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Aan het einde van elk jaar beoordeelt het bestuur of we financieel sterk genoeg 
zijn om je pensioen te verhogen. Dat heeft goed uitgepakt. We zijn namelijk gezond 
genoeg om de pensioenen van alle gepensioneerden te verhogen. Per 1 januari 
2019 hebben we je pensioen met 1,18% verhoogd. Je hebt in maart de verhoging 
gekregen met terugwerkende kracht vanaf januari 2019.

Goed nieuws: 
je pensioen gaat in 2019 omhoog

6

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

of vul het contactformulier op onze website

pensioenfondsachmea.nl in.

Colofon 
Nieuwsbrief van Stichting Pensioenfonds Achmea

Redactie: Bestuursbureau
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Houd ramen en deuren open, 
dan komt er vanzelf iets binnen
Wim (75) ging zijn pensioen helemaal open in en werd 

gegrepen door het beeldhouwen.

Als je twintig jaar geleden tegen Wim had gezegd dat hij zijn 
pensioendagen als beeldhouwer zou vullen, had hij je waar
schijnlijk ongelovig aangestaard. Als drukbezet man was hij 
altijd in de weer met van alles en nog wat en totaal niet bezig 
met kunst. Toen Wim 15 jaar geleden met vervroegd pensioen 
ging, wist hij nog niet zo goed hoe hij zijn pensioen wilde 
invullen. Door de drukte van zijn baan was hij nog niet aan 
voorbereiden toegekomen. Wim: “Ik heb mijn leven altijd 
hard gewerkt in personeelszaken. De laatste jaren voor mijn 
pensioen was ik werkzaam als directeur personeelszaken bij 
een bedrijf in Ede. Het was een drukke baan en ikzelf was een 
druk baasje. Stilstaan was er niet bij. De natuur sprak me wel 

altijd aan en het leek me wel leuk om na mijn pensionering 
gids te worden in het bos. Maar toen ik eenmaal met pensioen 
was, kwam het beeldhouwen op mijn pad. Iemand gaf me 
toen ik met pensioen ging het advies: houd ramen en deuren 
open, dan komt er vanzelf iets binnen. En ik geloof dat dat bij 
mij is gebeurd met het beeldhouwen.

Beeldhouwen in de keuken
Wim kwam bij toeval uit op het beeldhouwen. Hij herinnert 
het zich nog goed. Wim: “Ik liep een keertje in een natuur
gebied in Renkum waar beeldhouwles werd gegeven. Toen 
dacht ik, zou dat iets voor mij zijn? Ik heb eerst les genomen 
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en sindsdien ben ik amateurbeeldhouwer. Elk jaar ga ik naar 
een meerdaagse training. Ik ben me voortdurend aan het 
bekwamen in het beeldhouwvak. Daar komt best wat bij 
kijken.”  
In het begin had Wim nog geen eigen ruimte. “Zat ik daar te 
beeldhouwen in de keuken. Ik kan je zeggen, dan maak je geen 
vrienden. Toen heb ik de garage laten verbouwen tot atelier. 
Daar kan ik in alle rust werken.” Na vijftien jaar heeft de 
amateurbeeldhouwer inmiddels aardig wat beelden gemaakt. 
Hij heeft zijn tentoonstelling thuis en doet mee aan de atelier
route in Bennekom.

“Je wordt steeds met jezelf geconfronteerd”
Wim heeft zijn draai helemaal gevonden als beeldhouwer. 
Vergeleken met het werk voor zijn pensioen is het een totaal 
andere bezigheid. Wim: “Je bent veel fysiek bezig. Maar ook 
in mentaal opzicht is het anders. Ik heb mezelf van een hele 
andere kant leren kennen. Je wordt dan ook voortdurend met 
jezelf geconfronteerd. Het begint al met een steen kopen. 
Welk type steen neem ik, neem ik een grote of een kleine en 
waarom dan? Tijdens het beeldhouwen ben je voortdurend 
bezig met wat doe ik eigenlijk met die steen. Je volgt ook niet 
altijd je doel. Soms heb ik het idee nu ga ik dit en dit maken, 
maar soms ook helemaal niet. Dat laat je door het toeval 
bepalen. De reflectie die ik continu toepas, dat is iets totaal 
anders dan wat ik deed tijdens mijn werkende leven.”

“Ik heb mezelf van 
een hele andere 

kant leren kennen”

Bijzondere

hobby

Hoe bepalen wij de verhoging?
Ons financiële beleid moet voldoen aan allerlei spelregels. De 
Nederlandsche Bank houdt daar streng toezicht op. De verho
ging van de pensioenen is gekoppeld aan de prijsontwikkeling 
(inflatie). Is de beleidsdekkingsgraad eind september 130% of 
hoger? Dan verhogen we je pensioen op 1 januari van het jaar 
erna met het volledige percentage van de prijsontwikkeling. 

