa 110% de laag-

van integraal risicomanagement is een integere en beheerste
bedrijfsvoering waarbij de verschillende risico’s in kaart worden
gebracht. Het zorgt ervoor dat de risico’s die van invloed kunnen
zijn op het realiseren van de doelstellingen van ons pensioenfonds
in een steeds complexere omgeving worden beheerst.

22

ste stand in 2020. Omdat een groot deel van ons vermogen herverzekerd
(en dus gegarandeerd) is, was de impact beperkt in vergelijking met veel
andere pensioenfondsen. De actuele dekkingsgraad was op dat moment

Pensioenakkoord

nog wel hoger dan de vereiste dekkingsgraad van het pensioenfonds.

In de loop van 2020 is steeds meer duidelijk geworden over het

Vanwege de grote daling heeft het bestuur de financiële situatie als gevolg

pensioenakkoord, de wetgeving, de tijdspaden en het eventueel

van Covid-19 nauwgezet gemonitord. De financiële positie is naarmate

meenemen (“invaren”) van de opgebouwde pensioenen in de

2020 vorderde weer opgeklommen richting het niveau van voor Covid-19

nieuwe pensioenregeling. Het bestuur heeft al regelmatig stil

waarna “de versterkte dijkbewaking” weer is losgelaten.

gestaan bij verschillende aspecten van het pensioenakkoord en is
daar ook in 2021 mee bezig.
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Wat staat er nog meer op de planning voor dit jaar?
Op basis van de resultaten uit het deelnemersonderzoek over beleggen,
zal het bestuur dit jaar het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen-beleid
verder vormgeven. Daarnaast zal het bestuur de risicobereidheid van de
deelnemers, welke in 2020 is uitgevraagd, betrekken bij de vormgeving
van het beleggingsbeleid.
Ook zal het bestuur samen met sociale partners uitgebreid stilstaan bij de
gevolgen en consequenties van het pensioenakkoord. Hiervoor zal naar
verwachting een afzonderlijk projectteam worden ingericht. Het bestuur
heeft verschillende malen gesproken over het

22

pensioenakkoord waarbij is nagedacht over criteria en
kaders voor verschillende onderdelen in het
verandertraject. Gedurende het traject zullen deze
als leidraad dienen bij de onderbouwing van de
besluitvorming.

MEER WETEN OVER
HET AFGELOPEN JAAR?
BEKIJK DAN HET
JAARRAPPORT.

7

Pensioenfonds Avebe

Het Pensioenakkoordeen update
Vorig jaar juni is het pensioenakkoord bereikt. Sindsdien
werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
aan de Wet Toekomst Pensioenen. We geven je een korte
update.
De Wet en invoering pensioenakkoord jaar uitgesteld
De nieuwe wet zou er 1 januari 2022 zijn. De invoering moest uiterlijk 1
januari 2026 geregeld zijn. Beide momenten zijn een jaar uitgesteld.
Wat betekent dit voor jouw pensioen?
Op dit moment verandert er niks aan de pensioenregeling. Je pensioenopbouw en pensioenuitkering blijven we uitvoeren volgens de huidige
regeling. Zodra de nieuwe wet er is maken de sociale partners bij Avebe

We houden je op
de hoogte!

afspraken over de nieuwe pensioenregeling.
Het pensioenfonds denkt mee
Het pensioenfonds bekijkt intussen wat het pensioenakkoord betekent.
Of je nu nog pensioen opbouwt, uit dienst bent of al gepensioneerd, jong
of oud, als pensioenfonds moeten en willen we ervoor zorgen dat we een
nieuwe regeling krijgen die het beste bij alle deelnemers van het
pensioenfonds past.
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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.
Ga naar de planner
Ga naar mijnpensioenoverzicht
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Deelnemerspanel. Wat
hebben we gehoord?
In het eerste kwartaal van 2021 hebben we met een aantal medewerkers
gesproken over onze communicatie. We hebben in kaart gebracht waar behoefte
aan is en wat we nog meer kunnen doen om het onderwerp pensioen meer tot
leven te brengen bij de medewerkers van Avebe.

