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Die gezonde financiële positie aan het begin van 2018 hadden 
we vooral te danken aan de goede beleggingsrendementen en 
de stijging van de rente in 2017. Op dit moment, halverwege 
2018, is onze financiële positie nog steeds in orde. Eind juli  
is de dekkingsgraad van ons pensioenfonds 125,5%. Onze 
beleidsdekkingsgraad (dat is de gemiddelde dekkingsgraad van 
de afgelopen 12 maanden) staat op 125,1%. Ter vergelijking: 
de gemiddelde beleidsdekkingsgraad bij Nederlandse pensioen
fondsen is 109%. Op pensioenfondsachmea.nl vind je elke 
maand de stand van onze dekkingsgraad.

Gaat je pensioen volgend jaar weer omhoog?
Het is nog te vroeg om te zeggen of we je pensioen begin 2019 
ook kunnen verhogen. Die beslissing neemt het bestuur aan 
het einde van dit jaar. Het bestuur kijkt daarbij naar de 
dekkingsgraad, de rente en onze beleggingsrendementen. 
Vervolgens kijkt het bestuur naar de prijsontwikkeling.  
De verhoging voor gepensioneerden is hier namelijk  
aan gekoppeld. Is de beleidsdekkingsgraad 130% of hoger?  
Dan verhogen we je pensioen met het volledige percentage  
van de prijsontwikkeling.

Lees verder op pagina 2 >

De eerste helft van 2018 zit erop. Tijd om even terug te blikken. We startten het 
jaar goed met een dekkingsgraad van 124,7%: gezond genoeg om het pensioen 
van alle gepensioneerden per 1 januari 2018 met 0,68% te kunnen verhogen. 

Hoe staan we er financieel voor?
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Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 130%? Dan volgt een 
gedeeltelijke verhoging of geen verhoging. In 2018 is de 
gemiddelde prijsontwikkeling (inflatie) tot en met september 
1,37%.

Hoe deden we het in 2017?
Elk jaar brengen we in ons jaarrapport verslag uit van onze 
financiële positie aan het einde van het vorig jaar. Ook gaan 
we in op de ontwikkelingen die in het afgelopen jaar hebben 
gespeeld. 2017 was een goed jaar. Onze dekkingsgraad steeg 
van 117,1% (eind 2016) naar 124,7% (eind 2017). Ook het 
beheerd vermogen groeide. De beleggingsrendementen in 

2017 waren met 4,1% weliswaar lager dan in 2016 (8,3%), 
maar wel hoger dan het gemiddelde rendement van alle 
pensioenfondsen (3,8%). De stijging van de dekkingsgraad 
kwam vooral door de stijging van de rente in 2017. Hierdoor 
hoefden we minder geld opzij te zetten om de pensioenen te 
kunnen betalen. Het bestuur kon de pensioenen daardoor 
zowel per 1 januari 2017 als per 1 januari 2018 gedeeltelijk 
verhogen.

De volledige versie van het jaarrapport over 2017 vind je op 
pensioenfondsachmea.nl. We hebben de belangrijkste cijfers 
uit het jaarrapport hieronder voor je op een rij gezet.

Vervolg van pagina 1 >

2017 in cijfers

Vermogen (x € 1.000) Aantal actieve deelnemers
dekkingsgraad

beleggingsrendement

Aantal gewezen deelnemers

Aantal gepensioneerden

2017
4,1%

2016
8,3%

2017
124,7%

2016
117,1%

7.343.271

2017

2016

6.832.635

19.018

17.997

5.085

4.939 2016 2017

12.356

13.197
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We zijn op bezoek bij Jan Engberts. Hij ontvangt ons voor een wijnproeverij op een  
prachtige locatie: de oude moestuin van Koningin Wilhelmina in het Koninklijk Park  
bij Paleis ’t Loo in Apeldoorn. Daar verbouwt hij druiven samen met zijn maat,  
Bertus Kamphuis. “15 jaar geleden vroeg de voormalig beheerder mij of ik  
interesse had om hier wijn te komen verbouwen. Dan zeg je natuurlijk geen nee.”