 
Onze beleidsdekkingsgraad was eind september 2018 lager dan 
130%. Daarom hebben we je pensioen verhoogd met een deel 
van het percentage van de prijsontwikkeling. Voor de toeslag 
kijken we naar de prijsontwikkeling per eind oktober. In 2018 
was de prijsontwikkeling per eind oktober 1,68%.

Lees verder op pagina 2 >

Op www.leefjepensioen.nl 
vind je nog meer 
inspirerende verhalen van 
andere gepensioneerden.
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Hoe staan we er nu financieel voor?
De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn. 
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 was eind januari 
122,5%. Dat is 1,2% hoger dan aan het eind van 2018. Onze 
beleidsdekkingsgraad (dat is de gemiddelde dekkingsgraad van 
de afgelopen 12 maanden) stond eind januari op 124%. Dat is 
ruim boven de vereiste beleidsdekkingsgraad van 115,5%.  

Ook in vergelijking met de meeste andere Nederlandse  
pensioenfondsen doen we het prima. De gemiddelde beleids
dekkingsgraad van alle fondsen is namelijk 108%. We staan er 
dus nog steeds goed voor! Op pensioenfondsachmea.nl vind je 
bij ‘onze financiële situatie’ elke maand de stand van onze 
dekkingsgraad. Je leest er ook meer over ons financiële beleid 
en toeslagbeleid.

Jullie waarderen onze communicatie en ons fonds
Gepensioneerden geven in het onderzoek aan dat ze heel 
tevreden zijn over onze communicatie. Vooral de  
Mijn Omgeving, het pensioenoverzicht, PensioenNieuws  
en de nieuwsbrief van de Gepensioneerden Vereniging  
worden hoog gewaardeerd. Het onderzoek laat zien dat  
deze informatiebronnen ook het meest worden gebruikt.

De gepensioneerde deelnemers aan het onderzoek zijn boven
dien heel positief over ons fonds. In vergelijking met actieve 
en gewezen deelnemers geven zij ons fonds het hoogste  
rapportcijfer (gemiddeld een 7,7). 

Natuurlijk valt er altijd iets te verbeteren. Zo willen  
gepensioneerden vaker iets horen van het fonds.  
Bijvoorbeeld over de financiële situatie, veranderingen  
in hun pensioen en indexatie. 

Pijnpunten voor actieve deelnemers, zoals de relevantie en 
begrijpelijkheid van de informatie, verhelpen we grotendeels 
in 2019. Achter de schermen werken we hard aan een  
verbeterd pensioenportaal. Met een nieuwe pensioenplanner 
en inloggen via DigiD. We verwachten dat in het najaar te 
introduceren. 

Dankzij het onderzoek zien we over de volle breedte mogelijk
heden om onze communicatie beter te maken. Het komende 
jaar gaan we daar dan ook mee aan de slag. Daarnaast vindt 
er in de loop van 2019 een vervolgonderzoek plaats. Fijn als 
jullie dan weer willen meewerken!

Wij vinden dat verantwoord beleggen bijdraagt aan het realiseren van een goed en 
betaalbaar pensioen voor huidige en toekomstige generaties. Daarom besteedt het 
fonds al sinds 2009 aandacht aan ecologische en sociale onderwerpen. Zo sluiten 
we onder andere bedrijven uit de tabaksindustrie uit. Hoe werkt dat precies?

We hebben tabak van tabak
We zijn een betrokken pensioenfonds dat wil bijdragen 
aan een duurzame samenleving.

5 maatschappelijke thema’s voor MVB
In ons beleggingsbeleid hanteren we de internationale kaders 
van het Global Compact en de Sustainable Development 
Goals van de Verenigde Naties. “Daarnaast kozen we voor 
5 thema’s die dicht bij ons staan en passen bij onze identiteit, 
zoals gezondheid en arbeidsnormen,” legt Wiebe Hofstra, 
manager investments & control, uit. “Dit zijn allemaal 
thema’s die goed bij de coöperatieve achtergrond van 
Achmea passen.”

Betrekken of uitsluiten
In de uitvoering van haar beleid maakt het fonds gebruik van 
meerdere instrumenten. Hofstra: “Soms betekent ons beleid 
dat we in gesprek gaan met een onderneming. Kunnen zij 
stappen zetten om meer verantwoord te ondernemen? 
Maar het komt ook voor dat we bepaalde bedrijven volledig 
uitsluiten. We kiezen er dan bewust voor om niet langer in 
deze ondernemingen te beleggen, omdat ze verbonden zijn 
aan een bepaald product waar wij niet achter staan.”

