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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. Gemiddeld hebben de  
pensioenfondsen in Nederland een dekkingsgraad van 109%.  
Daar zitten we dus flink boven. 

Extra pensioen 
Aan het eind van elk jaar beoordeelt het bestuur of we sterk 
genoeg zijn om extra pensioen, een toeslag, toe te kennen. 
Voor gewezen deelnemers (slapers) is die toeslag gekoppeld 
aan de prijsontwikkeling in Nederland. Staat onze beleids
dekkingsgraad, dat is de gemiddelde dekkingsgraad van de 
afgelopen 12 maanden, op 130,6% of hoger dan bedraagt de 
toeslag hetzelfde percentage als de 
prijsontwikkeling (inflatie).De 
beleidsdekkingsgraad stond eind 
december 2017 op 123% (bijna 
10% hoger dan eind 2016).
Omdat onze beleidsdekkings
graad nu nog onder de 130,6% 

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

Gezond genoeg voor extra pensioen
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staat, bedraagt de toeslag slechts een deel van de prijs
ontwikkeling. Het bestuur heeft besloten om een toeslag van 
0,68% toe te kennen.  De prijsontwikkeling over 2017 
bedroeg 1,34%.

Zet de verbetering door?
Of onze financiële gezondheid komend jaar verder aansterkt, 
weet niemand. Dat hangt voor een groot deel af van de rente. 
Voor pensioenfondsen geldt: hoe hoger de rente is, hoe beter. 

In 2017 is de rente gestegen. Of dat doorzet in 2018 moeten 
we afwachten. Ook dragen de goede beleggingsresultaten in 
2017 bij aan onze financiële gezondheid. 

We houden je op de hoogte
Maandelijks kun je op pensioenfondsachmea.nl zien hoe 
onze dekkingsgraad presteert. Zo kun je onze financiële 
gezondheid op de voet volgen. 
> www.pensioenfondsachmea.nl
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Per 1 januari 2018 krijgen onze pensioenregelingen zoveel mogelijk dezelfde  
pensioenleeftijd: 68 jaar. Wat betekent dat voor jou? Het belangrijkste pluspunt is 
dat je pensioen veel duidelijker en overzichtelijker wordt. 

Heb jij ook meerdere regelingen bij ons lopen? 
Door fusies en wettelijke wijzigingen zijn er bij 
ons fonds in het verleden allerlei verschillende 
regelingen ontstaan waarbij de pensioenleeftijd 
verschilt. Dat is helemaal niet overzichtelijk voor 

onze deelnemers en zorgt voor veel extra 
administratief werk en kosten. Daar komt 
nu een eind aan doordat voor de meeste 
regelingen 1 pensioenleeftijd gaat gelden, 
namelijk 68 jaar. 

Wat zijn de gevolgen voor mij?
Deze stap kan vragen oproepen. Bijvoor

beeld: ‘Wordt mijn opgebouwde pensioen door 
deze verandering minder waard?’ Het antwoord 
op deze vraag is: nee! Je pensioen wordt niet 
minder waard. Het opgebouwde pensioen wordt 
keurig omgerekend. De waarde blijft gelijk. Hoe 
die berekening er voor jou precies uitziet, zie je 
terug op een overzicht dat we je in het tweede 
kwartaal van 2018 sturen. 

Ook de overheid werkt met 68 jaar
Naast de vereenvoudiging die we doorvoeren 
geldt dat de overheid per 1 januari 2018 de 
richtleeftijd voor pensioenen verhoogt naar  
68 jaar. Ook de AOWleeftijd gaat stapsgewijs 
omhoog. Dat gebeurt omdat we met  z’n allen 
steeds langer leven. 

Heb je vragen of wil je meer informatie? 
Misschien heb je nog een vraag over jouw 
specifieke situatie. Op onze website vind je de 
meest gestelde vragen en bijhorende antwoorden. 
Ook vind je daar een animatie die de verandering 
van de pensioenleeftijd handig uitlegt. En, zoals 
gezegd, je ontvangt in het tweede kwartaal een 
overzicht dat laat zien hoe jouw opgebouwde 
pensioen is omgerekend naar de nieuwe pensioen
leeftijd. Heb je verder nog vragen? Mail naar 
info@hetpb.nl of vul het contactformulier op de 
website in.