Jan (68) werkte 43 jaar bij Centraal Beheer. “Ik ben bij 
Achmea begonnen in 1970. Vanaf 1983 heb ik in de schade
verzekeringen gezeten. In 2013 ben ik met pensioen gegaan  
en dat bevalt me prima.”

Vooral voor eigen gebruik
Op zo’n 800 m2 staan verschillende soorten druivenranken. 
Goed voor een productie van zo’n 400 flessen wijn per jaar. 
“Onze wijn is steeds beter geworden. Je leert natuurlijk een 
hoop bij in de loop der jaren. We werken hier alleen met 
moderne rassen, de oude rassen zijn erg gevoelig voor ziektes. 
We laten de wijn trouwens elk jaar testen door een vinoloog. 
Die vindt hem verbluffend. Maar we verkopen niet, de meeste 

flessen zijn voor eigen gebruik. Wel houden we een aantal keer 
per jaar wijnproeverijen in de wijngaard, zoals nu voor jullie. 
Hartstikke leuk om te doen.”

Netten tegen ongewenst bezoek
Overal hangen blauwe netten om de kostbare druiven te 
beschermen tegen ongewenst bezoek. Ze zijn vooral bedoeld 
tegen de vogels. “Maar wist je dat dassen ook gek zijn op 
druiven? Zolang ze niet weten hoe een druif smaakt, is er geen 
probleem. En heeft de das de bessen geproefd toen ze nog 
zuur waren, dan verliest hij zijn belangstelling. Maar als ze het 
een keer weten, komen ze uit het bos en eten je hele oogst op 
als je niet uitkijkt. Nee, zonder net geen druiven!”

“Zonder net geen druiven”
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Bijzondere

hobby

Heb jij 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 verknocht bent? 

En vind je het leuk om hier iets over te vertellen? Stuur dan 
een email naar pensioenfondsachmea@achmea.nl. 
Misschien sta je in éénvan de volgende nieuwsbrieven! 

Bijzondere hobby?

Nooit tegelijk op vakantie
Gemiddeld zijn Jan en Bertus twee dagen in 
de week bezig in hun wijngaard. “Van april 
tot eind september is het vooral snoeien, 
spuiten, maaien en ander onderhoud.  
We kunnen niet tegelijk op vakantie in de 
zomer, dat moeten we echt met elkaar 
afstemmen.” In het najaar zijn de druiven 
rijp en begint de eigenlijke wijnproductie. 
“In het voorjaar is de wijn klaar om te 
drinken. Het blijft elke keer spannend hoe 
de oogst van het afgelopen jaar zal smaken. 
Bertus en ik hopen er nog lang van te mogen 
genieten.” 

“We houden een aantal keer 
per jaar wijnproeverijen in  

de wijngaard. Hartstikke 
leuk om te doen.”

Heb je ook zin in een wijnproeverij op 
deze koninklijke locatie? Dat kan vanaf 
10 personen. Je bereikt Jan Engberts via 
j.engberts9@upcmail.nl. 
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In mei vonden de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan (VO) plaats. Van de in 
totaal 4.738 gepensioneerden brachten er 506 hun stem uit. Kandidaat Coby 
Diergaarde-Vente kreeg de meeste stemmen: 171 (34%). Op 1 juli 2018 is zij officieel 
geïnstalleerd als VO-lid voor de gepensioneerden. 

Coby Diergaarde-Vente herkozen 
voor 2e termijn

Coby is al langer bekend met het VO. Ze is VOlid bij 
Pensioenfonds Achmea sinds 2016. Dit wordt alweer haar 
2e termijn. Ondanks haar 72 jaar zet ze zich nog graag actief 
in: “Pensioenfondsen liggen mij na aan het hart, zeker ons 
eigen fonds. Ik vind het dan ook eervol om deel uit te maken 
van het VO. Ook deze 2e termijn zet ik me in voor de belan
gen van het fonds en van de deelnemers en gepensioneerden.”

