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In april ligt uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) op de deurmat. Een 
handig overzicht waarmee u in één oogopslag kunt zien hoeveel pensioen 
u hebt opgebouwd en hoeveel pensioen u kunt verwachten.

Tip: check uw gegevens
Neem voor u uw UPO opbergt even vijf minuten de tijd om de volgende 
gegevens te controleren: 
	 ✓  Uw persoonlijke gegevens
	 ✓  De gegevens van uw eventuele partner

Kloppen uw gegevens niet of hebt u vragen over uw UPO, neem dan  
contact op met de afdeling Pensioenservice. Deze afdeling kunt u op  
werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereiken via 020 42 66 360 of 
iffpensioenfonds@blueskygroup.nl.

Nieuw in het UPO: wat als het mee-of tegenzit?
De hoogte van uw pensioen is niet zeker. Op het UPO ziet u dit terug in een 
afbeelding met drie pijlen die aangeven hoeveel pensioen u kunt verwachten 
als het mee- of tegenzit. Lees hier meer over in onze vorige uitgave van  
IFF Update. Ook op onze website vindt u hier meer informatie over:  
https://www.iffpensioenfonds.nl/pensioen (hoe zeker is uw pensioen?) 

Pensioen voor uw eventuele partner en kinderen
Op het UPO staat ook wat uw eventuele partner en kinderen krijgen als u komt 
te overlijden. We krijgen veel vragen over het pensioen voor nabestaanden.  
Op pagina 4 leest u hier meer over.

Uw totale pensioen in www.mijnpensioenoverzicht.nl
Hebt u in het verleden ook bij een andere werkgever pensioen opgebouwd? 
Log dan met uw DigiD in op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet dan een 
persoonlijk overzicht van uw totale pensioen. Hebt u een partner? Dan kan hij 
of zij ook inloggen. U ziet dan uw gezamenlijke pensioeninkomen. 

Check uw UPO
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Uw pensioen per 1 januari 2020 met 0,93% verhoogd
Of we uw pensioen kunnen verhogen, hangt af van de 
financiële positie van het pensioenfonds. De financiële 
positie van het fonds wordt uitgedrukt in de beleids-
dekkings graad. De beleidsdekkingsgraad is de gemid-
delde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De 
stand van de beleidsdekkingsgraad per eind september 
bepaalt of we de pensioenen volledig, gedeeltelijk of niet 
verhogen. De beleidsdekkingsgraad per eind september 
bedroeg 115,5%. Dat betekent dat we gedeeltelijk hebben 
kunnen verhogen. 

Hoeveel we in een jaar maximaal kunnen indexeren hangt 
af van de prijsstijgingen van het afgelopen jaar. We kijken 
hiervoor naar de CBS-prijsindex gemeten van oktober tot 
en met oktober. Tussen oktober 2018 en oktober 2019  
zijn de prijzen met 1,73% gestegen. 

Het bestuur heeft besloten om de pensioenen in 2020 
met 0,93% te verhogen. Uw pensioen is dus wel verhoogd, 
maar groeit niet helemaal mee met de stijging van  
de prijzen. 

Wat gebeurt er als uw pensioen niet meegroeit  
met de prijzen? 
Wij hebben meerdere jaren de pensioenen niet of  
slechts gedeeltelijk kunnen verhogen. Dat betekent  
dat uw pensioen achterloopt op de prijsontwikkeling. 
Hierdoor wordt uw pensioen minder waard. Hoe  
groot de achterstand is, vindt u op onze website:  
www.pensioenfondsiff.nl/financiële-positie.  

Een indexatieachterstand kunnen wij repareren met 
inhaal indexatie. Inhaalindexatie betekent dat we alsnog 
een gemiste verhoging uit het verleden toekennen. 

Dit kan alleen als de financiële positie van het fonds dit 
toelaat. De kans dat dat de komende jaren gebeurt, is 
klein. Als de gemiste indexatie langer dan tien jaar 
geleden is, dan halen we deze niet meer in.

