Hoe staan we er
financieel voor?
Onze financiële gezondheid laat het afgelopen jaar een
dalende lijn zien. Hoe kan dat? En wat zijn de gevolgen?
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Vervolg van pagina 1
In de media wordt veel gesproken over pensioenfondsen
die al weten dat ze in 2017 de pensioenen moeten
verlagen. Hoe zit dat bij APF?
Gelukkig is de situatie bij APF iets beter. De dekkings
graad aan het einde van het jaar bepaalt of er in het jaar
daarop gekort moet worden. Eind 2016 is het volgende
peilmoment. Zoals het er nu naar uit ziet hoeven we de
pensioenen in 2017 niet te verlagen.
We houden u natuurlijk zorgvuldig op de hoogte van
de financiële ontwikkelingen.

Beleggen in grondstoffen zorgt voor stabiliteit
Als we niet zouden beleggen, zouden onze pensioenen minstens halveren.
Beleggen is dus nodig. Maar daarbij volgen we wel een degelijke koers.
Spreiding van de risico’s staat voorop in ons beleid. Vandaar dat we niet
alleen in aandelen, obligaties en vastgoed beleggen, maar ook in grondstoffen.
In dit artikel leest u hier meer over.
APF belegt in de meest uiteenlopende grondstoffen.

producten en processen. Dus allerlei prijzen gaan

Denk aan olie, goud en ertsen. We beleggen niet in

omhoog. Het leven wordt duurder. Een hogere olieprijs

agrarische grondstoffen. Dat heeft een duidelijke reden:

drijft de inflatie op. Ons geld wordt daardoor minder

we willen wegblijven van de discussies over mogelijke

waard. Door te beleggen in olie vangen we die waar

negatieve effecten op de wereldvoedselmarkt.

devermindering gedeeltelijk op.”

We beleggen in grondstoffen omdat we hiermee meer

Overigens is het niet zo dat APF door onze beleggingen

balans aanbrengen binnen onze beleggingsportefeuille.

in grondstoffen ergens bergen grondstoffen heeft liggen.

Deze laten daardoor een robuuster verloop zien. Kees

Zelf grondstoffen verkopen brengt allerlei operationele

de Vaan van Achmea Investment Management (onze

risico’s met zich mee, zoals opslag en bederf. Beleggen

vermogensbeheerder) legt uit: “Neem de 1 en 2

in grondstoffen gebeurt in de vorm van handel in

oliecrisis. In die tijd daalden de aandelen sterk, maar

waardepapieren. Wij laten gespecialiseerde partijen

de prijs van olie en andere grondstoffen steeg juist.

grondstoffen voor ons aan- en verkopen tegen vooraf

Doordat we beleggen in olie en andere grondstoffen

afgesproken prijzen.

e

e

kunnen we, wanneer zich een vergelijkbare situatie
voordoet, een dergelijke terugval gedeeltelijk

We volgen een vaste strategie en zijn dus niet uit op

opvangen.”

snelle successen. We passen het beleid niet direct aan
als het even tegenzit. Ook rennen we niet achter elke

Inflatie opvangen

actuele ontwikkeling aan. In onze beleggingsaanpak

Er is nog een reden waarom we in grondstoffen, en

volgen we een langetermijnstrategie. We geloven in een

vooral in olie, beleggen. De Vaan: “Stijgt de prijs van

degelijke aanpak waarbij een solide mix van aandelen,

olie, dan stijgt de benzineprijs. Ook plastics worden

obligaties, vastgoed en grondstoffen centraal staat.”

duurder. Olie is een belangrijke grondstof voor veel
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Wat krijgt mijn
partner als ik
overlijd?

Hoe zit het bij…

Als u overlijdt, krijgt uw partner levenslang

Let op! Neemt u wel contact met ons op als u gaat verhuizen

partnerpensioen.
Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook

Verhuizen
U hoeft niets te doen: het pensioenfonds krijgt verhuizingen
van in Nederland wonende deelnemers automatisch door van
de gemeente.

naar het buitenland. Of als u gaat verhuizen terwijl u al in het
buitenland woont. Dan ontvangen wij wel graag uw adresgege
vens. Zo kunnen wij u op de hoogte houden van uw pensioen.

partnerpensioen op. Als u tijdens uw dienst
verband bij AkzoNobel overlijdt, dan heeft uw

Overlijden

partner recht op dit partnerpensioen.

