
 

 
 

Februari is de maand van de liefde, met Valentijnsdag als 
hoogtepunt. De beste tijd dus om ook aan het pensioen  
van uw partner te denken! Check wat er via uw pensioen
fonds voor uw partner geregeld is. Check wat er via uw 
pensioenfonds voor uw partner is geregeld in 
MijnIFFPensioen via www.iffpensioenfonds.nl. 

Wat is er voor mijn partner geregeld?
Wij zorgen niet alleen voor uw pensioen, maar ook voor 
inkomen voor uw partner als u er niet meer bent. Zodra  
uw partner bij ons bekend is, bouwt u naast ouderdoms
pensioen ook partnerpensioen op. Mocht u onverhoopt  
voor uw pensioendatum komen te overlijden, dan krijgt uw 
partner een partnerpensioen. Dit is 70% van het ouderdoms
pensioen dat u zou ontvangen als u tot uw pensioendatum 
bij IFF had gewerkt. Komt u te overlijden ná uw pensionering, 
dan hangt de hoogte van het partner pensioen af van de 

keuzes die u maakt bij het ingaan van uw pensioen.  
U kunt er op dat moment namelijk voor kiezen om een deel 
van uw ouderdomspensioen om te ruilen voor extra partner
pensioen, of omgekeerd. Op www.iffpensioenfonds.nl/
uwsituatieverandert leest u hier meer over. 

Vertel uw liefdesverhaal in beeld en leg uw meest 
bijzondere en mooiste momenten met uw partner  
of een andere dierbare vast in een fotoboek.  
Op 28 februari verloten wij een Albelli fotoboek onder 
deelnemers en gepensioneerden die een emailadres 
hebben vastgelegd. Wilt u ook kans maken? Scan de 
QRcode of ga naar www.iffpensioenfonds.nl en leg uw 
emailadres vast in Mijn gegevens in MijnIFFPensioen. 
De winnaars ontvangen per email bericht van ons.

Maak kans op een Albelli fotoboek!

Check uw partnerpensioen!
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Pensioenfonds

Direct uw partnerpensioen regelen
• Controleer uw partnergegevens in  

Mijn gegevens in MijnIFFPensioen.
• Een huwelijk en een geregistreerd partnerschap 

krijgen wij automatisch door van de gemeente.  
Bent u nog in dienst van IFF en hebt u een samen
levingscontract? Meld dit dan bij HR IFF. Een partner 
aanmelden na pensioeningang is niet mogelijk.

• Hebt u vragen over partnerpensioen?  
Bel ons via (020) 426 63 60.
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Op onze nieuwe website kunt u in het linker menu klikken op Pensioen 
ontvangen. Daar vindt u infor matie die relevant is voor gepensioneerden 
zoals de betaaldata in 2021, informatie over belastingen en inhoudingen, 
maar bijvoorbeeld ook over pensioen ontvangen in het buitenland. Onlangs 
ontving u van ons ook uw jaaropgaaf 2020 en uw pensioenspecificatie  
2021. Deze vindt u samen met alle post die u van ons ontvangt in  
Mijn documenten in MijnIFFPensioen. 

Uw pensioen in 2021

De dekkingsgraad van het pensioenfonds, de 
thermo meter voor onze financiële gezondheid, 
was eind december 2020 108,1%. Financiële 
markten blijven onrustig door het coronavirus, 
ook al sloten de meeste aandelenmarkten 
2020 positief af. Daar stond tegenover dat de 
rente nog steeds laag is en dat drukt juist de 
dekkingsgraad omlaag. We gaan er nog steeds 
vanuit dat de gevolgen van de coronacrisis op 
de lange termijn wel te overzien zijn, maar de 
huidige dekkingsgraad betekent wel dat we de 
pensioenen niet hebben kunnen verhogen.  
Korten is voor ons fonds dit jaar niet aan de 
orde. 

In 2021 betalen we uw pensioen 
tussen de 22ste en de 26ste van 
de maand uit. Op onze website 
vindt u via de pagina Pensioen 
ontvangen de exacte betaaldata 
per maand.

Betaaldata

Nieuws

Nieuwe pensioenakkoord 
 
Het nieuwe pensioenakkoord wordt nog verder 
uitgewerkt. Op dit moment is het nog niet 
duidelijk welke gevolgen het nieuwe akkoord 
voor uw persoonlijke pensioen zal hebben. Wij 
volgen de ontwikkelingen nauwlettend en 
houden u via de website op de hoogte van 
nieuwe, voor u relevante ontwikkelingen.

Hoe staat ons fonds er financieel voor?
Dekkingsgraad

eind december 2020108,1%

90% 140%

Geen verhoging van uw pensioen
Wij proberen jaarlijks uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen/lonen. Doel daarvan is om de waarde 
van uw pensioen op de lange termijn te behouden. Uw pensioen is per 1 januari 2021 niet verhoogd omdat onze 
financiële positie dat niet toelaat. Dit geldt voor alle deelnemers van het fonds. Het (gedeeltelijk) verhogen van de 
pensioenen mogen we alleen als onze dekkingsgraad in september 2020 110% of hoger was. De dekkingsgraad was 
op dat moment 108,7%, waardoor het verhogen van de pensioenen niet mogelijk is. U leest er meer over op onze 
website: www.iffpensioenfonds.nl/nieuws/uwpensioenwordt1 januari2021nietverhoogd. 
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Update over verantwoord beleggen
Bij het beleggen van uw pensioen proberen we zoveel 
mogelijk rekening te houden met milieu, mensenrechten  
en fatsoenlijk bestuur van ondernemingen. In de november 
2020 editie van de Pensioen Update legden we al uit wat 
uw pensioenfonds doet op het gebied van verantwoord 
beleggen. We vertellen u graag wat de actuele stand van 
zaken is.

