Pensioennieuws
Pensioenfonds Avebe

Het jaar 2021 in beeld
We blikken terug op het afgelopen
jaar. Hoe heeft het pensioenfonds het
gedaan?

Bedrag ineens

Duik in je pensioen
Bekijk je pensioenoverzicht 2021
en bepaal of je moet bijsturen.

Voorwoord
Inmiddels ben je van ons gewend dat we je op de hoogte houden van de
veranderingen in ons pensioen als gevolg van het pensioenakkoord. De wet waarin
deze veranderingen zijn beschreven, de Wet Toekomst Pensioen, laat helaas langer
op zich wachten en is met zes maanden uitgesteld.
Dit betekent dat we nog niet alle details weten van het wettelijke kader waar de pensioenregeling aan moet voldoen. Er is inmiddels een gezamenlijke projectgroep (werkgever,
vakbonden en pensioenfonds) opgericht die zich bezig gaat houden met het ontwerp van
de nieuwe pensioenregeling en zij zullen hier, ondanks het uitstel, gewoon mee door
gaan. Het is vooralsnog de bedoeling dat deze nieuwe regeling per 1 januari 2026
geïntroduceerd wordt. Een ander actueel onderwerp dat leeft bij onze (oud-) deelnemers
is de verhoging van de pensioenen (indexatie). Door de hoge inflatie speelt dit meer dan
ooit tevoren. We volgen bij het bepalen van de hoogte van de indexatie het zogenaamde
indexatiebeleid van het pensioenfonds en maken daarbij altijd een zorgvuldige afweging
tussen de belangen van de huidige deelnemers en de oud-deelnemers, nu en in de
toekomst. Je leest hier meer over op pagina 7.
In deze nieuwsbrief staan we ook stil bij een wettelijke wijziging die waarschijnlijk per 1 juli
2023 wordt geïntroduceerd, namelijk ‘bedrag ineens’. Vanaf volgend jaar kunnen mensen
die vanaf 1 juli 2023 met pensioen gaan ervoor kiezen om 10% van het opgebouwde
pensioen als ‘bedrag ineens’ te ontvangen. Ook hier lees je meer over in deze nieuwsbrief.
We wensen je veel leesplezier.
Bestuur Pensioenfonds Avebe
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Het ‘bedrag ineens’
Als je met pensioen gaat dan heb je een aantal keuzes.

Als je kiest voor ‘bedrag ineens’ dan betekent dat feitelijk ‘nu

Bijvoorbeeld eerst een hogere of lagere uitkering,

meer geld, maar straks minder’. Je neemt namelijk maximaal 10%

het uitruilen van je partnerpensioen of de keuze om te

op van de waarde van het ouderdomspensioen. Hierdoor

kiezen voor deeltijdpensioen. Je kunt je pensioen op deze

wordt de maandelijkse en levenslange uitkering lager. Een

manier laten aansluiten op je eigen wensen. Binnenkort

aantal andere kenmerken:

komt er een keuze bij; namelijk ‘bedrag ineens’. Dit
houdt in dat je maximaal 10% van de waarde van je
opgebouwde ouderdomspensioen ineens kunt laten
uitbetalen op het moment dat je met pensioen gaat.

•

Je kunt ook een kleiner deel opnemen.

		Bijvoorbeeld 5%.
•

De optie bestaat alleen voor je eigen

Hoe dit werkt en wat dit betekent voor je inkomen en je

		

ouderdomspensioen. Je partner of kinderen

overige pensioenkeuzes leggen we in dit artikel uit.

		

kunnen dus geen bedrag ineens opnemen als jij

		onverwacht overlijdt.
Op het moment van het schrijven van dit artikel is het

•

Je mag het ‘bedrag ineens’ overal aan besteden.

nog niet 100% zeker dat het ‘bedrag ineens’ per

•

Na afkoop van 10% moet je pensioen meer zijn

		

dan € 520,35 bruto per jaar (bedrag voor 2022).