Uw nabestaanden hoeven niets te doen: het pensioenfonds

Het partnerpensioen is ongeveer 70% van het

krijgt overlijdensmeldingen van in Nederland wonende deel

ouderdomspensioen dat u ontvangt als u tot uw

nemers automatisch door van de gemeente.

67 bij AkzoNobel blijft werken.
e

Na ontvangst van de overlijdensmelding controleren wij of er
Per 1 januari 2016 is de pensioenregeling

een nabestaande is die recht heeft op partnerpensioen. Is dat

gewijzigd. Nieuw is dat er voor uw partner bij over

het geval? Dan ontvangt de nabestaande een aanvraagfor

lijden na de pensioendatum of datum uit dienst nu
ook standaard nabestaandenpensioen geregeld is.
In de oude regeling kreeg uw partner alleen
partnerpensioen als u overleed terwijl u nog in
dienst was bij AkzoNobel. Ging u uit dienst of met
pensioen en had u een partner? Dan was er in
principe geen partnerpensioen beschikbaar. U kon
dan als u uit dienst of met pensioen ging een deel
van uw ouderdomspensioen ‘inwisselen’ voor extra
pensioen voor uw partner. Uw ouderdomspen

mulier. Is er geen nabestaande die recht heeft op partnerpen
sioen? Dan sturen wij geen aanvraagformulier, maar wel een
bevestiging van de overlijdensmelding. Zo weten eventuele
nabestaanden altijd zeker dat het overlijden bij ons bekend is.
Let op! Bij overlijden van een in het buitenland woonachtige
deelnemer ontvangen we wel graag de overlijdensakte.
Wij kunnen het overlijden dan op een juiste manier verwerken.
Andere meldingen die wij ontvangen van de gemeente zijn
huwelijken/geregistreerde partnerschappen en echtscheidingen.

sioen werd hierdoor wel lager. Overigens kunt in
de nieuwe regeling nog steeds ouderdomspensioen
inwisselen voor partnerpensioen, bijvoorbeeld als
u het partnerpensioen te laag vindt.

Veranderingen binnen het VO

Hoeveel krijgt uw partner?

Helaas bereikte ons het trieste bericht over het overlijden van

De hoogte van het partnerpensioen vindt u op

Daan Wilton. Hij was pas sinds korte tijd lid van het verant

uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat we alle

woordingsorgaan (VO). Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

medewerkers van AkzoNobel eind september
toestuurden. Als u precies wilt zien wat de effecten

Door het wegvallen van Daan moesten we op zoek naar een

van de wijzigingen per 1 januari 2016 zijn, pakt

opvolger. Zijn plaats zal worden vervuld door Hindrik Kasperts.

u dan ook het UPO dat u vorig jaar ontving erbij.

Hij vertegenwoordigt de gepensioneerden. Hindrik is geen

Door de wijziging kan het zijn dat uw partner

onbekende. Hij zat eerder al in de deelnemersraad van ons

pensioen bij overlijden ná uw pensioendatum

pensioenfonds.

hoger is dan in 2015. Maar het kan ook zo zijn
dat uw partnerpensioen bij overlijden vóór uw

Wat doet het VO?

pensioendatum in vergelijking met 2015 lager is.

