Hoe doen we het nu
financieel?
Ook dit jaar lukt het niet om de pensioenen te verhogen.
Elk jaar beoordeelt het bestuur of we financieel sterk
genoeg zijn om te indexeren. Voor 2017 is dat niet het geval.
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Jongere deelnemers
doen ook mee aan
pensioengesprekken
De pensioengesprekken die we in
de laatste maanden van 2016
voerden op diverse AkzoNobellocaties, waren een groot succes.
Opvallend was de interesse
vanuit jongere deelnemers.
Daar zijn we blij mee.

Vragen over echtscheiding
Tijdens de pensioengesprekken werden onder andere
vragen gesteld rondom het thema ‘echtscheiding’.
Bijvoorbeeld: ‘Mijn partner en ik gaan uit elkaar.
Hoe zit het met de verdeling van ouderdomspensioen
en partnerpensioen?’
Na scheiding hebben de deelnemer en de ex-partner
elk het wettelijk recht op de helft van het ouderdoms
pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of
geregistreerd partnerschap. Wilt u dat het pensioen
fonds de betaling van het ouderdomspensioen aan
uw ex-partner regelt? Dan moet u binnen 2 jaar na
scheiding de verdeling bij ons aanvragen. Kiezen voor
een andere verdeling dan ieder de helft is ook mogelijk.
Dat moet dan wel worden vastgelegd in het
echtscheidingsconvenant.

Eind vorig jaar nodigden we medewerkers uit
om een individueel gesprek te voeren over hun

Het partnerpensioen dat is opgebouwd tijdens deel

pensioensituatie. We vroegen de deelnemers

name aan de pensioenregeling tot aan de scheidings

om hun pensioenoverzicht (UPO) mee te

datum is voor de ex-partner. Dat heet bijzonder

nemen. Opvallend veel jongere deelnemers

partnerpensioen. Bent u niet getrouwd maar heeft u

gingen op ons aanbod in. Hopelijk zet deze

uw partner door middel van een samenlevingscontract

ontwikkeling door. Deelnemers kunnen niet

bij ons aangemeld? Dan heeft uw ex-partner ook

vroeg genoeg stil staan bij hun pensioen. Dit

recht op bijzonder partnerpensioen. De beëindiging

jaar organiseren we in mei opnieuw pensioen

van de samenleving moet dan wel aan ons worden

gesprekken op verschillende vestigingen. U ziet

doorgegeven.

de uitnodiging met meer informatie per mail
verschijnen. We helpen u graag met het krijgen

Meer informatie over scheiding en welke formulieren u

van inzicht en overzicht in uw persoonlijke

hiervoor nodig heeft, vindt u op onze site bij Pensioen

pensioensituatie. Houd uw mailbox in de gaten!

1-2-3 >wanneer moet je in actie komen.

AOW-leeftijd stijgt
De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog. De pensioenrichtleeftijd gaat met één jaar omhoog.
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar

gever per 1 januari 2018 omhoog van 67 naar

in 2018, 67 jaar in 2021 en 67 jaar en 3 maanden in

68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is een leeftijd die

2022. De AOW-leeftijd gaat omhoog omdat Neder

we gebruiken om de maximaal fiscaal toegestane

landers steeds langer leven. Vanaf 2022 is de

pensioenopbouw bij APF te bepalen.

AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.
Benieuwd naar uw AOW-leeftijd? Op de website van

Wat betekent dit voor de pensioenregeling

de SVB kunt u zelf uw AOW-leeftijd berekenen.

van APF ?
Dat weten we nog niet. Wij verwachten u in het

Pensioenrichtleeftijd ook omhoog

vierde kwartaal van dit jaar te kunnen vertellen

Omdat we steeds langer leven gaat ook de pensioen

wat de aanpassingen voor u betekenen.

richtleeftijd voor pensioenregelingen van de werk
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Beleggen in hypotheken:
veilig en rendabel
Veel pensioenfondsen beleggen in staatsobligaties en aandelen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden.
Zo belegt APF onder meer in hypotheken. Hoe werkt dat en wat levert het op? Veronique Brands, senior
portfolio manager bij onze vermogensbeheerder Achmea Investment Management, geeft uitleg.
Speciale beleggingsfondsen
Het is niet zo dat ons pensioenfonds zelf hypotheken

tueel komt het extreem weinig voor dat mensen de af

uitgeeft. We nemen deel aan beleggingsfondsen die

betaling van hun hypotheek laten versloffen.” Daarnaast

volledig gericht zijn op hypotheken. Die worden door

zijn veel hypotheken in ons land gekoppeld aan de Natio

grote financiële instellingen opgezet. Zo hebben Aegon

nale Hypotheek Garantie (NHG). “Mochten er problemen

en ook Syntrus Achmea Real Estate & Finance een

ontstaan met betalen, dan is er nog de betalingsgarantie

dergelijk hypotheekfonds. “Beleggen in hypotheken is

van de NHG. Tel daarbij op de strengere aflosregels en

niet nieuw. APF belegt al vele jaren in hypotheken. Het is

het beperken van het afsluiten van tophypotheken. Dat

een keuze voor de lange termijn. Als je eenmaal meedoet

alles maakt beleggen in hypotheken minder risicovol.”

binnen zo’n fonds doe je dat voor langere tijd.” Voor
particulieren is het niet mogelijk om deel te nemen aan

Hoger rendement

hypotheekfondsen, zo legt Veronique uit.

Volgens Veronique is beleggen in aandelen riskanter.
Dat geldt ook voor het beleggen in vastgoed. “Die prijzen

Veronique stelt dat beleggen in hypotheken veilig is.

kunnen behoorlijk schommelen. Beleggen in hypotheken

Ze doelt daarmee vooral op Nederlandse hypotheken.

is qua risico te vergelijken met bedrijfsobligaties.