Ludieke communicatie

Op tijd bewuste keuzes maken

“Pensioen is saai dus je zult flink moeten

“Ondanks dat je misschien niet zo ver vooruit kunt kijken,

uitpakken om de medewerkers zo ver te krijgen

gaat het wel om jouw eigen pensioen. Het is van jou en van

zich erin te verdiepen”. We hebben het ook

niemand anders.” We hebben gesproken over de eigen

gehad over de vorm van de communicatie.

verantwoordelijkheid die medewerkers hebben om zich te

De deelnemers gaven aan dat de persoonlijke

verdiepen in pensioen. De deelnemers aan het panel geven

informatie goed gewaardeerd wordt. Dat maakt

aan dat het pensioen bij Avebe goed geregeld is. Maar het

het relevant en praktisch. Ook de verschillende

is aan de medewerkers zelf om er iets mee te doen. In de

nieuwsbrieven worden op prijs gesteld. Wel zou

communicatie zou het pensioenfonds dat sterker naar voren

het pensioenfonds nog iets ludieker of opvallender

mogen brengen. Ook de werkgever kan hieraan bijdragen

mogen communiceren volgens de panelleden.

door duidelijk te communiceren over het pensioen. Op dit

Met name jongeren kunnen op die manier beter

moment is het al mogelijk om via een HR medewerker van

bereikt worden.

de site meer informatie te krijgen over (vroeg)pensionering.
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Oudere medewerkers op de sites
“Er wordt hard gewerkt bij Avebe en geld voor later
speelt zeker wel. Er wordt veel gesproken over
pensioen.” Ook op de verschillende productielocaties
is het pensioen regelmatig onderwerp van gesprek.
Met name bij de oudere medewerkers is er behoefte
aan concrete informatie over het vervroegen van
het pensioen. Medewerkers willen graag weten
wanneer ze met pensioen kunnen gaan en hoeveel
pensioen ze dan hebben. Ook speelt mee dat er een
pensioenakkoord is en dat het pensioen daarom
in de toekomst gaat veranderen. Met name deze
medewerkers hebben behoefte aan duidelijkheid
over het toekomstige pensioen en voelen zich
onzeker over de aanstaande veranderingen.
De informatiebijeenkomsten die de afgelopen
jaren worden georganiseerd door Avebe en het
pensioenfonds worden op prijs gesteld omdat
medewerkers een persoonlijke toelichting
krijgen en vragen kunnen stellen. Het
pensioenfonds zou daarmee door moeten gaan.
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Reactie van het bestuur
Het bestuur stelt het enorm op prijs dat de deelnemers
hebben meegedacht over wat we nog meer kunnen doen om
het pensioen tot leven te brengen. We zullen dit jaar al de
eerste stappen zetten om de ideeën mee te nemen in onze
communicatie met de medewerkers. Zo zijn we al in gesprek
gegaan met Avebe Young om gezamenlijk een bijeenkomst
te organiseren voor de jongere medewerkers van Avebe.
Volgend jaar zullen we de opgedane inzichten meenemen in
ons communicatieplan voor 2022. Mocht je ideeën hebben
over wat we nog meer kunnen doen, laat het ons dan
weten door een e-mail te sturen naar
pensioenfondsavebe@achmea.nl.
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Volg voor het koppelen van jouw mobiele telefoon

Bekijk hier wat je precies
moet doen.

Pensioenfonds Avebe

hieronder de acties stap-voor-stap:
1. Installeer de gratis MFA-app Google Authenticator* op jouw
mobiele telefoon. Je kunt dit downloaden bij de Google PlayStore
of AppleStore.
2. Voer jouw gebruikersnaam en wachtwoord in op de site en klik
op INLOGGEN.
3. Scan de QR-code met jouw smartphone: er verschijnt een
6-cijferige code
4. Type de 6-cijferige code in bij het vakje QR-code en druk op
VERSTUREN.
5. De MFA-app is nu gekoppeld aan jouw persoonlijke account.
Bewaar de eenmalige 24-cijferige recovery code die je ontvangt
goed.

Met jouw gekoppelde mobiele telefoon kun je voortaan zo
inloggen:
1. Voer jouw gebruikersnaam en wachtwoord in op de site.
2. Open de MFA-app op jouw mobiele telefoon en op jouw scherm
verschijnt een code van 6 cijfers
3. Voer deze code in op de site en klik op INLOGGEN. Voor de
veiligheid is de code maximaal 30 seconden geldig. Daarna
verschijnt er een nieuwe code.
4. Je bent nu ingelogd.