•

Je kunt het ‘bedrag ineens’ niet combineren met

1 juli 2023 beschikbaar komt. Als die datum blijft staan dan
betekent dat, dat de deelnemers die in de eerste helft van
2023 met pensioen kunnen gaan, moeten gaan nadenken of

		

de keuze voor hoog-laag. Hoog-laag betekent

zij willen kiezen voor ‘bedrag ineens’. Het ‘bedrag ineens’ is

		

dat je de eerste jaren van je pensioen een

echt pas mogelijk vanaf 1 juli 2023 dus als je eerder volledig

		

hogere uitkering krijgt en de jaren erna een lagere.

met pensioen gaat dan kun je niet van deze mogelijkheid
gebruik maken.

Lees verder
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LET OP: het ‘bedrag ineens’ kan gevolgen hebben voor
bepaalde inkomensafhankelijke regelingen zoals huur- of
zorgtoeslag. En mogelijk val je door ‘bedrag ineens’ in een
hogere belastingschijf. Je betaalt dan meer belasting over
het ‘bedrag ineens’ dan over je maandelijkse pensioen. Het
is daarom verstandig om je persoonlijke situatie op een rij te
zetten, bijvoorbeeld met een financieel adviseur.

!

Vanzelfsprekend zullen we de deelnemers die binnenkort met
pensioen gaan en die hier mogelijk gebruik van kunnen
maken, persoonlijk informeren over ‘bedrag ineens’. Wil je er
nu meer over weten? Lees dan meer op onze website.

Naar website
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Met een ‘bedrag
ineens de wereld
rond’
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Het jaar 2021 in beeld
Aantal deelnemers

Totaal 2021

3.921

1.072

Deelnemers

Wie zaten er in
het bestuur?

820

Gewezen
deelnemers

• De heer E.M. Elderman (voorzitter)
• De heer M.H.E. Mijnen (secretaris), is
inmiddels afgetreden en opgevolgd
door Gerhard de Vries
• De heer F. Oostland (vicevoorzitter)
• De heer D.K. Faber (lid)

2.029

Pensioengerechtigden

Wie zaten er in het
Verantwoordingsorgaan?
• De heer F. Graven
• De heer J. Spijkerman
• De heer J.B. Bos

Op deze pagina zie je een paar highlights
uit het jaarrapport 2021. 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.
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Het jaar 2021 in beeld (2)
Onze dekkingsgraad

(ultimo 2021)

Of een pensioenfonds voldoende geld heeft, is te
zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is
de verhouding tussen het vermogen (geld in kas)
van het pensioenfonds en de verplichtingen (wat
betaald moet worden). Als het vermogen even
hoog is als de verplichtingen, is
de dekkingsgraad dus precies 100%.
ACTUELE DEKKINGSGRAAD

126,5%

BELEIDSDEKKINGSGRAAD

124,6%

Rendement
Er is in 2021 een beleggingsrendement
behaald van 18,8% op de beleggingen
in eigen beheer. Dit was hoger (0,9%punt) dan dat van de benchmark
van 17,9%.
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DE DEKKINGSGRAAD
EN DE RENTE.
Hoe zit dit precies?

fondsen minder geld in kas nodig. En hierdoor zijn de dekkings-

In het afgelopen jaar zagen de grote pensioen-

Hoe zit dit bij Pensioenfonds Avebe?

fondsen hun vermogens flink afnemen door

Pensioenfonds Avebe heeft een groot deel van het vermogen

onrust op de financiële markten, onder meer door de

herverzekerd. Dat betekent dat dat deel gegarandeerd is. De

oorlog in Oekraïne. Toch stegen de dekkingsgraden de

omvang van ons vermogen is hierdoor redelijk stabiel gebleven.

laatste maanden (ook onze dekkingsgraad) en kunnen

Ook wij mogen rekenen met een hogere rente. Dit heeft door het

de meeste fondsen dit jaar de pensioenen indexeren.

verzekerde deel een minder groot effect. Desondanks is ook onze

Dit komt door een stijgende rente en een verwachte

dekkingsgraad gestegen.

