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Hoe financieel gezond we zijn, lezen we af aan de dekkings
graad. Is die 100% of hoger? Dan hebben we genoeg geld om 
de pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Hoe hoger  
het percentage, hoe beter. Onze dekkingsgraad stond eind 
december op 124,3%. Dat is ruim 7% hoger dan aan het eind 
van 2016. Een mooie stijging. Eind januari was onze dekkings
graad 127,7%. Gemiddeld hebben de pensioenfondsen in 
Nederland een dekkingsgraad van 109%. Daar zitten we dus 
fors boven. 

Iets meer pensioen
Aan het eind van elk jaar beoordeelt het bestuur of we sterk 
genoeg zijn om extra pensioen, een toeslag, toe te kennen.  
Is dat het geval? Dan kijken we naar de prijsontwikkeling.  
De toeslag is hieraan gekoppeld. Zou onze beleidsdekkings
graad, dat is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 
12 maanden, op dit moment 130% of hoger zijn? Dan zou het 
fonds nu een volledige toeslag toekennen. Die volledige toeslag 
is gelijk aan het percentage van de prijsontwikkeling. In 2017 
was de prijs ontwikkeling (inflatie) 1,34%. 

Lees verder op pagina 2 >

Kijken we terug op 2017 dan is ons pensioenfonds financieel flink aangesterkt. 
We zijn gezond genoeg om alle gepensioneerden extra pensioen (een toeslag) 
toe te kennen. Je pensioen gaat in 2018 met 0,68% omhoog.

Wij hebben je pensioen verhoogd
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Onze beleidsdekkingsgraad is nu nog onder de 130%.  
Eind december 2017 was onze beleidsdekkingsgraad 123% 
(bijna 10% hoger dan eind 2016). Daarom wordt maar een 
gedeelte van het percentage van de prijsontwikkeling toe
gekend. Het bestuur heeft je pensioen per 1 januari 2018 
kunnen verhogen met 0,68%. 

Je pensioen in de toekomst
Of we je pensioen ook volgend jaar verhogen, kunnen 
we nu nog niet zeggen. Dat hangt vooral af van de rente. 

Hoe meer de rente stijgt, hoe gunstiger dit is voor Pensioen
fonds Achmea. Daarnaast kijken we ook naar onze 
beleggingen. Zijn de resultaten goed, dan heeft dat een 
positieve invloed op onze financiële situatie.

Op de hoogte blijven?
Op pensioenfondsachmea.nl vind je elke maand een overzicht 
van onze dekkingsgraad. Die kun je op de voet volgen.  
Ook houden wij je via deze nieuwsbrief op de hoogte van  
onze financiële situatie.

Vervolg van pagina 1 >

Pensioenleeftijd nu 68 jaar
De pensioenleeftijd voor de meeste van onze pensioenregelingen ging per 1 januari 2018 omhoog 
naar 68 jaar. Heb je nog een ouderdomspensioen dat na 1 januari 2018 ingaat? Dan heeft dit 
gevolgen voor jou.

Door fusies en wettelijke wijzigingen in het verleden kent  
Pensioenfonds Achmea allerlei verschillende regelingen met 
ook verschillende pensioenleeftijden. Dat is onoverzichtelijk 
en het zorgt voor veel administratief werk (en dus hoge 
kosten). Met de verhoging van de pensioenleeftijd voor 
(nagenoeg) alle regelingen is dat nu rechtgetrokken.

Voorkom een pensioengat vanaf 65 jaar
Ontvang je een tijdelijk ouderdomspensioen dat stopt op  
65 jaar? Dan kan er een gat ontstaan tussen je 65ste en 68ste. 
Je kan dit opvangen door je ouderdomspensioen eerder te 
laten ingaan. Je kan dat aangeven bij het pensioenfonds. 
Je ouderdomspensioen, dat vanaf dit jaar standaard ingaat 
op de leeftijd van 68 jaar, wordt dan omgezet naar een  
eerdere ingangsdatum. 

Je vindt hierover meer informatie op  
> www.pensioenfondsachmea.nl
Daar vind je ook een filmpje over de verhoging 
van de pensioenleeftijd.

‘Je ouder-

domspensioen 

eerder laten 

ingaan’

80
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Ben begon zijn carrière als huisarts in 
Leiden. “Dat heb ik 20 jaar gedaan. 
Daarna ben ik 14 jaar hoofdredacteur 
geweest van Medisch Contact, het 
vakblad voor artsen in Nederland.” 
De laatste 5 jaar van zijn carrière  
werkte hij als senior medisch adviseur 
bij Zilveren Kruis. Ben gelooft heilig  
in het heilzame effect van bewegen. 
Vandaar dat hij Fietsmaatjes Leiden
Leiderdorp oprichtte. 