Coby heeft meer dan 25 jaar praktijkervaring. Ze werkte bij het 
Pensioenbedrijf van het GAK en bij PVF. Haar laatste functie 
was die van fondsmanager bij Syntrus Achmea. Daar zat ze bij 
besturen van pensioenfondsen aan tafel en was ze de spin in het 
web, zowel extern voor klanten als intern voor collega’s.  
“In mijn werk ben ik jarenlang met pensioenzaken bezig 
geweest en heb ik met veel verschillende besturen gewerkt. Je 
ontwikkelt daarmee een goede kijk op hoe besturen met zaken 
omgaan. Er ligt veel verantwoordelijkheid bij bestuursleden. 
Zelf ben ik ook bestuurslid geweest, van ons toenmalige 
pensioenfonds PVF. Daar heb ik nu profijt van als VOlid.” 

Dit wordt haar 2e termijn als VOlid. “In de komende 4 jaren 
richt ik me op de verwachte vernieuwingen in het Nederlandse 
pensioenstelsel en de consequenties daarvan voor Pensioen
fonds Achmea en de belanghebbenden. Ik wil dat gepensio
neerden evenwichtig meedelen in de vreugde of pijn die de 
wijzigingen met zich mee zullen brengen. Daar maak ik me 
sterk voor. Het fonds moet daar goed over communiceren,  
we moeten alle veranderingen goed uitleggen. Ik vind het heel 
inspirerend om daarbij te mogen samenwerken met gemoti
veerde, deskundige en kritische mensen, die allemaal het zelfde 
doel voor ogen hebben, namelijk optimale resultaten voor ons 
pensioenfonds en daarmee voor de belanghebbenden.”

Wat doet Coby als ze niet bezig is met pensioen? “Een dag per 
week ben ik bij mijn kleinkinderen. Naast het huishouden  
en werken in onze tuin, sport en fiets ik veel. En net na mijn 
pensionering eind 2010 ben ik gestart met cellolessen. Sinds 
2 jaar ben ik ook lid van een amateurorkest. We repeteren 
1 keer per week. En ik speel elke week in een cellotrio.  
Genoeg te doen dus!”

Het VO geeft een oordeel over het handelen van het 
bestuur. Houdt het bestuur voldoende rekening met de 
belangen van deelnemers en pgepensioneerden? Zijn de 
keuzes evenwichtig? Zijn er voldoende alternatieven 
afgewogen? Is het bestuur steeds “in control” geweest? 
Naast de oordeelsvorming heeft het VO een aantal 
wettelijke adviesrechten. Via het VO zijn deelnemers en 
gepensioneerden nauw betrokken bij de uitvoering van de 
pensioenregeling. Het VO vergadert circa 10 maal per jaar. 

Wat doet het VO?



Alle persoonlijke pensioeninformatie, zoals je jaarlijkse 
pensioenoverzicht, vind je daarom voortaan bij Mijn 

pensioen. Dit is je eigen beveiligde omgeving op onze 
website. Wel zo handig, want je hebt dan alle gegevens  

over je pensioen bij ons bij elkaar staan. Je krijgt een  
email bericht van ons als er iets voor je klaar staat. 

Je blijft beter op de hoogte van je pensioen
Met korte berichten over nieuwe ontwikkelingen houden we  
je op de hoogte van alles wat er speelt rondom je pensioen en  
het pensioenfonds. Nieuwsbrieven ontvang je in je mailbox. Na 
verschijning vind je ze terug op onze website bij Nieuwsbrieven. 

We hebben je meest recente e-mailadres nodig
Je logt in bij Mijn pensioen, activeert je account en vult  
je huidige emailadres in. Heb je een nieuw emailadres?  
Bij Mijn pensioen kun je dit altijd aanpassen. Ontvang je 
informatie van het pensioenfonds toch liever per post?  
Dat kun je aangeven via het contactformulier op de website.
Je kunt je voorkeur later altijd weer wijzigen.