graden gestegen.

versoepeling van de regels. Hoe zit dat precies? We
leggen het uit.
Rekenrente
Pensioenfondsen moeten bepalen hoeveel geld zij nu in kas
moeten hebben om alle pensioenen tot in de verre toekomst
uit te keren. Dit gebeurt aan de hand van de zogenoemde marktrente, die wordt bepaald door de overheid en De
Nederlandsche Bank. Hoe lager die rente is, hoe meer geld
pensioenfondsen nu in kas moeten hebben om de verwachte
toekomstige uitkeringen te kunnen financieren. Als die rente
stijgt, heb je minder geld in kas nodig. En dat is de afgelopen
tijd gebeurd. Omdat de rente gestegen is, hebben pensioen-

Wat is de dekkingsgraad?
De ‘verplichtingen’ van een pensioenfonds zijn het totaal van
de uitvoeringskosten en de pensioenuitkeringen van nu en in
de toekomst. De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft
aan of die pensioenuitkeringen uitbetaald kunnen worden.
100% betekent dat voor elke euro aan verplichtingen ook een
euro in kas is, onder de 100% betekent een tekort, en meer
dan 100% wil zeggen dat er genoeg geld is. Als de dekkingsgraad langere tijd te laag is dan moet het pensioenfonds
de uitkering verlagen (korten). Als de dekkingsgraad hoog
genoeg is, kunnen de pensioenuitkeringen verhoogd worden
(indexatie).
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Verhoging van je
pensioen
In de regel wordt geld elk jaar iets minder waard.

Toeslag per groep

Daarom proberen we je opgebouwde pensioen

Voor de oud-medewerkers gebruiken we de prijsinflatie

jaarlijks te verhogen. Op die manier proberen we je

als maatstaf. Deze was in de periode augustus 2021 –

pensioen mee te laten groeien met de stijging van de

augustus 2022 14,3%. Voor groep 4, de huidige medew-

lonen of prijzen. Deze verhoging noemen we ook wel

erkers, kijken we naar de collectieve loonsverhoging bij

toeslagverlening (of indexatie).

Avebe. Deze was per 1 januari 2022 3,0%. Voor groep 1 en
2 geldt een (deels) onvoorwaardelijke toeslag. Het bestuur

2022 is een uitzonderlijk jaar als het gaat om de inflatie.

heeft besloten om de pensioenen van de verschillende

Mede als gevolg van de oorlog in Ukraine stijgen de ener-

groepen per 1 januari 2023 als volgt te verhogen.

gieprijzen en de kosten voor de dagelijkse boodschappen.
De indexatie moet die stijging (deels) goedmaken. Op die
manier proberen we de koopkracht van de pensioenen te

• groep 1:

behouden. Er gelden verschillende indexatiebepalingen

		14,3%

voor verschillende groepen (oud-) deelnemers. Bij het

• groep 2:

Met pensioen of ontslag vanaf 1 april 1996

bepalen van de indexatie volgen we ons indexatiebeleid.

		

tot 9 december 1999: 2,3%

Ons beleid bepaalt dat voor de huidige medewerkers een

• groep 3:

Met pensioen of ontslag vanaf 9 december

andere maatstaf geldt dan voor de oud-medewerkers.

		1999: 10,9%
• groep 4:

Met pensioen of ontslag voor 1 april 1996:

De huidige medewerkers: 2,3%
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Pensioen is
meer dan alleen
ouderdomspensioen.

