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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 te verhogen. 

Goed nieuws: je pensioen gaat  
in 2019 met 1,18% omhoog
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Hoe bepalen wij de verhoging?
We moeten ons bij ons financiële beleid houden aan allerlei 
spelregels. Onze toezichthouder (De Nederlandsche Bank) 
houdt daar streng toezicht op. De verhoging van de pensioe-
nen is gekoppeld aan de prijsontwikkeling. Is de 
beleidsdekkingsgraad 130% of hoger? Dan verhogen we je 
pensioen met het volledige percentage van de prijsontwikke-
ling. Onze beleidsdekkingsgraad is onder de 130%. Daarom 
verhogen we

je pensioen met een deel van het percentage van de prijsont-
wikkeling. In de periode oktober 2017 - oktober 2018 was de 
prijsontwikkeling (inflatie) 1,68%.  

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. 

Heb jij een prepensioen of een overbruggings-
pensioen? Per 1 januari 2019 voegt Pensioen-
fonds Achmea deze pensioenen samen met je 
levenslange ouderdomspensioen. Je pensioen 
gaat hierdoor voortaan op 1 moment in: je 68e. 
Je hebt hierover een persoonlijk bericht van 
ons ontvangen. 

Prepensioen en overbruggingspensioen krijg je tot je 65e.  
Het samenvoegen van dit pensioen met je levenslange pensi-
oen, heeft belangrijke voordelen voor je:
• Krijg je later een WW-uitkering? Dan wordt die uitkering 

vaak verlaagd met je prepensioenuitkering. Na de samen-
voeging loop je dit risico niet meer.

• Het pensioen sluit nu beter aan op je AOW en eventuele 
andere pensioenen.

• Met 1 ingangsdatum krijg je met de pensioenplanner in 
‘Mijn Pensioen’ nog sneller en eenvoudiger inzicht in jouw 
pensioen en de mogelijkheden.

• Het beheer van de pensioenregeling wordt eenvoudiger.  
De uitvoering gaat makkelijker en sneller en wordt hierdoor 
goedkoper. Elke euro die we besparen op kosten kunnen we 
gebruiken voor jouw pensioen.

De totale waarde van je pensioen blijft gelijk
We rekenen je opgebouwde prepensioen en overbruggings-
pensioen precies om. Je raakt nu dus geen pensioen kwijt. Ook 

kun je nog steeds je hele (of een deel van je) pensioen eerder in 
laten gaan en kun je kiezen voor een hoger pensioen tot het 
moment dat je AOW ingaat. Hoeveel je precies krijgt als je 
straks je pensioen eerder laat ingaan, kunnen we nu helaas 
nog niet zeggen. Dat hangt vooral af van de rente en de 
levensverwachting op dat moment.

Je hebt nog een week om ons te laten weten dat je 
het prepensioen of het overbrugginspensioen niet 
wilt samenvoegen
Je ontving een brief van ons met je oude en nieuwe pensioen-
bedragen. Lees deze informatie goed! Wil je het prepensioen 
of overbruggingspensioen niet samenvoegen met je levens-
lange pensioen? Laat het ons uiterlijk 19 april 2019 weten.

Heb je zowel een overbruggingspensioen als een prepensioen? 
Dan heb je 2 brieven van ons gekregen.

Heb je vragen over de samenvoeging?
We hebben op de website de meest gestelde vragen  
(en antwoorden) voor je op een rij gezet. Deze vind je op: 
www.pensioenfondsachmea.nl/FAQomzetting  

Staat je vraag er niet bij? Onze pensioendesk helpt je graag.  
Je kunt contact met hen opnemen door het contactformulier 
op onze website in te vullen. Wil je liever bellen? Dat kan op 
055 – 579 74 00. Je bereikt ons van maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. 

Prepensioen of overbruggingspensioen?  
Dit passen wij aan per 1 januari 2019

Persoonlijke gesprekken doen het goed, tijdens pensioenspreekuren of met het  
klantenteam. Maar de online omgeving ‘Mijn Pensioen’ kan nog een stuk beter. 

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 deelnemers mee.  