Het verantwoordingsorgaan bewaakt de belangen van deel

Kijkt u hier goed naar. Is dit laatste bij u het geval?

nemers en gepensioneerden. Door kritisch mee te kijken over

Dan is het goed om op tijd na te gaan of

de schouder van het bestuur en advies te geven daar waar

u misschien zelf iets extra’s moet regelen. Wij

nodig. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het

raden u aan om samen met een financieel

VO over het gevoerde beleid.

adviseur te kijken naar de mogelijkheden.
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Vereniging gepensioneerden
is springlevend!
Het gaat goed met de Vereniging van Gepensioneerden van
AkzoNobel (VGAN). Het lidmaatschap biedt dan ook flink wat
voordelen. Ook speelt gezelligheid een belangrijke rol.
Voorzitter Ferd Claassen legt uit dat belangenbehartiging belangrijk
is. “We blijven de politiek argumenten aanreiken om verlagingen te
voorkomen en toeslagen mogelijk te maken. Daar profiteren
gepensioneerden én werkenden van.”
Daarnaast biedt de VGAN flink wat praktische voordelen, zoals:
• Kortingsprijzen voor energie, elektrische fietsen, vakanties,
theater en beurzen.
• Leuke regiobijeenkomsten waar oud-collega’s elkaar in
ontspannen sfeer ontmoeten.
• VGAN-commissies houden zich naast pensioen ook bezig

Colofon

met zorg en wonen. Daarover geven zij voorlichting en reiken
nuttige informatie aan.
• Leden ontvangen elk kwartaal het VGAN-Magazine.

Meer informatie?
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde.
Wilt u meer informatie over uw pensioen? Kijk dan op
www.pensioenfondsapf.nl. Hier vindt u bovendien

De contributie bedraagt slechts €15,- per jaar. Volgens Ferd

brochures, jaarverslagen en de verklaring beleggings

‘verdienen’ de leden dit bedrag dubbel en dwars terug, dankzij de

beginselen.

vele voordelen die de vereniging biedt. “Als dat breder onder de
aandacht komt, zie ik ons ledental zo naar de 10.000 groeien.”
Meer informatie vindt u op www.vgan.nl.

Hebt u vragen over uw pensioen?
Afdeling Pensioenservices
T (013) 462 33 12

U kunt zich daar ook aanmelden als lid.

Hebt u vragen specifiek over uw pensioenuitkering?

Dat kan ook door een e-mail te sturen naar

Afdeling Excasso

ledenadministratie@vgan.nl of een briefje naar:

T (013) 462 36 38

VGAN

E apf.pensioenservices@achmea.nl

Postbus 1713

I www.pensioenfondsapf.nl

3800 BS Amersfoort

Het postadres is:
Stichting Pensioenfonds APF

Nieuwe wet staat doorbeleggen beschikbaar
premiekapitaal na pensioendatum toe
De nieuwe wet, die alleen van toepassing is op deelnemers met een
beschikbare premieregeling, maakt de weg vrij voor een variabele
pensioenuitkering. Deelnemers hoeven op hun pensioendatum niet
meteen hun hele kapitaal om te zetten in een vaste pensioen
uitkering. Een deel is voldoende. Het andere deel kan worden
doorbelegd waardoor het kapitaal verder kan meegroeien met het
beleggingsrendement. Toekomstige pensioenuitkeringen kunnen
hierdoor hoger uitvallen. Maar lager kan ook, als de beleggingen
tegenvallen. Door de aankoop van pensioen (gedeeltelijk) uit te
stellen, kan men profiteren van een mogelijke stijging van de rente.
Op dit moment bieden wij nog geen product aan dat voldoet aan
de nieuwe wet. Wel onderzoeken we de mogelijkheden.
Wilt u meer weten? Op onze website vindt u meer informatie.
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p/a Syntrus Achmea
Postbus 90170
5000 LM TILBURG

Klachtenprocedure
Als pensioenfonds helpen wij u graag zo goed mogelijk. We doen
ons best om de administratie en de uitkeringen zo goed mogelijk
te regelen. Toch kan er wel eens iets misgaan en kunt u een klacht
hebben. Meld uw klacht dan schriftelijk bij het bestuur van het
fonds. Schrijf naar: Stichting Pensioenfonds APF, Postbus 90170,
5000 LM Tilburg t.a.v. Secretariaat Bestuurszaken. Dat helpt
ons om onze dienstverlening te verbeteren. Het pensioenfonds
behandelt uw klacht volgens de Klachtenprocedure. Deze vindt u
op de website.
U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. De inhoud
van de pensioenregeling staat precies omschreven in het pensioenreglement. Rechten kunt u alleen daaraan ontlenen.

