Hoogtepunten van 2016
Ieder jaar brengen wij een jaarrapport
uit. Daarmee doen wij verslag van onze
financiële positie aan het einde van het
jaar èn van de ontwikkelingen die in het
afgelopen jaar hebben gespeeld.
De volledige versie van het jaarrapport
over 2016 vindt u op de website.
Hieronder geven wij de belangrijkste
punten uit het verslag kort weer.

Goede beleggings
rendementen
De beleggingsrendementen die samen
met de rente bepalend zijn voor het
pensioenvermogen van ons fonds,
waren in 2016 goed. Dat is best bij
zonder, omdat het, onder andere als
gevolg van de Brexit en de verkiezingen
in de Verenigde Staten, onrustig was op
de financiële markten.

Oriëntatie op de toekomst
van ons fonds
In 2016 hebben we een brede oriëntatie
gedaan op de toekomst van ons fonds.

Op basis hiervan en in het belang van
alle deelnemers aan onze pensioen
regeling hebben we besloten voorlopig
als zelfstandig fonds te blijven bestaan.
We zullen hierbij blijven sturen op
beheersing van de kosten.

beleggen. Ook ondersteunen wij
het VN-initiatief op het gebied van
maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Dit houdt in dat wij
van bedrijven waarin wij beleggen
verlangen dat zij binnen hun eigen
invloedssfeer de kernwaarden op
het gebied van mensenrechten,
arbeidsnormen, milieu en anti
corruptie respecteren, ondersteunen
en uitoefenen. Ook voeren wij
continu dialoog met bedrijven
om duurzaam en ethisch gedrag te
vertonen en een goed sociaal beleid
te voeren.

Risico’s goed onder
controle
Het is voor ons fonds heel belangrijk
om alle risico’s die bij de uitvoering
van de pensioenregeling komen kijken,
goed te managen. Daarom hebben wij
in 2016 uitvoerige risicoanalyses
uitgevoerd. De komende jaren zullen
wij het risicomanagement verder
doorvoeren in onze systemen, werk
processen en onze gedragingen.

Verantwoord beleggen
Ons fonds trekt samen met Achmea op
om maatschappelijk verantwoord te
beleggen. In de praktijk betekent dit dat
wij fabrikanten van controversiële
wapens en tabak uitsluiten om in te

Vrijwilligerswerk
is goed voor de
geest!
Dat blijkt uit Zweeds onderzoek. Daar werden
mensen die in 2010 met pensioen gingen vijf jaar
lang gevolgd door een team van wetenschappers.
De uitkomst: pensioengerechtigden die regelmatig
als vrijwilliger bezig waren, waren mentaal
gezonder dan pensioengerechtigden die geen
vrijwilligerswerk deden. Zo hadden pensioen
gerechtigden na vijf jaar aanzienlijk minder con
centratieproblemen, konden ze helderder denken en
hadden ze minder moeite met herinneringen dan
pensioengerechtigden die zelden of nooit
vrijwilligerswerk deden.

Meer informatie

Belangrijkste
tijdbesteding?
Vakantie!
Voor 36% van de pensioengerechtigden hoort
vakantie tot de belangrijkste tijdsbesteding, zo
blijkt uit onderzoek van Befrank. Een kwart van de
mensen gaat vaker op vakantie dan voorheen, toen
ze nog werkten. Tachtig procent gaat minimaal één
keer per jaar. Gemiddeld pakken mensen die
pensioengerechtigd zijn 2,5 keer per jaar hun
koffers.
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Op www.pensioenfondsachmea.nl
kunt u het volledige jaarrapport
lezen.
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Wij beantwoorden ze graag via
055 579 74 00, optie 1.
Of u vult het contactformulier op
pensioenfondsachmea.nl in.
Wilt u schriftelijk reageren?
Stichting Pensioenfonds Achmea
Bestuursbureau/CB2-A8
Postbus 20048
7302 HA Apeldoorn
info@hetpb.nl
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Financieel weer iets gezonder
Eind augustus was de dekkingsgraad
123,4%. In vergelijking met een jaar
geleden staat de dekkingsgraad bijna
10% hoger. Deze flinke verbetering is
te danken aan goede beleggings
rendementen en een gestegen rente.
Ter vergelijking: de dekkingsgraad van
de Nederlandse pensioenfondsen was
in augustus gemiddeld 106%.

Ze is nu 9 jaar gepensioneerd, maar nog steeds zit ze niet stil. Nadat
Lies Berlemon (71) stopte bij Centraal Beheer, vond ze al snel een nieuwe
bezigheid: trouwambtenaar. “Zo’n trouwerij is voor elk stel een bijzondere
dag. Ik vond het leuk daar een bijdrage aan te leveren. Ik heb het met veel
plezier gedaan.”
Ook dit ‘baantje’ ligt al weer achter haar.
Maar stilzitten is er nog steeds niet bij. Haar
grote passie is sieraden maken. “Ik werk alleen
met kralen. Die haal ik her en der vandaan.
En vaak krijg ik oude kettingen, die haal ik uit
elkaar. Ik was de kralen en sorteer ze. Zo houd
ik mijn voorraad op peil.” Van het ontwerpen
geniet ze het meest. “Ik maak nooit 2 dezelfde
kettingen. Al mijn kettingen zijn uniek.”
Of ze zelf ook altijd een ketting draagt?
“Vanzelfsprekend! En elke dag een andere.”