Wezenpensioen
Als je bij ons pensioen opbouwt dan is er ook automatisch een
wezenpensioen verzekerd voor je kinderen. Na jouw overlijden
krijgen je kinderen tot 21 jaar een wezenpensioen. Dit kan ook 27

Bij Pensioenfonds Avebe proberen we te zorgen voor een

jaar zijn als ze invalide zijn of nog studeren. Het wezenpensioen

goed ouderdomspensioen. Maar de pensioenregeling bevat

is een nabestaandenuitkering, gebaseerd op het opgebouwde

meer elementen. Zoals het partnerpensioen, het wezen-

ouderdomspensioen én het ouderdomspensioen dat je nog kunt

pensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

opbouwen tot aan de AOW-leeftijd. Het wezenpensioen geldt ook
voor stief- of pleegkinderen. Wij ontvangen automatisch bericht via

Partnerpensioen

de gemeente over het overlijden. Nabestaanden hoeven dat dus

Als je overlijdt dan krijgt je partner een partnerpensioen van

niet zelf aan ons door te geven. De hoogte van het wezenpensioen

Pensioenfonds Avebe. Dit pensioen ontvangt je partner zolang

vind je ook in de pensioenplanner.

hij of zij leeft. Als je overlijdt tijdens je dienstverband bij Avebe
dan ontvangt je partner een extra tijdelijk partnerpensioen.
Dat pensioen wordt uitbetaald totdat je partner zijn of haar
AOW-uitkering ontvangt. Let op: als je samenwoont dan heeft
je partner alleen recht op partnerpensioen als je partner is
aangemeld, jullie een bij de notaris getekende samenlevingsovereenkomst hebben opgestuurd en ten minste
6 maanden op hetzelfde adres wonen.

Lees verder

Tip: Kijk eens in de pensioenplanner hoe hoog jouw partnerpensioen in onze regeling is. Je kunt dan ook bepalen of je iets
extra’s moet doen.
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Arbeidsongeschiktheid
Als je langdurig ziek bent dan heb je mogelijk recht op
voortzetting van de pensioenopbouw zonder dat je hier
premie voor betaalt. We noemen dat ‘premievrije pensioenopbouw’. Daarnaast kun je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen
is een aanvulling op de uitkering die je in dat geval van het UWV
ontvangt. Je hebt hier alleen recht op als je salaris hoger is
dan 59.706 euro per jaar (in 2022). De hoogte van het
arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate van
arbeidsongeschiktheid. Het maximale arbeidsongeschiktheidspensioen is 70% van het verschil tussen 59.706 euro per jaar
(2022) en je jaarsalaris.
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Pensioen. Meer
dan pensioen
alleen.
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Het Pensioenakkoord

We behandelen 3 vragen over de veranderingen
als gevolg van het pensioenakkoord.

Raakt het nieuwe pensioenstelsel

Wat kan ik de komende jaren

Ik ben nu met pensioen, ga ik er

mij ook?

verwachten zolang het nieuwe stelsel

netto op achteruit of blijft dit gelijk?

Het nieuwe pensioenstelsel raakt straks

er nog niet is?

Er is nu nog niet te zeggen wat het effect

iedereen in Nederland die op dat mo-

De komende jaren zal er nog niet veel

voor de individuele deelnemers zal zijn.

ment pensioen opbouwt en heeft opge-

veranderen. We zijn van plan om onze

En dit zal ook nog even duren. Eerst

bouwd. Dit geldt dan dus ook voor de

nieuwe regeling per 1 januari 2026 in te

moet de nieuwe wetgeving ingaan, wat

pensioengerechtigden. Het uitgangspunt

voeren, maar het traject daar naartoe

volgens de huidige planning 1 juli 2023

is namelijk dat alle opgebouwde

is nog niet zeker. Er is bijvoorbeeld nog

zal zijn. Daarna zijn de sociale partners

pensioenen ook onder de nieuwe regels

geen definitieve wetgeving. We zullen je

bij Avebe en het pensioenfonds aan zet

gaan vallen: we noemen dat ‘invaren’.

op de hoogte houden van de

om te kijken hoe de regeling bij Avebe

Maar of dat ook bij ons gebeurt, is nog

ontwikkelingen!

eruit moet gaan zien. We hopen de

niet zeker. Er kan namelijk worden

nieuwe regeling per 1 januari 2026 in te

afgeweken van dat uitgangspunt als de

voeren.