Hebben we jouw meest 
recente e-mailadres?
Pensioenfonds Achmea stapt waar mogelijk over op digitale communicatie.  
Het is veiliger, sneller, goedkoper en milieuvriendelijker. Bovendien kunnen wij 
de informatie over je pensioen zo beter toespitsen op jouw specifieke situatie. 
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Pensioenfonds Achmea heeft een nieuw 
pensioenreglement 
Afgelopen juli keurde het bestuur de aanpassingen van het pensioenreglement goed. 
Daarmee is de pensioeningangsleeftijd in onze pensioenregeling nu officieel 68 jaar. 

Voor de berekening van het pensioen van deelnemers die nu pensioen opbouwen, gaan we voortaan uit van een 
pensioeningangsleeftijd van 68 jaar. Achmea paste de meeste pensioenregelingen hierop aan. Door de leeftijd in  
de verschillende pensioenregelingen gelijk te trekken, vereenvoudigt Achmea tegelijk de administratie. Dat zorgt 
ook voor lagere kosten.

Voorkom een pensioengat vanaf 65 jaar
Heb je een tijdelijk ouderdomspensioen tot je 65e? Dit passen we niet aan. Je kunt dus te maken krijgen met een 
pensioengat tussen je 65e en 68e. Dit kun je opvangen door bijvoorbeeld je ouderdomspensioen eerder te laten 
ingaan. Geef dit bij ons aan als je dat wilt. We zetten je ouderdomspensioen dan om naar een eerdere ingangsdatum. 

Meer weten? Kijk op pensioenfondsachmea.nl 
Je vindt meer informatie op pensioenfondsachmea.nl/nieuws. Bijvoorbeeld in het artikel Pensioenreglement 

aangepast aan de veranderingen per 1 januari 2018. Vragen kun je sturen naar pensioenfondsachmea@achmea.nl 
of via het contactformulier op de website. Je kunt ook bellen naar 055 – 579 74 00.
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Pensioenfonds Achmea vindt het belangrijk dat je je weg vindt binnen de informatie 
die we je bieden. Zodat je weet wanneer je actie moet ondernemen als er iets 
verandert in je leven. Bijvoorbeeld als je verhuist naar het buitenland, of als je na je 
pensionering gaat samenwonen of scheiden. Het onafhankelijke onderzoeksbureau 
Etil onderzoekt daarom of de communicatie vanuit het pensioenfonds voldoende 
begrijpelijk is en aansluit bij jouw wensen.

Laat ook jouw stem horen!
Op dit moment is het onderzoeksbureau bezig met een 
onderzoek onder alle deelnemers. We willen ook graag van jou 
horen hoe je onze communi ca tie ervaart. Daarom nodigen we 
je uit om mee te doen. 

Je kunt een korte, anonieme vragenlijst invullen via: 
etil.nl/achmea. 

Vul deze in en laat ons je mening weten:
• Is de informatie van het pensioenfonds voldoende begrijpe

lijk en duidelijk? 
• Kun je alle aangeboden informatie op de website goed 

vinden? 
• Zijn er onderwerpen waarover je meer wilt weten? 

We stellen het zeer op prijs als je hier een paar minuten de tijd 
voor neemt.

De vragenlijst kan tot 6 oktober 2018 
worden ingevuld. De uitkomsten 
gebruiken we om onze communicatie 
te verbeteren.

Communiceren wij duidelijk genoeg? 
Doe mee aan ons onderzoek

http://www.etil.nl/achmea
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Stuur je oplossing, bij voorkeur gefotografeerd, naar: pensioenfondsachmea@achmea.nl  
t.a.v. het Bestuursbureau, met als onderwerp: Sudoku, PensioenNieuws nr.2, 2018

Onder de inzendingen verloten we 2 flessen wijn van de wijngaard van Jan Engberts.

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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