Onze dekkingsgraad is in augustus wel
licht gedaald in vergelijking met juli.
Eind juli was deze nog 124,7%.
De voornaamste oorzaak hiervan is
een lichte daling van de rente in
augustus. Daardoor worden onze
verplichtingen hoger.

Nederlandse kampioenschappen
Alsof ze het nog niet druk genoeg heeft, is Lies
ook een fanatiek ‘bowls-speler’. Bowls is het
best te vergelijken met jeu de boules. Alleen is
het speelveld veel groter (35 meter). Het is een
oud Brits spel dat gespeeld wordt met ballen
die niet helemaal rond zijn. “Ik ben heel
fanatiek. Ik train 2 keer per week en ik doe
jaarlijks mee aan de Nederlandse Kampioen
schappen.” Lies is ook voorzitter van de
bowlsvereniging WOODS in Apeldoorn.
In de schaarse tijd die overblijft, breit ze
kleren voor de kleinkinderen en haarzelf.
“Mijn handen zijn nooit stil.”

Meer informatie
Op www.pensioenfondsachmea.nl/
pensioen/financiën vindt u meer
informatie over de dekkingsgraad
en kunt u de ontwikkeling van
maand tot maand volgen.

De dekkingsgraad laat zien hoe
financieel gezond een pensioenfonds is.
Bij 100% is er precies genoeg geld om
de pensioenen nu en in de toekomst uit
te betalen. Maar om tegenvallers op te
vangen, hebben we wat vet op de botten

“Het is positief dat
we uit de herstel
periode zijn.”
nodig. Daarom moet onze dekkings
graad minimaal 104,5% zijn.
Onze beleidsdekkingsgraad, het gemid
delde van de afgelopen 12 maanden,
steeg naar 119,6%. In december 2016
was deze nog 113,1%. De beleids
dekkingsgraad is bepalend voor de
vraag of een pensioenfonds een tekort
heeft of juist kan indexeren en voor de
financiële besluiten die een pensioen
fonds kan nemen.

Herstelplan niet meer nodig
Als onze beleidsdekkingsgraad lager is
dan de vereiste dekkingsgraad is er

Pensioenreglement
is aangepast

volgens de regels van De Nederlandsche
Bank sprake van een reservetekort en
moeten wij een herstelplan indienen.
Daarvan is sprake als de beleids
dekkingsgraad lager is dan 115,7%.
Eind september 2016 kwamen we door
een blijvend dalende rente onder dit
niveau. Daarom hebben we eind
december 2016 een herstelplan inge
diend bij De Nederlandsche Bank.
Sinds maart van dit jaar is de beleids
dekkingsgraad weer hoger dan 115,7%.
Het herstelplan is daarom niet meer
van kracht.

Het reglement is aangepast aan enkele wettelijke wijzigingen.
Ook is een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd.
U vindt de reglementen op
www.pensioenfondsachmea.nl/over-ons

Nieuwe relatie

Wat betekent dit voor
uw pensioen?
Het is positief dat we uit de herstel
periode zijn. Als de dekkingsgraad blijft
stijgen, bestaat de mogelijkheid dat uw
pensioen ruimer wordt geïndexeerd.
Dat houdt in dat de waarde van uw
pensioenuitkering met een bepaald
percentage stijgt. Dit kan alleen als de
financiële positie van ons pensioenfonds
dat toestaat. Of dat het geval is beoor
delen we, zoals elk jaar, in het najaar.

“Sinds een half jaar heb ik een
nieuwe relatie. We willen gaan
samenwonen. Heeft dit gevolgen
voor mijn pensioen?”
Adriana de Leeuw
(68 jaar)

Daarnaast kan samenwonen gevolgen hebben
voor:
- eventuele pensioenuitkeringen die u naast uw
pensioen van Pensioenfonds Achmea
ontvangt;
- recht op en hoogte van zorg- en huurtoeslag;
- ontvangen alimentatie.

Bijzond
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Uw pensioen van Pensioenfonds Achmea
verandert niet als u gaat samenwonen. Omdat u
ná uw pensionering bent gaan samenwonen, heeft
uw nieuwe partner echter geen recht op partner
pensioen als u overlijdt. Wel kan het gevolgen
hebben voor de hoogte van uw AOW-uitkering of
voor andere uitkeringen. Als u gaat samenwonen
en u ontvangt AOW, moet u dit melden bij de
Sociale Verzekeringsbank (SVB). Informeert u bij
de SVB naar de gevolgen. U vindt meer informatie
op de website www.svb.nl.



Bijzondere hobby
“Mijn handen zijn nooit stil”

Informeer vooraf goed wat de gevolgen van
samenwonen voor uw pensioen kunnen zijn.

Meer informatie
Ook na uw pensionering kunnen veranderingen in
uw leven invloed hebben op uw pensioen.
Hierover vindt u meer informatie op
www.pensioenfondsachmea.nl.
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