Niet langer beleggen in tabak
Een van die producten is bijvoorbeeld tabak. Het thema 
gezondheid is voor Achmea – als een van de grootste  
zorgverzekeraars – heel belangrijk. Om deze reden is de 
keuze gemaakt om niet langer te beleggen in bedrijven uit 
de tabaksindustrie. “Pensioenfonds Achmea belegt al sinds 
2012 niet meer in aandelen of bedrijfsobligaties van tabaks
producenten, omdat deze producten een schadelijk effect 
hebben op de gezondheid,” legt Hofstra uit. “Dit betekent  
een uitsluiting van bijna 90 internationale ondernemingen.”

Twee keer per jaar verantwoording 
Het fonds rapporteert 2 keer per jaar over de invulling en  
uitvoering van het MVBbeleid. Hofstra: “In deze rapportage 
benoemen we de recente ontwikkelingen. Ook leggen 
we uit op welke manier wij invulling hebben gegeven aan 
de thema’s en hoe de instrumenten zijn ingezet.”

Dit vinden jullie van onze communicatie
Gepensioneerden geven een goed rapportcijfer 

Pensioenfonds Achmea vindt goede communicatie belangrijk. In 2018 onderzochten we daarom 
wat jullie nu eigenlijk van onze communicatie-uitingen vinden. Aan dit onderzoek, dat bestond 
uit een kwantitatief onderzoek en een klantpanel, deden 586 actieve deelnemers, gewezen 
deelnemers en gepensioneerden mee. De betrokkenheid van gepensioneerden was groot: 
272 gepensioneerden namen deel aan het onderzoek.

5 maatschappelijke thema’s
• Mensenrechten
• Arbeidsnormen
• Natuur & milieu
• Gezondheid
• Klimaatverandering

In februari ontving je van ons je jaaropgave. Hierin staat hoeveel pensioen je in 
2018 van ons hebt ontvangen. Je hebt deze jaaropgave nodig voor je belastingaangifte. 

Je ontvangt ook jaarlijks een pensioenoverzicht van ons. 
Hierop staat hoeveel pensioen je in de toekomst van ons 
krijgt. En hoeveel pensioen je eventuele partner krijgt als je 
komt te overlijden. Je pensioenoverzicht laat de stand van 
je pensioen zien per 31 december 2018. Zoals je op de voor
pagina van deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen, je ontvangt 
in 2019 een toeslag op je pensioen. Die staat nog niet op je 
pensioenoverzicht. Je ontvangt voor 1 mei je pensioen 
overzicht van ons.

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

Je jaaropgave en pensioenoverzicht

Op pensioenfondsachmea.nl vind 
je meer informatie over de andere 
thema’s van ons Maatschappelijk 
Verantwoord Beleggingsbeleid.

Ga naar Mijn Pensioen voor al je 
pensioenpost
Mijn Pensioen is je persoonlijke online omgeving bij ons pensioenfonds. Handig en 
overzichtelijk. Je kunt er makkelijk wijzigingen doorgeven of je pensioensituatie inzien. 
Ook kun je hier al je pensioenpost bekijken, zoals je jaaropgave, betalingsspecificatie 
en pensioenoverzicht. Zo heb je altijd alles bij de hand, voor bijvoorbeeld je belasting- 
aangifte.

Nog geen account aangemaakt?
Om te kunnen inloggen, maak je eerst een nieuw account aan. Gebruik hiervoor je deelnemersnummer. Dat staat 
op alle post die je van ons krijgt. Je ontvangt vervolgens een activatielink op je emailadres. Daarmee kun je de 
eerste keer inloggen op Mijn Pensioen.

4 instrumenten
• Het uitsluiten van ondernemingen en landen
• Het voeren van dialoog met ondernemingen 

(engagement)
• Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
• Integratie van duurzaamheidsinformatie in 

beleggingsprocessen

Heb je tips en ideeën die onze 
communicatie beter maken? 
Neem dan contact met ons op.

Verkiezingen 
verantwoordings orgaan
We houden van 2 april tot en met 23 april 2019 verkiezingen 
voor vertegenwoordigers van actieve deelnemers en  
pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. 

Beslis mee wie er in het verantwoordingsorgaan komen
Je ontvangt binnenkort een bericht van ons met een unieke code én  
een link waar je kunt stemmen.  
Als gepensioneerde mag je 1 stem op 1 gepensioneerde  
kandidaat uitbrengen. 
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