Pensioenleeftijd naar 68 jaar
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Ik heb een klein pensioen bij 

pensioenfonds achmea  

Wat gebeurt 
daarmee?

Vanaf 1 januari 2019 veranderen de 
regels over de waardeoverdracht van 
kleine pensioenen. Dat heeft de overheid 
beslist. Pensioenfondsen kunnen dan 
kleine pensioenen automatisch over
dragen naar een nieuwe pensioen
uitvoerder. 

Voor pensioenfondsen heeft de wet als voordeel dat 
pensioenuitvoerders kleine pensioenen kunnen 
samenvoegen. Dat scheelt enorm in de kosten, want 
het administreren van al die kleine pensioenen is erg 
duur. Kleine pensioenen zijn pensioenen die lager 
zijn dan € 474,11 per jaar. 

Pensioenaanspraak van 2 euro  
of minder vervalt
In de nieuwe wet is ook geregeld dat pensioenen 
van 2 euro of lager per 1 januari 2019 mogen 
vervallen. Heb jij nog zo’n klein pensioen? Neem 
dan contact met ons op. Je kunt nog tot 1 januari 
2019 je pensioenaanspraak bij ons afkopen.

Pensioen afkopen na 5 jaar
In sommige gevallen weten pensioenfondsen niet  
of een gewezen deelnemer ergens anders pensioen 
opbouwt. Bijvoorbeeld omdat je naar het buiten
land bent verhuisd. Of omdat je zelfstandige bent 
geworden. In dit soort gevallen mag het pensioen
fonds kleine pensioenen alsnog na 5 jaar afkopen. 

Hou de website in de gaten
Of Pensioenfonds Achmea kleine pensioenen 
automatisch gaat overdragen weten we nog niet. 
Daarover moet het bestuur eerst een besluit nemen. 
Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte via 
onze website en de nieuwsbrief.

Hoeveel pensioen  
heb je bij ons?
Om de 5 jaar ontvang je van ons per post  
een pensioen overzicht (UPO). Het volgende 
overzicht komt pas over 4 jaar. 

Wil je een actueel overzicht van je opgebouwde 
pensioen? Ga dan naar Mijnpensioenoverzicht.nl. 
Op Mijnpensioenoverzicht.nl staan al jouw pensioen
rechten bij elkaar. Dat is lekker overzichtelijk. Ook is het 
overzicht actueel. Verder lees je hier wat je straks aan 
AOW ontvangt. Je kunt Mijnpensioenoverzicht.nl op elk 
gewenst moment raadplegen. Inloggen op je persoonlijke 
(beveiligde) pagina doe je met je DigiD. 
> www.mijnpensioenoverzicht.nl
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Heb je vragen?
Stuur een mail naar info@hetpb.nl of vul het contactformulier 

op de website in.

Colofon 
Nieuwsbrief van Stichting Pensioenfonds Achmea

Redactie: Bestuursbureau 

Wilfried Spekreyse van het Bestuursbureau 
legt uit waarom de vernieuwing nodig is.  
“We communiceren steeds vaker digitaal.  
De spil daarbij is onze website. Die moet 
natuurlijk uptodate zijn. Qua techniek en 
ook qua uitstraling. Zo is onze vernieuwde 
website straks vlot en gemakkelijk te  
bekijken op smartphone en tablet.” 

Nieuwe huisstijl
Niet alleen pakten we de website grondig aan. 
Ook ontwikkelden we een nieuwe huisstijl.  
Die is terug te zien in al onze communicatie
middelen. Bij de vernieuwde huisstijl voeren 
de kleuren paars en oranje  
de boventoon. Ook deze 
nieuwsbrief is in een nieuw 
jasje gestoken. “Het is 
allemaal wat frisser  
en hedendaagser.”

Nieuwe website 
binnenkort live

De afgelopen maanden zijn we achter de schermen druk bezig geweest  
met de nieuwe website. Niet alleen is de vormgeving opgefrist, ook is de 
vernieuwde website veiliger, sneller en gebruiksvriendelijker. Binnenkort 
komt de nieuwe website online. 

‘het is allemaal 

wat frisser en 

hedendaagser’