“De betalingsmoraal in ons land is heel hoog. Procen-

Maar het te verwachten rendement is hoger.”

“Meehelpen communicatie te verbeteren”
“Wat gebeurt er met je geld en hoeveel krijg je straks? De informatie over pensioen
kan niet helder genoeg zijn.” Aan het woord is Jasper de Gou (40). Hij is nieuw in de
communicatiecommissie van pensioenfonds APF. We stellen hem graag aan u voor.
Jasper werkt op de afdeling juridische zaken. Voor de

Volgens Jasper hebben veel mensen een tamelijk negatief

Performance Coatings-tak van AkzoNobel is hij verantwoor

beeld van hun pensioen. “Mijn generatie heeft het gevoel

delijk voor het commercieel juridisch werk in de regio

dat we niet te veel moeten rekenen op die pensioenen.

Europa, Midden-Oosten en Afrika.

Terwijl Nederland wereldwijd hoort tot de landen die
pensioenen het best hebben geregeld. Die positieve kant

Extra geld opzij zetten

mag best meer nadruk krijgen.”

Mensen bewuster maken. Op meerdere fronten is Jasper
hiermee bezig. Green-team, een informeel clubje van

Misverstanden wegwerken

collega’s op verschillende AkzoNobel-locaties, wil mensen

Er zijn nogal wat misverstanden en onwetendheid. Daar wil

bewust maken van het effect van dagelijkse handelingen op

ik mee aan de slag. De communicatie is de laatste jaren al

het milieu. Bij de communicatiecommissie van APF is het

flink verbeterd, maar wat mij betreft kunnen we nog meer

hoofddoel mensen pensioenbewust te maken. “Dat moet

gebruik maken van de digitale mogelijkheden. Informatie

je slim aanpakken. Pensioen is nou eenmaal geen popu

toegankelijk en behapbaar maken. Hoe zou het zijn als

lair onderwerp. Als onze informatie niet meteen raak is,

we bijvoorbeeld app-berichten over ons pensioen zouden

verliezen mensen al snel de aandacht. Ik wil graag nieuwe

versturen? Misschien komen die boodschappen wel beter

mogelijkheden ontdekken.”

aan. Dat soort mogelijkheden moeten we bekijken.”
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Weet u het nog?
Onze afdeling Pensioenservices krijgt regelmatig vragen
over de afkoop van pensioen, het doorgeven van een
adreswijziging en over eerder met pensioen gaan.
Hieronder leest u hoe het zit.
Mag ik pensioen afkopen?
Als u uit dienst gaat en u bouwt geen pensioen meer op bij
APF, kan het pensioenfonds uw pensioen voor u afkopen.
Als uw pensioen wordt afgekocht, krijgt u uw pensioen in één
keer uitbetaald. Als u met pensioen gaat, krijgt u dus geen
pensioen meer vanuit APF. Om voor het afkopen van uw
pensioen in aanmerking te komen moet het totale opge

Colofon

bouwde ouderdomspensioen (bruto per jaar) minder
bedragen dan de wettelijke afkoopgrens en u heeft geen
verzoek tot waardeoverdracht ingestuurd. In 2017 is deze
grens € 467,89. U ontvangt 2 jaar nadat uw deelname aan

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

het APF is beëindigd, een voorstel voor het afkopen van uw

brochures, jaarverslagen en de verklaring beleggings

pensioen.

beginselen.

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?
Geef uw verhuizing door aan uw gemeente. Wij krijgen dan
automatisch uw nieuwe adresgegevens door. Verhuist u naar

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

het buitenland, dan moet u uw nieuwe adres wel aan ons

Hebt u vragen specifiek over uw pensioenuitkering?

doorgeven. Ook als u verhuist terwijl u al in het buitenland

Afdeling Excasso

woont, ontvangen wij graag uw nieuwe adresgegevens.

T (013) 462 36 38
E apf.pensioenservices@achmea.nl

Kan ik eerder met pensioen en hoe hoog wordt mijn
pensioen dan?
Eerder stoppen met werken kan. Uw pensioen valt hierdoor

I www.pensioenfondsapf.nl
Het postadres is:
Stichting Pensioenfonds APF

wel lager uit. Als u niet meer werkt, stopt uw pensioen

p/a Syntrus Achmea

opbouw ook. Bovendien moeten wij eerder en dus langer

Postbus 90170

uw pensioen uitkeren. Voor elk jaar dat u eerder met

5000 LM TILBURG

pensioen gaat, wordt uw pensioen ongeveer 7% lager
dan het opgebouwde pensioen. U kunt uw pensioen op
zijn vroegst op uw 60e in laten gaan.
Wij gaan er vanuit dat u met pensioen gaat als u AOW

Klachtenprocedure

krijgt. Dan stopt namelijk ook uw arbeidsovereenkomst.

Als pensioenfonds helpen wij u graag zo goed mogelijk. We doen

U ontvangt 6 maanden voor uw AOW-datum informatie van

te regelen. Toch kan er wel eens iets misgaan en kunt u een klacht

ons best om de administratie en de uitkeringen zo goed mogelijk

ons om uw pensioen aan te vragen. Als u nog eerder wilt

hebben. Meld uw klacht dan schriftelijk bij het bestuur van het

stoppen, bespreek dat dan met uw werkgever. Ook moet u

5000 LM Tilburg t.a.v. Secretariaat Bestuurszaken. Dat helpt

fonds. Schrijf naar: Stichting Pensioenfonds APF, Postbus 90170,

dan zelf aan ons doorgeven vanaf welke datum u pensioen

ons om onze dienstverlening te verbeteren. Het pensioenfonds

wilt ontvangen.

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.
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