De pensioenplanner.
Een nieuwe manier van
inloggen.
Je kunt de pensioenplanner vanaf nu vinden onder een nieuwe url.
Ook geldt een nieuwe inlogprocedure. Je logt nu in door middel van
Multi Factor Authentication (MFA). Om MFA te kunnen gebruiken is een
smartphone nodig. Die moet je eenmalig koppelen aan de gratis
MFA-app: Google Authenticator. We leggen uit hoe het werkt.

Wat moet je doen?
- Heb je nog niet eerder ingelogd? Maak dan eerst hier een account
aan: https://mijn.pensioenfondsavebe.deelnemersportaal.nl/
login. Kies voor ‘Een account aanvragen’.
Volg daarna de stappen hieronder.
- Heb je wel al eerder ingelogd? Dan kun je dezelfde gebruikersnaam
en wachtwoord nog steeds gebruiken en is de MFA een extra
beveiliging.
* Google Authenticator is onze eerste keuze voor de MFA-app. Er zijn ook
andere MFA-apps bruikbaar mocht je een andere voorkeur hebben.
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Heb je al naar je
pensioen gekeken?
Onlangs heb je per post jouw uniform pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. Het
pensioenoverzicht is een jaarlijkse update waarin je leest hoe het staat met de
opbouw van je pensioen.
Laatste stand van zaken
Het pensioenoverzicht dat je ontvangt, geeft de stand van je pensioen per 1 januari
2021. Voor een totaaloverzicht van je pensioen kun je inloggen op
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zie je ook netto en AOW-bedragen.
Wat als het mee- of tegenzit?
Dan zie je op je pensioenoverzicht een inschatting van je pensioen als er in de
toekomst mee- of tegenvallers zijn. Dit wordt weergegeven in een plaatje bij het
onderdeel ‘Wat als het mee- of tegenzit’. Je leest hier meer over op pagina 15. Ga
voor meer informatie over de betekenis van de bedragen naar de website
www.pensioenbijavebe.nl.
Vragen?
Heb je vragen over het pensioenoverzicht? Bezoek dan de speciale website
www.pensioenbijavebe.nl of neem contact met ons op. We zijn op werkdagen van
8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 013-462 93 00. Je vindt je pensioenoverzicht
ook in jouw persoonlijke deelnemersportaal.
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Waarom beleggen we?
Wellicht wist je al dat pensioenfondsen beleggen om de pensioenen
betaalbaar te houden. Daarmee wordt op de lange termijn een beter
rendement gehaald dan wanneer het geld op een spaarrekening wordt
gezet. Hoe belegt het pensioenfonds precies en welke keuzes

Onze ambitie bestaat uit twee delen:
1. Nominaal pensioen. Een pensioen dat
niet hoeft te worden gekort (verlaagd)
2. Waardevast pensioen. Een pensioen
dat meestijgt met de prijzen.

worden daarin gemaakt? Je leest er hier meer over.

Onze ambitie

Duurzaam beleggen

Het is onze ambitie om een goed en betaalbaar pensioen voor (oud-)

Het pensioenfonds vindt dat het geld dat

medewerkers van Avebe te verzorgen. Om deze ambitie waar te kunnen

de deelnemers en de werkgever hebben

maken, heeft Pensioenfonds Avebe financiële middelen nodig. De betaalde

ingelegd, op een verantwoorde manier moet

pensioenpremies alleen zijn niet voldoende. En op een spaarrekening is de

worden belegd. Pensioenfonds Avebe is zich

rente te laag. Daarom belegt het pensioenfonds de door de deelnemers en

bewust van haar maatschappelijke rol en de

werkgever ingelegde pensioenpremie. Beleggen levert namelijk naar

verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Het

verwachting meer op dan sparen.