nieuwe regels voor een bepaalde groep
nadelig uitpakken. Wat hierover besloten
wordt, is nu nog niet bekend. De sociale
partners bij Avebe moeten eerst
bespreken hoe de nieuwe regeling eruit
moet gaan zien.
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Duik in je pensioen!
In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat hoeveel pensioen je bij
Pensioenfonds Avebe hebt opgebouwd. Ook zie je hoeveel je krijgt als je
op je 67ste met pensioen gaat. De meeste medewerkers bij Avebe hebben
ook een pensioen met een leeftijd van 65 jaar. Ook dat bedrag staat op
het UPO. Het is goed om je UPO 1x per jaar goed door te nemen. Zo zorg je
ervoor dat je niet voor vervelende verassingen komt te staan en je op
tijd kunt bijsturen.
Wil je een uitleg krijgen van jouw pensioenoverzicht? Klik dan op
de video hiernaast.
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Vragen &
Antwoorden
over pensioen

Waarom is het AOW-bedrag niet altijd voor

Ik

zie

op

iedereen hetzelfde?

bereikbaar pensioen staan, wat is dat?

scheiden. Waar moet ik dan op letten voor

Je AOW-opbouw hangt niet af van je salaris.

Het bereikbaar pensioen is het pensioen

mijn pensioensopbouw?

Maar wel van een aantal andere factoren. Om

dat je zou kunnen behalen, als je tot je

Als je gaat scheiden dan heeft je ex-partner

een volledige AOW-uitkering te krijgen moet

pensioenleeftijd aan de pensioenregeling zou

recht op een deel van jouw pensioen. In

je vanaf de vijftig jaar voordat je de AOW-

blijven deelnemen. Hier zit ook het eventueel

principe krijgen jullie allebei de helft van het

leeftijd hebt bereikt in Nederland hebben

al

andere

pensioen dat je hebt opgebouwd in de tijd dat

gewoond en/of gewerkt. Als je een tijdje in het

pensioenuitvoerders.

geen

jullie samen waren. Ben je gescheiden? Dan

buitenland hebt gewoond of gewerkt, kan het

rekening gehouden met toekomstige salaris-

heb je van ons een brief ontvangen waarin

zijn dat je minder AOW krijgt. Ook is de hoogte

stijgingen. Als je salaris stijgt dan bouw je ook

staat

afhankelijk van je persoonlijke situatie. Je

meer pensioen op.

verwerkt is. In die brief lees je ook meer over

opgebouwde

mijnpensioenoverzicht.nl

pensioen
Er

in
is

bij
hierbij

Ik ben gescheiden of van plan om te gaan

dat

de

scheiding

administratief

ontvangt namelijk een ander AOW-bedrag als

de hoogte van de bedragen. Je kunt ook inlog-

je alleenstaand bent dan wanneer je gehuwd

gen op de pensioenplanner om te zien hoeveel

of samenwonend bent.

pensioen je over hebt gehouden. Ga je
scheiden? Kijk dan op de website van Wijzer in
Geldzaken op welke pensioenzaken je
moet letten.
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Inzicht in je pensioen?
Gebruik de pensioenplanner!
Op onze website vind je de

pensioenplanner. Je kunt de

planner gebruiken om te zien

waar je staat met je pensioen.
Ook kun je je eigen

berekeningen te maken. Zodat

je weet waar je aan toe bent en
wat je keuzes zijn.

Ga naar planner

13

Weet
waar
Weetw aar
jeje
et
momoet
zijn!zijn!
Als je vragen over pensioen hebt dan kun je op meerdere plekken terecht.

Alsjev ragen hebtoverjep ensi
oen dan kun je op me erderep lekken
terecht.

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

Ga naar planner

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

HR Services van de
werkgever
Bij algemene vragen over
de pensioenregeling of als
er iets verandert in je
situatie en je wilt weten

Mijnpensioenoverzicht.nl
Voor een overzicht van je
opgebouwde pensioenen.

Ga naar website

pensioen is.

013 - 462 93 00
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Pensioenfonds Avebe