Jullie waarderen onze communicatie en ons fonds
Gewezen deelnemers geven in het onderzoek aan dat ze tevre-
den zijn over onze communicatie. Het onderzoek laat zien dat 
deze nieuwsbrief, de website van het fonds, de berichtenbox 
van de overheid en het UPO het meest worden gebruikt. 

Over de online omgeving ‘Mijn Pensioen’  
zijn jullie kritisch 
De genoemde pijnpunten, zoals de relevantie en begrijpelijk-
heid van de informatie en antwoord op de vraag ‘wat moet ik 

doen’, worden in 2019 grotendeels verholpen. Achter de scher-
men werken we hard aan een verbeterd pensioenportaal. Met 
een nieuwe pensioenplanner en inloggen via DigiD. We ver-
wachten dat in het najaar te introduceren.

Wij gaan aan de slag met alle input
Dankzij het onderzoek zien we over de volle breedte mogelijk-
heden om onze communicatie beter te maken. Daar gaan we 
dan ook mee aan de slag. Daarnaast vindt er dit najaar een 
vervolgonderzoek plaats. 

Dit vinden jullie van onze communicatie

Online  
omgeving  
kan beter

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

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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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?

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

Op pensoenfondsachmea.nl vind je meer informatie  
over de andere thema’s van ons Maatschappelijk  
Verantwoord Beleggingsbeleid. 
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Hoe het werkt 
• Voor gewezen en uitkeringsgerechtigde deelnemers wordt  

de verhoging gebaseerd op de prijsindex. Je ontvangt per  
1 januari 2019 een toeslag van 1,18%.

• Voor deelnemers die nog pensioen opbouwen bij ons fonds,  
wordt de verhoging gebaseerd op de loonontwikkeling bij Achmea.  
Per 1 januari 2019 ontvangen zij een toeslag van 2%.

• We verwerken de verhoging per 1 januari 2019 in onze administratie.
• Je ziet deze verhoging terug op je persoonlijke online  

pensioenomgeving ‘Mijn Pensioen’.

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.”

Bekijk jouw Uniform  
Pensioenoverzicht 2019
 
Je vindt jouw UPO op Mijn Pensioen bij ‘Mijn Archief’. Eén keer per 5 jaar ontvang 
je een persoonlijk bericht om je er aan te herinneren dat het overzicht voor je 
klaarstaat. De andere 4 jaar melden we via de nieuwsbrief dat het klaarstaat.

Is je pensioen genoeg voor later? 
Gebruik de planner op Mijn Pensioen. Deze planner helpt je om inzicht te krijgen 
in je pensioen en in de effecten van jouw pensioenkeuzes op je financiële plaatje. 

Ga naar Mijn Pensioen 
voor al je pensioenpost

Mijn Pensioen is je persoonlijke  
online omgeving bij ons pensioen-
fonds. Handig en overzichtelijk. Je 
kunt er makkelijk wijzigingen 
doorgeven of je pensioensituatie 
inzien. Ook kun je hier al je 
pensioenpost bekijken, zoals je 
pensioenoverzicht (UPO). Zo heb je 
altijd alles bij de hand, bijvoorbeeld 
voor je belastingaangifte. 

Nog geen account  
aangemaakt? 

Om te kunnen inloggen, maak je 
eerst een nieuw account aan. 
Gebruik hiervoor je deelnemersnum-
mer. Dat staat op alle post die je van 
ons krijgt. Je ontvangt vervolgens 
een activatielink op je e-mailadres. 
Daarmee kun je de eerste keer 
inloggen op Mijn Pensioen. 

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, bijvoorbeeld omdat  
ze verbonden zijn aan een bepaald product waar wij niet 
achter staan.”  

Niet langer beleggen in tabak
Een van die producten is tabak. Het thema gezondheid is 
voor Achmea – als grootste zorgverzekeraar – 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 tabaksproducenten, 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 MVB-beleid. 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.”

We hebben tabak van tabak
We zijn een betrokken pensioenfonds dat wil bijdragen 
aan een duurzame samenleving.
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4 instrumenten
• Het uitsluiten van ondernemingen en 

landen
• Het voeren van dialoog met onder-

nemingen (engagement)
• Stemmen op aandeelhouders-

vergaderingen
• Integratie van duurzaamheids-

informatie in beleggingsprocessen