bestuur is van mening dat duurzaam beleggen

“Het beleid van het pensioenfonds is erop gericht
dat de pensioenen grotendeels meestijgen met de
prijzen (een waardevast pensioen). “

op de lange termijn zorgt voor een beter risicoen rendementsprofiel. Financiële aspecten
zijn daarom niet de enige motivatie bij het
inrichten van het beleggingsbeleid.
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Drie scenariobedragen
voor je pensioen
Op je pensioenoverzicht zie je een plaatje met 3 verschillende
bedragen staan (zie het plaatje links). Deze bedragen geven je een
beeld van wat de tijd en de economie met je pensioen kunnen doen.
Hoe lees je de bedragen?
Het middelste bedrag geeft aan welk pensioen je kunt verwachten op
je pensioendatum. De andere twee bedragen geven aan in welke richting je pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de
economie. Wij berekenen de scenario’s elk jaar opnieuw, waardoor deze
bedragen elk jaar kunnen verschillen. Bij de berekening van de bedragen
houden we er ook rekening mee dat geld minder waard wordt en dat
prijzen tegelijkertijd stijgen. Dit noemen we inflatie. Als de prijzen stijgen
en je pensioen niet, dan kun je van je pensioen minder kopen.
Wat heb je eraan?
De overheid heeft ervoor gekozen om de gevolgen van inflatie op deze
manier te laten zien. Als je pensioen niet meestijgt met de prijzen dan
daalt je koopkracht. Je krijgt dan dus niet minder pensioen, maar je kunt
minder kopen met hetzelfde bedrag. Je weet aan de hand van de drie
bedragen hoeveel je ongeveer met je pensioen kunt kopen als je met
pensioen gaat. We berekenen de bedragen ieder jaar opnieuw.
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Wat gebeurt er bij
ziekte?
Als je door ziekte niet meer kunt werken, verandert je financiële situatie.
Als je ziek wordt dan heb je de eerste twee jaar recht op je volledige
loon. Ben je na 2 jaar nog steeds langdurig ziek? Dan heb je vaak recht
op een WIA-uitkering van de overheid.
Naast een WIA-uitkering heb je mogelijk ook recht op een
arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds. De hoogte van
die uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Je
ontvangt pas een uitkering van het pensioenfonds als je minimaal 35%
arbeidsongeschikt bent en meer dan het grensbedrag van 58.307 euro
verdient. Daarnaast heb je mogelijk recht op voortzetting van de
pensioenopbouw tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Dat wil
zeggen dat je pensioen opbouwt zonder dat je hier premie voor betaalt.

Lees verder in de brochure
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3 vragen
over pensioen
We verwachten een kind. Wat

Ik ga samenwonen. Wat

Ik ben van plan om na mijn

betekent dat voor ons pensioen?

betekent dat voor mijn

pensionering in het buitenland te

Wij krijgen via de Basisregistratie

pensioen?

gaan wonen. Ontvang ik dan
ook AOW?

Personen door dat jullie een
kind hebben gekregen. Dat is

Als je gaat samenwonen dan is het

belangrijk voor het wezen-

belangrijk dat je aan ons doorgeeft

Ja, ook dan ontvang je meestal AOW.

pensioen als je komt te overlijden.

dat je een partner hebt. Zo kun

Hoe je de AOW aanvraagt, hangt af van

De meeste mensen gaan ook

je regelen dat je partner een

het land waarin je woont. Bekijk

minder uren werken als ze een

nabestaandenpensioen krijgt als jij

hiervoor de website van de Sociale

kind hebben gekregen. Gaan jullie

overlijdt. Maar let op. Je hebt hier-

Verzekeringsbank: www.svb.nl en zoek

dat ook doen? Dat betekent dat

voor een bij de notaris getekende

op de woorden ‘AOW buitenland’. Wil je

je minder gaat verdienen. En dat

samenlevingsovereenkomst nodig.

weten hoeveel AOW je krijgt? Kijk dan op

betekent dan ook minder pensio-

Wil je hier meer over weten? Lees

www.mijnpensioenoverzicht.nl.

en voor later. Ga na wat minder

dan de brochure over ‘Pensioen en

werken betekent voor de hoogte

een nieuwe relatie’ door.

van je ouderdomspensioen en
nabestaandenpensioen.
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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.

Bezoek planner

Pensioenhelpdesk bij
Achmea Pensioenservices
Als je vragen hebt over
jouw (opgebouwde)
pensioen.
pensioenfondsavebe@
achmea.nl

013 - 462 93 00

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.

Bezoek site

18

Pensioenfonds Avebe

