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Pensioenfonds

Onlangs hebt u uw UPO (uniform pensioenoverzicht) over 2017 weer in de 
bus gekregen. Een mooie aanleiding om te kijken hoeveel pensioen u hebt 
opgebouwd. En hoe u uw oudedagsvoorziening eventueel kunt aanvullen.

Hebt u uw UPO al bekeken? Hierop staat niet alleen hoeveel pensioen u bij  
IFF Pensioenfonds hebt opgebouwd maar ook wat uw partner en kinderen 
krijgen als u komt te overlijden. En de factor A, die u nodig hebt als u naast  
uw pensioen bijspaart, bijvoorbeeld met een lijfrenteverzekering. 

Persoonlijke keuzes
Hoeveel pensioen u ontvangt op uw pensioenleeftijd hangt onder meer af van 
de persoonlijke keuzes die u maakt. Als u getrouwd bent of juist ging scheiden, 
een kind hebt gekregen of in het buitenland bent gaan wonen: het heeft 
allemaal gevolgen voor uw pensioen.

Maak een financiële planning
Misschien moet u wat extra dingen regelen voor uw oudedagsvoorziening. 
Bijvoorbeeld een lijfrente afsluiten of uw hypotheek versneld aflossen.  
Plan uw financiële toekomst en u komt niet voor verrassingen te staan. 
 
Wij geven u graag een paar tips:
• Log eens in op mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u alle pensioenen die u 

ook bij vroegere werkgevers hebt opgebouwd bij elkaar. Ook de AOW staat 
in dit overzicht opgenomen met daarbij de leeftijd waarop u deze krijgt. 

• Maak een financieel plan waarin u uw levensstijl, keuzes en dromen 
opneemt. Veel websites helpen u daarbij, onder andere mijngeldzaken.nl.

• Gaat u bijna met pensioen? Kijk eens in het Pensioen 123 op  
iffpensioenfonds.nl en check welke keuzes u hebt. Bijvoorbeeld beginnen 
met een hoger of juist lager pensioen. U kunt ook met deeltijdpensioen gaan.

Hoe ziet uw financiële 
toekomst er uit?
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Nu ook voor gepensioneerden
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Financiële positie verder verbeterd

‘Ik wil mensen graag  
pensioenbewuster maken.’

Enna van den Brand,
 aspirant-bestuurslid  

IFF Pensioenfonds

De beleidsdekkingsgraad van IFF Pensioenfonds is de 
afgelopen maanden verder gestegen. Hij bedroeg eind 
februari 118,7%. De dekkingsgraad is een belangrijke 
graadmeter voor de financiële gezondheid van het 
pensioenfonds.

Gedeeltelijke indexatie
Omdat de financiële positie van het fonds eind 2017 ook al 
was verbeterd, was er dit jaar ruimte voor gedeeltelijke 

indexatie. Dat wil zeggen dat de pensioenen gedeeltelijk 
zijn meegestegen met de prijzen. De pensioenen zijn 
gestegen met 0,7 %. Het pensioenfonds mag uw pensioen 
alleen verhogen als het fonds financieel gezond is en het 
moet daarbij ook rekening houden met zijn toekomstige 
financiële positie. Op onze website www.iffpensioenfonds.nl 
kunt u meer lezen over de financiële positie van het fonds 
en welke factoren invloed hebben op indexatie.

‘Ik vind cijfertjes leuk en ben  
een echt bestuursbeest.’ Enna 
van den Brand lacht. Zij is het 
nieuwe, nou ja, sinds mei 2017  
al, aspirant-lid van het pensioen-
fondsbestuur en ze heeft er  
zin in.

Waarom aspirant en niet meteen volwaardig bestuurslid?
‘Het bestuurswerk voor een pensioenfonds is erg  
ingewikkeld en er worden hoge eisen aan de bestuursleden 
gesteld. We hebben sinds een aantal jaren met steeds 
meer, complexe regelgeving te maken. Het bestuurs-
werk is daardoor niet iets wat je er even bij doet. Je moet 
een brede basis opdoen, op alle deelgebieden met de 
specialisten meelopen en de opleiding Pensioenbestuurder 
A volgen. Zo groei je er in, krijg je het langzaam in  
de vingers.’

Waarom wil je dit werk graag doen?
‘Pensioen is geweldig fascinerend. Ik vind het erg  
leuk om me erin te verdiepen, het is zo complex en 
tegelijkertijd gaat het om wezenlijke zaken in een  
mensenleven. Financiële planning bijvoorbeeld.  
De overheid wil de verantwoordelijkheid bij de burger 
zelf leggen. Maar veel mensen hebben geen idee  
hoe ze hun oudedags voorziening moeten regelen  
en zijn zich niet bewust van de noodzaak hun financiën 
goed te plannen. Pensioen is voor hen een zwart gat.  
Ik wil ze graag bewuster maken.’

Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend  
dat je pensioen krijgt
‘Precies. Daarom is die voorlichting zo ontzettend  
belangrijk. Het feit dat mensen niet pensioenbewust  
zijn, is gewoon een gevaar. Ook daarom wil ik graag  
in het bestuur van het pensioenfonds zitten.’
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Visitatiecommissie positief  
over IFF Pensioenfonds
Het bestuur van het pensioenfonds is in control, zo 
oordeelt de visitatiecommissie. Dit is te lezen in het 
visitatieverslag van 2016, te vinden op onze website.  
Het verslag rept over een beheerste en integere bedrijfs-
voering, adequate risicobeheersing en evenwichtige 
belangenafweging. De commissie doet ook enige aan-
bevelingen waar het bestuur mee aan de slag kan.

De visitatiecommissie is een onafhankelijke, externe partij 
die geen enkele binding heeft met het pensioenfonds. 
Ieder jaar controleren drie leden van deze commissie  
het beleid van het pensioenfonds en doet zo nodig onder-
zoek naar speciale aandachtspunten. De visitatie wordt 
uitgevoerd door de maatschap VC Holland, een aantal 
pensioendeskundigen die intern toezicht houden bij 
steeds andere pensioenfondsen. De samenstelling van  
de commissie verandert ieder jaar om de frisse blik te 
behouden. De commissie publiceert een verslag van haar 
bevindingen in het jaarverslag van het pensioenfonds.

‘Vanwege mijn bijzondere band  
met IFF wilde ik in het VO.’

Guus van Es,  
lid Verantwoordings-

orgaan namens de 
gepensioneerden

Ik heb in totaal veertig jaar bij IFF gewerkt, vanaf 1971, 
en heb daardoor een bijzondere band met het bedrijf 
en vooral de mensen die er werken. Daarom heb ik me 
laten overhalen door collega’s om mij kandidaat te 
stellen voor het Verant  woord ingsorgaan. 

Zelf wist ik niet goed of het iets voor mij was, ik ben niet 
financieel onderlegd. En ik moet zeggen, nu ik bijna een 
jaar onderweg ben: het valt inderdaad niet mee. Ik vind de 
materie lastig en de pensioenopleiding die ik moet volgen 
pittig. De eerste keer dat ik er heen ging kwam ik stuite-
rend thuis. Hoe moest ik dit ooit snappen? Maar ik geef 
niet op. Ik wil er zijn voor mijn oud-collega’s. 

Pensioen is een erg belangrijk thema en er komt een 
boeiende tijd aan voor het pensioenfonds met al die 
nieuwe ontwikkelingen.

Als Verantwoordingsorgaan houd je intern toezicht op 
het bestuur. Je geeft adviezen en kijkt of de bestuurs-
leden op integere manier aan de verantwoordelijkheden 
voldoen. We spreken ze positief-kritisch aan. Zo houden 
we elkaar scherp.

Verder zoek ik de geraniums niet op. Ik zit in besturen in 
Loon op Zand, mijn woonplaats, waar ik ook een moestuin 
heb en we genieten ook erg van onze drie kleinkinderen.’ 
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Vraag en antwoord over de pensioenleeftijd

Sinds 1 januari 2018 is de wettelijke pensioenleeftijd  
68 jaar geworden. Betekent dat dat ik dan ook met 
pensioen móet gaan?
Nee, dat hoeft niet. Bij IFF Pensioenfonds is de pensioen-
richtleeftijd nog steeds 67 jaar. Als u deze leeftijd hebt 
bereikt stopt de pensioenopbouw. U kunt ook eerder  
met pensioen. Bij IFF pensioenfonds al vanaf 55 jaar.  
U ontvangt dan wel een lagere uitkering, dan wanneer u 
langer zou doorwerken. In overleg met de werkgever is 
deeltijdpensioen ook mogelijk.

Gaat de AOW-leeftijd nog verder omhoog?
Die schuift inderdaad jaarlijks een stukje op en ligt vanaf 
2022 op 67 jaar en 3 maanden. Vanaf die datum ontvangt u 
maandelijks de AOW-uitkering van de overheid. Uitstellen of 
vervroegen van de AOW-uitkering is niet mogelijk. 

Wat is dan de pensioeningangsdatum?
Dat is de datum waarop u werkelijk met pensioen gaat. 
Veel mensen kiezen ervoor om die datum gelijk te houden 
aan de AOW-datum. De overheid bepaalt dus wanneer de 
AOW ingaat, maar u bepaalt zelf wanneer u echt met 
pensioen gaat.

Waarom verschuiven die leeftijden steeds?
Dat heeft te maken met levensverwachting. We worden 
met zijn allen steeds ouder. De pensioenfondsen moeten 
de pensioenen dus over langere tijd uitbetalen. De over-
heid moet u over meerdere jaren AOW uitkeren. Dat kost 
extra geld. Door de mensen later met pensioen te laten 
gaan en later AOW te geven, hoopt de overheid de kosten 
van pensioen te beheersen.

? !

Vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice via  
020 4266 360 of iffpensioenfonds@blueskygroup.nl.
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