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Onze financiële situatie

Eind juni was onze beleidsdekkingsgraad 111,9%
(tegenover 111,6% eind mei). De actuele dekkingsgraad
was eind juni 111,9% (tegenover 112,3% eind mei).
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Uitslag VO-verkiezingen:
namen nieuwe leden
bekend
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De AVG: meer rechten
rondom uw persoons
gegevens
“Altijd geadviseerd,
nu mag ik mee beslissen”

en in de toekomst moeten betalen).

Financiële update van
Pensioenfonds APF
Leef je pensioen!

We kennen de actuele dekkingsgraad

De afgelopen jaren was er geen financiële

en de beleidsdekkingsgraad. De eerste

ruimte om uw pensioen te indexeren

laat de gevolgen van financiële ontwik

(verhogen). De indexatieachterstand voor

kelingen meteen zien en kan daardoor

de actieve deelnemers is daardoor nu
opgelopen tot zo’n 6%. Met meer eigen

Ontwikkeling van de dekkingsgraad

Actuele dekkingsgraad

vermogen of een hogere rente kunnen we

Beleidsdekkingsgraad

de achterstand (via hogere rendementen)
inlopen en op termijn weer volledig index
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Meer informatie over onze financiële situatie
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vindt u ook op www.pensioenfondsapf.nl.
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Uitslag VO-verkiezingen: namen nieuwe leden bekend
In het vorige APF-Bericht informeerden
wij u dat we nieuwe kandidaten zochten
voor het verantwoordingsorgaan. Het
ging om vertegenwoordigers namens de
pensioengerechtigden voor de komende
4 jaar vanaf 1 juli 2018. Inmiddels zijn de
verkiezingen achter de rug. De namen zijn
bekend!

wenst hen veel succes toe en kijkt uit naar een prettige
samenwerking.
Kandidaat		
• De heer T. Meister

• De heer F. Claassen

• De heer L. van Driel

• De heer J. van Schaik

• De heer H. Kasperts

• De heer G. van den Berg

Overigens hebben verschillende mensen opgemerkt
dat er geen vrouwelijke kandidaten verkiesbaar waren.
Het bestuur heeft dat ook geconstateerd en moedigt

In maart kregen alle kandidaten die aan het functieprofiel

vrouwelijke deelnemers van harte aan om zich bij de

voldeden, een oproep om zich te melden. De verkiezings

volgende verkiezingen kandidaat te stellen. De 2

commissie heeft alle aanmeldingen beoordeeld. Uiteindelijk

vertegenwoordigers namens de deelnemers wijst de

bleven er 10 geschikte kandidaten over. Aangezien er

Centrale Ondernemingsraad AkzoNobel Nederland aan.

maar 6 zetels zijn, moesten er dus verkiezingen komen.

Voor de komende zittingsperiode zijn dat Boudewijn van

De kandidaten kregen tot 8 mei de tijd om zich voor te

Schaik en Piter Brandenburg.

stellen. Daarna konden alle gepensioneerden tot 4 juni
hun stem uitbrengen op de kandidaat van hun voorkeur.
Ruim 4.000 mensen deden dit.

Het bestuur bedankt de vertrekkende VO-leden
voor hun inzet en betrokkenheid bij het

Wie zijn de nieuwe VO-leden?

pensioenfonds in de afgelopen 4 jaar.

De volgende 6 kandidaten zijn gekozen. Het bestuur

De AVG: meer rechten rondom uw persoonsgegevens
Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). De nieuwe wet beschermt uw privacy en schrijft
voor hoe Pensioenfonds APF moet omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk

U kunt een klacht indienen als u het niet met

te helpen

ons eens bent

Wij gebruiken uw gegevens om uw pensioen te

Bent u het niet met ons eens? Dan kunt u

regelen. En om u te informeren over uw pensioen en

een klacht indienen bij ons of direct bij de

over eventuele veranderingen in uw pensioenregeling.

Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

U krijgt meer rechten over uw persoonsgegevens
U kunt ons vragen om:

Wij beschermen uw privacy

• uw persoonsgegevens in te zien;

Met de pensioenuitvoerder maakten wij afspraken

• uw persoonsgegevens te veranderen als die niet

over de bescherming van uw privacy en de be

kloppen;
• te beslissen dat wij niet al uw gegevens mogen
verwerken;
• bezwaar te maken tegen het verwerken van uw
persoonsgegevens;
• uw persoonsgegevens te laten wissen.
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veiliging van uw persoonsgegevens. In ons privacy
statement op www.pensioenfondsapf.nl leest u er
meer over. Heeft u vragen over de bescherming
van uw persoonsgegevens? Stuur ons uw vraag via
www.pensioenfondsapf.nl/Contact.

“Altijd geadviseerd,
nu mag ik meebeslissen”
Aldert Boonen (36) staat op het punt toe treden tot het bestuur van APF. Hij is ook
bestuurder bij 2 andere pensioenfondsen. “Pensioenbestuurder is mijn beroep.”
Hoe jong je ook bent, op pensioengebied ben

Waar gaat je aandacht nog meer naar uit?

je geen nieuwkomer

“Hoe kan ik als deelnemer straks, als ik stop

“Klopt. Ik zit namens de FNV, de werknemers

met werken, rondkomen? Om die vraag draait

dus, in verschillende fondsbesturen. Daarvoor

pensioen. Dan heb je het over financiële planning.

was ik adviseur. Ik ken het wereldje van heel

Dat gaat niet alleen over pensioen, maar ook over

dichtbij.”

huis en hypotheek, over spaargeld en andere
extra’s. Dat is best ingewikkeld. We moeten de

Je trekt nu mee aan de touwtjes?

mensen daarbij helpen. Met heldere communi

“Dat vind ik er ook zo leuk aan. De koers mee

catie, maar misschien ook wel door onafhankelijke

uitstippelen en beslissingen nemen.”

adviseurs in te schakelen. Pensioen moeten we
zo gemakkelijk mogelijk maken.”

Je kunt je mouwen opstropen. Er komt een
verandering van het pensioenstelsel aan
“Er gebeurt genoeg, ja. Maar ik zie dat vol
vertrouwen tegemoet. Binnen de vakbond is veel
kennis aanwezig over de ontwikkelingen binnen
de pensioenwereld. Van die kennis profiteer ik

“Ik hecht er aan dat pensioenen ook
op langere termijn voor iedereen
goed geregeld zijn.”

en profiteert het pensioenfonds. Die kennis neem
ik allemaal mee naar APF.”
Wat is je achtergrond?
Ik werkte eerder voor de FNV, was lid van de
SER (Sociaal Economische Raad) en daarvoor
werkzaam bij het CBS (Centraal Bureau voor de
Statistiek). En nu dus bij de FNV. Ik ben van huis
uit algemeen econoom. Economie draait om de
wijze waarop alles verdeeld wordt. Het werk
voor pensioenfondsen sluit daar goed bij aan.
Afgewogen beslissingen nemen, waarbij de
belangen van jong en oud in balans zijn.”
Je bent een jonge bestuurder. Kunnen jonge
deelnemers rekenen op jouw extra aandacht?
“Ik hecht er aan dat pensioenen ook op langere
termijn voor iedereen goed geregeld zijn. Maar
dat geldt ook voor mijn collega-bestuurders.
Jongeren zijn bij mij duidelijk in beeld. Met alle
veranderingen die komen, zal ik goed in de gaten
houden of de belangen van jongeren voldoende
worden meegewogen. Over zestig jaar moeten
we nog steeds pensioenen uitbetalen. Daar
moeten we nu al rekening mee houden. Ik zal
er op toezien dat dat goed gebeurt.”

Aldert Boonen
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Financiële update van
Pensioenfonds APF
Er zijn veel vragen over onze financiële positie. Aanleiding daarvoor
zijn de verkoop van de divisie Specialty Chemicals en ons verzoek aan

Leef je pensioen!