Herstelplan
Pensioenfondsen zijn verplicht buffers aan te houden  
om risico’s af te dekken. Een voorbeeld van een risico is 
een waardedaling van de beleggingen door ontwikkelin-
gen op de financiële markten. Voor ons fonds geldt dat  
we minimaal 15,3% extra geld in kas moeten hebben.  
Dit wordt ook wel de vereiste dekkingsgraad genoemd. 
Onze vereiste dekkingsgraad is dus 115,3%  
(100%+15,3% buffer).

Het pensioenfonds had eind december een beleids-
dekkings graad van 114,4%. Dit is lager dan de vereiste 
dekkingsgraad. Hierdoor is het fonds in een tekortsituatie 
gekomen. We hebben een herstelplan ingediend bij  
De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin laten we zien hoe  
we binnen tien jaar uit de tekortsituatie komen.

Uw pensioen is in 2020  
gedeeltelijk verhoogd

Wij streven ernaar uw pensioen jaarlijks zoveel mogelijk mee te laten groeien met de 
stijging van de prijzen. Dit noemen we indexeren of verhogen. Op die manier behoudt uw 
pensioen zijn waarde. 

 
Wanneer mogen wij pensioenen verhogen?

Beleidsdekkingsgraad Verhoging
<  110% Niet mogelijk
     110% - 122% Gedeeltelijk mogelijk
>  122%  Volledig mogelijk en inhalen 

gemiste verhogingen
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Vincent van ’t Hoofd is lid van de Beleggings advies-
commissie van het pensioenfonds. Hij legt uit hoe het 
gaat met de beleggingen en wat dat betekent voor de 
financiële gezondheid van het fonds. 

Hoe waren de resultaten van de beleggingen  
in het laatste kwartaal van 2019?
’De aandelen, 15% van de totale beleggingen, deden het 
goed met een rendement van 7,6%, obligaties* kwamen op 
0,3%. Daarnaast hebben we ons gedeeltelijk ingedekt 
tegen renteschommelingen. Dat actieve rentebeleid kostte 
juist weer geld in het laatste kwartaal van 2019, omdat de 
rente even iets steeg.’

Wat levert dat actieve rentebeleid op de langere  
duur op?
‘De afgelopen drie jaar zou ons opgetelde rendement 
zonder dat beleid zijn uitgekomen op 13,9%, maar wij 
kwamen uit op 20,0%. Dus dat heeft echt zin.’ 

Waarom belegt het fonds niet meer in aandelen?  
Daar verdien je toch het meeste mee?
‘Dat klopt vaak, maar de onzekerheid is bij aandelen ook 
groot, kijk bijvoorbeeld naar het effect van het coronavirus 
op de beurskoersen. Daarom kijken we bewust breder  
dan aandelen.’

En wat betekent het allemaal voor de dekkingsgraad?
‘Door de extreem lage rente zijn we eind 2019 in een 
tekortsituatie beland. We hebben daarom een herstelplan 
ingediend bij de Nederlandsche Bank (DNB). Maar we 
staan er wel relatief goed voor. Er was zelfs ruimte om 
gedeeltelijk te indexeren.’

Leg nog eens uit: waarom heeft de lage rente zo veel 
invloed op het pensioenfonds?
‘Vergelijk het met een grote toekomstige aankoop 
waarvoor je nu geld opzij moet zetten. Als de rente nul is, 
moet je dat hele bedrag nu al hebben. Zo is het ook bij het 
pensioenfonds: hoe lager de rente, hoe meer vermogen je 
nu nodig hebt om straks je verplichtingen (het uitbetalen 
van pensioenen) te kunnen nakomen. En hoe lager dus je 
dekkingsgraad.’

En wat kan het pensioenfonds doen om gezond  
te blijven?
‘Vooral doorgaan met wat we doen: blijven zorgen voor een 
evenwicht tussen risico, zekerheid en rendement dat past 
bij de kenmerken van ons fonds. Een goede mix, net als bij 
het creëren van geur- en smaakstoffen.’