Waar staan we nu?
Verantwoord beleggen betekent standpunten innemen.  
We bepalen wat wij belangrijk vinden als fonds, in welke 
duurzame beleggingen wij kansen zien, maar ook welke 
beleggingen wij juist onacceptabel vinden. Verantwoord 
beleggen doen we niet alleen omdat wij willen bijdragen 
aan een betere wereld maar ook omdat het financieel 
interessant is. Bedrijven die rekening houden met duur
zaamheid presteren namelijk vaak ook beter.  
 
Onze standpunten vormen de basis voor ons beleid op het 
gebied van verantwoord beleggen en de keuzes die we 
vervolgens maken. Wij baseren onze standpunten onder 
meer op:
• De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 

Naties (de Sustainable Development Goals, kortweg 
SDG’s). 

• De tien principes van de UN Global Compact, ook een 
VNorganisatie. Die gaan onder meer over mensen
rechten, arbeidsomstandigheden en milieu. 

• Het klimaatakkoord van Parijs. Dit heeft als doel de  
CO2uitstoot terug te dringen en de opwarming van  
de aarde af te remmen. 

 
Zeventien SDG’s, tien principes en het klimaatakkoord, dat 
is veel. Daarom hebben wij bepaald wat we vooral belang
rijk vinden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het verantwoord 
gebruik van natuurlijke bronnen, gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen, verantwoorde productie en consump
tie en het aanjagen van duurzame innovatie.  
 
Via onze website houden wij u op de hoogte van onze  
activiteiten op gebied van verantwoord beleggen. 
Kijk voor meer informatie hierover op  
www.iffpensioenfonds.nl/beleggenvooruwpensioen.

Uw mening over  
verantwoord beleggen
In het voorjaar doen wij onderzoek naar uw tevredenheid 
over onze dienstverlening en informatievoorziening.  
Ook vragen wij u dan naar uw mening over verantwoord 
beleggen. Wij willen bij onze keuzes op gebied van verant
woord beleggen rekening houden met wat u belangrijk 
vindt. Het gaat tenslotte om uw pensioengeld en we willen 
graag weten hoe het volgens u moet worden belegd. 
Ontvangt u een uitnodiging voor deelname aan dit 
onderzoek, dan waarderen wij uw deelname enorm. 

Verantwoord beleggen
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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.  
 
Pensioen Update online
Al onze uitgaven van de Pensioen Update zijn ook online beschikbaar  
via www/iffpensioenfonds.nl/documenten. 

Colofon
Uitgever IFF Pensioenfonds
Redactie en samenstelling Blue Sky Group
Concept en design Sabel Communicatie
Drukwerk Aeroprint
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We zijn er erg blij mee: onze nieuwe website  
www.iffpensioenfonds.nl met toegang tot uw persoonlijke 
informatie op MijnIFFPensioen. Natuurlijk maken we het u 
zo makkelijk mogelijk, daarom hebben we onze website  
nog overzichtelijker en eenvoudiger gemaakt. 
 
U hebt via MijnIFFPensioen inzage in uw persoonlijke 
pensioen gegevens en post, u kunt er ook wijzigingen 
doorgeven zoals een nieuw emailadres. Als gepensioneerde 
kunt u daarnaast ook uw of rekeningnummer wijzigen en 
documenten uploaden en met ons delen.  Bijvoorbeeld  
het ‘Bewijs van in leven zijn’ dat u jaarlijks naar ons op  
moet sturen als u in het buitenland woont. 

Direct aan de slag!
Wilt u direct aan de slag met uw IFFpensioen?  
Houd dan deze checklist bij de hand:

 ✔ Controleer uw gegevens en de gegevens van  
uw eventuele partner in Mijn gegevens.

 ✔ Leg uw emailadres vast in Mijn gegevens  
in MijnIFFPensioen.

 ✔ Wilt u niet elke keer in loggen met DigiD?  
Download dan de DigiD app op uw mobiele telefoon  
of tablet. Dan kunt u sneller en makkelijker bij  
uw pensioendossier in MijnIFFPensioen. 

 ✔ Is uw situatie veranderd? Check wat u moet doen 
voor uw pensioen via www.iffpensioenfonds.nl/
uwsituatieverandert

 ✔ Neem contact met ons op als u vragen hebt 
via telefoonnummer (020) 4266 360.

MijnIFFPensioen: eenvoudig en  
gemakkelijk uw pensioenzaken regelen

Bert Lonterman is gepensioneerd en één van de eerste gebruikers  
van het pensioenportaal. Lees via www.iffpensioenfonds.nl het blog  
van Bert over zijn ervaringen met pensioen en de nieuwe website.

Geef uw emailadres aan ons door
Digitaal en online met elkaar communiceren  
gaat snel en het is kostenbesparend en  
milieu vriendelijk. Leg uw emailadres vast in  
Mijn gegevens in MijnIFFPensioen.

“Werkelijk een prima stuk gereedschap 
dat je moet uitproberen!”

MijnIFFPensioen

Pensioenopbouw
Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl  
waar u nog meer pensioen hebt opgebouwd.  
Dan hebt u een beeld van het totale  
pensioen dat u kunt verwachten. 