AkzoNobel om het eigen vermogen te versterken. Wij lichten hier kort
het financiële vooruitzicht van Pensioenfonds APF toe. Kijk op
www.pensioenfondsapf.nl/actueel voor een uitgebreide versie van dit
artikel. Belangrijkste conclusie is dat de achterstand in indexatie bij
Pensioenfonds APF zonder versterking van het eigen vermogen nog
verder kan toenemen.

Pensioen is meer dan alleen een bedrag dat
u elke maand op uw rekening krijgt. Het is
een nieuwe levensfase. Zeker als u er zelf
een mooie invulling aan geeft! Gaat u bijna
met pensioen? Op www.leefjepensioen.nl

Om de pensioenen van alle deelnemers en gepensioneerden ieder jaar
te laten meegroeien met de ontwikkeling van de lonen of de prijzen,
moet onze financiële positie gezond genoeg zijn. Voor een gedeeltelijke
indexatie moet onze beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 110%. Voor
volledige indexatie hoger dan 124%. Boven die grens kan ook de index
atieachterstand ingehaald worden, tot maximaal 10 jaar terug. Bij een
langzaam herstel is er dus kans op een definitief gemiste indexatie.

vindt u genoeg inspiratie: leuke interviews,
vacatures voor vrijwilligerswerk, interes
sante hobby’s of praktische tips van andere
gepensioneerden. Zelf kunt u ook actief aan
de slag. Door te reageren op oproepen of
door zelf een oproep te plaatsen. Kijk op
www.leefjepensioen.nl.

Onze financiële positie kan zich verbeteren wanneer het beleggings
rendement en de rente zich ontwikkelen volgens de aannames in ons
herstelplan. Ook kan in dat geval gemiste indexatie deels ingehaald
worden. Onderstaande grafiek toont de verwachte ontwikkeling.

Colofon

Toeslagachterstand basisscenario

Meer informatie?
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

20%

Wilt u meer informatie over uw pensioen?
Kijk dan op www.pensioenfondsapf.nl. Hier vindt u

15%

14,54%

bovendien brochures, jaarverslagen en de verklaring
11,10%

beleggingsbeginselen.

6,33%

Hebt u vragen over uw pensioen of over uw
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Afdeling Pensioenservices
T (013) 462 33 12
E apf.pensioenservices@achmea.nl
I www.pensioenfondsapf.nl
Het postadres is:

Sinds 2009 hebben wij geen volledige indexatie kunnen verstrekken.
Alle deelnemers kregen in 2014 een gedeeltelijke indexatie. De huidige
achterstand is voor werkenden 6,4% en voor gepensioneerden 14,5%.
Voor de werkenden is de achterstand minder groot, omdat in het
verleden met werknemerspremies een apart reservepotje was gevormd.

Achmea Pensioenservices
Postbus 90170
5000 LM TILBURG

U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. De inhoud
van de pensioenregeling staat precies omschreven in het pensioen
reglement. Rechten kunt u alleen daaraan ontlenen.

Willen wij de pensioenen volledig kunnen indexeren én de indexatieachter
stand inhalen, dan is in 2018 een verhoging van het eigen vermogen met
ongeveer € 588 miljoen nodig. Daarom hebben wij een appèl gedaan op
de werkgever. Bij een versterking kunnen wij de pensioenen vanaf 2019
weer grotendeels indexeren. En het inhalen van de indexatieachterstand
wordt eerder mogelijk, maar ook in dit scenario pas vanaf 2020. Er blijft
dan een permanent gemiste indexatie van ongeveer 2% over.
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Meld u aan voor onze nieuwsservice
U krijgt dan een e-mail als er belangrijke ontwikkelingen
zijn bij het pensioenfonds. Ook ontvangt u het APF-Bericht
digitaal. Zo blijft u op de hoogte!