‘ Beleggen:  
een goede mix,  
net als bij  
het creëren  
van geur- en 
smaakstoffen’

* Een lening of schuldbewijs aan een bedrijf, overheid of  

   overheidsinstelling met een vaste looptijd en rentevergoeding. 
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Wat er precies voor uw partner en kinderen geregeld is, 
hangt af van uw situatie en de keuzes die u maakt. 

U overlijdt voordat u met pensioen gaat
Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdoms-
pensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 
pensioendatum (uw 67ste verjaardag) bij IFF was blijven 
werken. Uw partner ontvangt dit partnerpensioen  
levenslang. 
 
Uw kinderen ontvangen wezenpensioen*. Elk kind  
krijgt 14% van het ouderdomspensioen dat u zou  
hebben opgebouwd als u tot uw pensioendatum bij  
IFF was blijven werken. 

U overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan
Uw partner ontvangt na uw overlijden partnerpensioen.  
Dat is standaard ongeveer 70% van uw opgebouwde 
ouderdomspensioen, maar kan ook meer of juist minder 
zijn. Hoeveel pensioen uw partner uiteindelijk ontvangt, 
hangt af van de keuzes die u bij pensioeningang maakt.  
 
U kunt bij pensioeningang: 
• (een deel van) het partnerpensioen uitruilen voor  

een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. 
•  (een deel van) uw ouderdomspensioen uitruilen 

voor een hoger partnerpensioen voor uw partner. 
Het partnerpensioen mag maximaal 70% van het 
verlaagde ouderdomspensioen zijn.  

Kinderen krijgen elk 14% van het ouderdomspensioen dat 
u op dat moment ontvangt.*

U overlijdt nadat u uit dienst bent gegaan
Uw partner krijgt bij uw overlijden het partnerpensioen 
dat u hebt opgebouwd tijdens uw dienstverband bij IFF. 
 
Gaat u uit dienst, dan zijn uw kinderen niet meer voor  
het wezenpensioen verzekerd. Behalve als u bij uitdienst-
treding hebt gekozen voor het omzetten van een deel van 
uw ouderdomspensioen in wezenpensioen. In dat geval 
krijgen uw kinderen elk 14% van het verlaagde ouder-
domspensioen dat u tijdens uw dienstverband bij IFF  
hebt opgebouwd.*

Let op: als u uit dienst gaat, kunt u uw opgebouwde 
IFF-pensioen meenemen naar de pensioenregeling bij uw 
nieuwe werkgever. U hebt dan geen pensioen meer bij IFF, 
dus ook geen partner- en wezenpensioen. 

Uitkering overheid voor nabestaanden versoberd
Nabestaanden kregen in het verleden vaak nog een 
overheidsuitkering uit de Algemene nabestaandenwet 
(www.svb.nl/nl/anw). Door allerlei voorwaarden hebben niet 
veel nabestaanden er nog recht op. Nabestaanden kunnen 
bij uw overlijden daardoor in inkomen terugvallen. Als u dit 
wilt voorkomen, dan moet u hier zelf iets voor regelen. 

Vragen over uw pensioen?
Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice  
via 020 4266 360 of via iffpensioenfonds@blueskygroup.nl.  
Meer informatie over uw pensioen vindt u ook op  
www.iffpensioenfonds.nl.

Colofon
Uitgever IFF Pensioenfonds
Redactie en samenstelling Blue Sky Group
Concept en design Sabel Communicatie
Drukwerk Aeroprint

Krijgen mijn nabestaanden mijn 
pensioen als ik kom te overlijden?

Vraag & antwoord over pensioen voor uw nabestaanden

* Kinderen ontvangen dit wezenpensioen tot hun 18e of tot hun 27ste 
als zij studeren. Voor volle wezen, kinderen van wie beide ouders zijn 
overleden, wordt het bedrag van het wezenpensioen verdubbeld.

U bouwt bij IFF pensioenfonds ouderdoms- en partnerpensioen op en er is wezenpensioen verzekerd. 
Het ouderdomspensioen is voor u zelf. Het partnerpensioen is voor een eventuele partner na uw over-
lijden. Het wezenpensioen is voor uw eventuele kinderen na uw overlijden. 