Elektrische duofietsen
Het is bedoeld voor mensen, jong en 
oud, die niet meer zelfstandig kunnen 
fietsen. Op duofietsen van Fietsmaatjes 
lukt dat wel. Samen met een vaste 
vrijwilliger. De stichting beschikt 
inmiddels over 12 elektrische duo
fietsen. “Op het eind van het jaar zijn 
dat er 20.”

Veel plezier
Al binnen een jaar meldden zich 130 
vrijwilligers. Ook Bens vrouw fietst  
mee. “De meeste vrijwilligers zijn 
mensen die net of bijna met pensioen 
zijn. En allemaal hebben we er net 
zoveel plezier in als de mensen met  
wie we rondrijden.” Zelf heeft Ben  

drie vaste maatjes, onder wie de oudere 
man van 93 op de foto. 

Echte baan
Ben is dagelijks druk in de weer voor 
Fietsmaatjes. Op diverse fronten: de 
financiering, de publiciteit, de logistiek 
en ook de verdere uitrol van het 
concept. “Het heet vrijwilligerswerk, 
maar volgens mijn vrouw is het meer 
een echte baan. Het is heerlijk om te 
doen. Je krijgt er zoveel voor terug.”

Met ondersteuning van het Oranjefonds 
wordt het project de komende jaren 
uitgebouwd naar heel Nederland.

Meer weten over Fietsmaatjes 
LeidenLeiderdorp? Kijk eens op  
www.fietsmaatjes leidenleiderdorp.nl. 
Daar vind je ook een magazine met 
verhalen van ‘gasten’ en vrijwilligers 
van Fietsmaatjes. 

Gepensioneerde Ben Crul (65) is gek op sporten. Zo zit hij al 35 jaar 
bij een fietsclubje. Na zijn pensionering vorig jaar, richtte hij 
‘Fietsmaatjes’ op in Leiden/Leiderdorp. “Mensen uit het medisch 
circuit uit hun eenzaamheid halen en hen het gevoel geven dat ze 
ertoe doen. Daar doe ik het voor.” 

Heb je een bijzondere hobby waarover je iets wilt vertellen? 
Besteed je veel tijd aan een speciale activiteit? Ben je heel 
bewust met een nieuwe hobby begonnen of rolde je per
ongeluk ergens in waar je nu volledig aan verkocht bent? 

En vind je het leuk om hier iets over te vertellen? 
Laat ons dat dan weten via email op 
pensioenfondsachmea@achmea.nl

Bijzondere hobby?

‘Bedoeld voor 

mensen die niet 

meer zelfstandig 

kunnen fietsen’ Ben Crul (rechts) met zijn fietsmaatje Johan Waanders

‘Je krijgt er zoveel voor terug’



4 Pensioenfonds Achmea

De nieuwe look 
van ons fonds
De afgelopen maanden hebben we allerlei 

verbeteringen doorgevoerd. Zo maakten we 

onze website veiliger, sneller en gebruiks-

vriendelijker. Je kunt de vernieuwde website 

binnenkort bekijken. Ook is onze huisstijl 

opgefrist. Zoals je ook kan zien aan deze 

nieuwsbrief.

Online bankieren, online boodschappen doen, online 
reizen boeken. Het is heel normaal tegenwoordig. 
Pensioenfonds Achmea gaat mee met de tijd. Steeds 
meer pensioen zaken zijn online te regelen en ook 
communiceren we steeds meer digitaal. De spil daarbij 
is onze website. Die moet natuurlijk uptodate zijn. 
Qua techniek en ook qua uitstraling. 

Paars en oranje
De nieuwe huisstijl is niet alleen straks op de website 
terug te zien maar bij alle communicatiemiddelen. 
Ook de Pensioennieuws is in een nieuw jasje gestoken. 
Bij de vernieuwde huisstijl voeren de (Achmea)kleuren 
paars en oranje de boventoon. “Het is allemaal wat 
frisser en hedendaagser,” zegt bestuurslid Thea 
Freudenberger. 

Ideeën van gepensioneerden
Thea benadrukt dat ook deelnemers en gepensioneer
den betrokken waren bij de vernieuwingen. “We 
hebben onze plannen aan panels voorgelegd. Deel
nemers en gepensioneerden gaven hun mening en 
reikten ook ideeën aan. Daar zijn we concreet mee aan 
de slag gegaan. Het is belangrijk dat we aansluiten bij 
de wensen van onze gebruikers.” Om de herkenbaar
heid te vergroten zijn alle foto’s op de website 
gemaakt op Achmealocaties. 

Beoordeel zelf
Thea roept gepensioneerden op om binnenkort vooral 
een kijkje te nemen op www.pensioenfonds-
achmea.nl. Dat kan ook heel gemakkelijk via je 
mobieltje of tablet. Hopelijk bevallen de vernieuwde 
huisstijl en website. We zijn benieuwd naar je reactie. 
Stuur een mailtje naar pensioenfondsachmea@
achmea.nl en laat ons horen wat je ervan vindt. 

Een voorproefje van de nieuwe website van ons fonds

Denk aan je ‘bewijs van leven’

Verhuizen naar het 
buitenland
Ga je weg uit Nederland? Denk aan je 
‘bewijs van leven’. Anders ontvang je in 
het buitenland geen pensioen.

Als je in het buitenland woont, sturen wij je elk jaar 
een brief met het verzoek een ‘bewijs van leven’ op 
te sturen. Verhuis je in het buitenland? Vergeet dan 
niet om je adreswijziging door te sturen. Als wij 
geen ‘bewijs van leven’ ontvangen, kunnen we je 
pensioen niet uitbetalen.

Je kan dit bewijs ophalen bij de gemeente waar je 
woont. Of bij de politie of een notaris. Niet meer bij 
de Nederlandse ambassade, zoals je misschien 
eerder gewend was.

‘ Gepensioneerden 
en deelnemers  
waren betrokken bij  
de vernieuwingen.’



MijnPensioenoverzicht.nl:  
handig totaaloverzicht
Een hele handige pensioenwebsite is  
mijnpensioenoverzicht.nl. Hier staat per  
persoon alle pensioen- en AOW-informatie  
bij elkaar. Per 1 april 2018 kunnen ook  
gepensioneerden hier het totaalplaatje van  
hun pensioen bekijken. 

Mijnpensioenoverzicht.nl is een initiatief van de Nederlandse 
pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB). De website is (in 2011) gelanceerd 
om mensen beter inzicht te geven in hun pensioen.
Je kan er per 1 april ook terecht voor al je persoonlijke 
pensioeninformatie. Log in met je DigiD, je persoonlijke 
inlogcode van de overheid. Je ziet op de website ook waar 
je nabestaanden op kunnen rekenen als je overlijdt.

‘Hoeveel pensioen krijg ik?’ ‘En hoeveel pensioen 
krijgt mijn partner als ik kom te overlijden?’ Het 
antwoord op dit soort vragen vind je terug op je 
jaarlijkse pensioenoverzicht.

• Verhoging
Je hebt in 2018 een toeslag ontvangen op je pensioen. 
Dit staat nog niet op je pensioenoverzicht. Want het 
overzicht laat de stand van zaken zien per 31 decem
ber 2017. Je kunt wel zien of, en zo ja met welk 
percentage je pensioen de afgelopen 5 jaar omhoog 
ging.

• Bruto
Alle bedragen die je op je pensioenoverzicht ziet,  
zijn bruto bedragen.

• Jaaropgave
Het pensioenoverzicht is niet hetzelfde als de 
jaaropgave. Dat overzicht heb je al in januari 
ontvangen en heb je nodig om belastingaangifte  
te doen.

Nog vragen over je pensioenoverzicht?
Heb je verder nog vragen? Mail naar 
pensioenfondsachmea@achmea.nl 
of vul het contactformulier op de website in.

Check je jaarlijkse 
pensioenoverzicht
Onlangs ontving je je jaarlijkse pensioen overzicht van ons. Hierop kun je 
zien hoe hoog je pensioen is op 31 december 2017. Heb je het overzicht 
al doorgenomen? Kloppen alle gegevens nog steeds? 

5 Pensioenfonds Achmea
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Heb je vragen?
Stuur een mail naar pensioenfondsachmea@achmea.nl 

of vul het contactformulier op onze website 

www.pensioenfondsachmea.nl in.

 

Colofon 
Nieuwsbrief van Stichting Pensioenfonds Achmea

Redactie: Bestuursbureau 

Sudoku

Nieuw mailadres
Vanaf 30 april 2018 hebben wij een nieuw mail-
adres. Dat is pensioenfondsachmea@achmea.nl.
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Tienduizenden 
ouderen  
‘vergeten’  
hun pensioen
 
Pensioenen die nooit worden 
opgevraagd. In Nederland gaat 
het om honderden miljoenen 
euro’s. Onlangs was het in het 
nieuws. Ook ons pensioen-
fonds heeft er mee te maken. 

Pensioenfondsen hebben soms de 
grootste moeite om mensen op te sporen 
die vergeten hun pensioen op te vragen. 
Bijvoorbeeld omdat ze naar het 
buitenland zijn vertrokken en hun 
adreswijziging niet hebben doorgegeven 
op het portaal. Vaak gaat het om 
deelnemers die maar een paar jaar 
pensioen opbouwden. Zij hebben  
recht op het geld.

Opsporing verzocht
Op allerlei manieren probeert ons  
fonds de ‘verloren’ deelnemers te 
vinden. Bijvoorbeeld via de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) die de AOW 
uitkeert. Ook kijken we via Google of we 
mensen kunnen traceren.  

Als iemand zich meldt en recht heeft  
op pensioen, gaan we het pensioen 
alsnog uitkeren. 


