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Ons pensioenfonds
Wie zorgen er voor uw pensioen?

Aan de slag
Uniform Pensioenoverzicht 2021

Uit dienst?
Regel uw (partner)pensioen

Dat 2020 een bijzonder jaar was kunnen we rustig zeggen. Corona heeft 
voor hele bijzondere situaties gezorgd. Thuiswerken, kinderen zelf les 
geven en familie niet of weinig mogen zien waren daar onderdeel van.  
Ook het fonds blikt terug op een bewogen jaar. 

Op de eerste bestuursvergadering na hebben zowel het bestuur als de commissies 
bijna het hele jaar virtueel vergaderd. Het plotseling stilvallen van de economie 
door corona heeft de financiële markten wereldwijd beïnvloed. Dit zorgde voor 
een dalende dekkingsgraad. In deze Update blikken we terug op dit bijzondere 
jaar. Ook kijken we vooruit, naar onze overgang naar zoveel mogelijk digitale 
communicatie in de tweede helft van 2021. Op die manier besparen we kosten en 
houden we rekening met het milieu. Belangrijk is wel dat we een e-mailadres van 
u hebben om in contact met u te blijven. Vergeet u niet uw e-mailadres vast te 
leggen in MijnIFFPensioen? 

Namens het bestuur en alle betrokken commissies willen wij u danken voor het 
gestelde vertrouwen het afgelopen jaar.

Kees Wisse, Voorzitter IFF Pensioenfonds 

2020: een bewogen jaar
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Leg uw e-mail-
adres vast 
Wij communiceren vanaf deze 
maand zoveel mogelijk digitaal  
met u.  
 
Belangrijk: leg uw e-mailadres vast 
in Mijn gegevens in MijnIFFPensioen 
om geen informatie van uw 
pensioenfonds mis te lopen.  
 
Wanneer wij een e-mailadres van  
u hebben, ontvangt u een e-mail-
notificatie als er post voor u klaar-
staat in MijnIFFPensioen. Ontvangt  
u uw post van het pensioenfonds 
toch liever in de brievenbus?  
Neem dan telefonisch contact met 
ons op via (020) 426 63 60. 

Ga naar www.iffpensioenfonds.nl/
mijniffpensioen of scan de QR-code 
om uw e-mailadres vast te leggen.
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FINANCIEEL

Onze financiële positie
De dekkingsgraad per eind juni 2021 is 113%.  
De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van 
het fonds en is bepalend voor zowel het verhogen 
als het verlagen van de pensioenen.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds daalde vorig 
jaar door de impact van de coronacrisis op financiële 
markten en de aanhoudende lage rente. Sinds begin dit 
jaar laat de dekkingsgraad weer een stijgende lijn zien. 
Wel hebben we nog steeds een reservetekort. Eind 
maart hebben we daarom een geüpdatet herstelplan 
ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). 
Volg de stand van de dekkingsgraad via 
www.iffpensioenfonds.nl. 

Update Pensioenakkoord
 
Vorig jaar juni is het pensioenakkoord gesloten. Sindsdien werkt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen heid 
aan de Wet Toekomst Pensioenen. De aangepaste Pensioenwet die het nieuwe pensioenstelsel regelt, zal waarschijnlijk 
op 1 januari 2023 in werking treden. Een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten 
alle pensioenfondsen dan conform de nieuwe wet werken. Op onze website zullen wij u zo goed mogelijk informeren.

PENSIOEN UPDATE - NIEUWSBRIEF VAN IFF PENSIOENFONDS

Geen indexatie mogelijk

Gedeeltelijke indexatie mogelijk

Volledige indexatie mogelijk

113,0%

Benieuwd wie er voor uw pensioen zorgen?  
Uw pensioenfonds heeft als doel uw oudedagsvoorzie
ning te verzorgen en zorgt ook voor pensioen voor uw 
nabestaanden als u er niet meer bent. Het fonds wordt 
bestuurd door zes bestuursleden: drie namens de 
werk gever, twee namens de werknemer en één 
bestuurslid namens de gepensioneerden. 
 
Ga naar www.iffpensioenfonds.nl om kennis te maken met 
de mensen die voor uw pensioen zorgen.

Wisseling bestuur per 1 juli 2021
Per 1 juli 2021 treedt Frenz van der Aa uit het bestuur van 
het pensioenfonds.  Er loopt momenteel een benoemings-
procedure ter vervanging van Frenz, die sinds 1995 het 
gezicht van het pensioenfonds was. Wij bedanken Frenz 
voor zijn inzet die vele jaren!

Hanneke Niekus, bestuurslid en 
penningmeester 

‘Ik vind het leuk dat IFF nog een echt 
ondernemings pensioenfonds heeft  
(al bijna 80 jaar!) die de pensioen-
afspraken uitvoert voor en door 
collega’s. Met een scherp oog voor 
risico’s “pas ik op de centen” en zorg 
ik dat de administratie netjes  
op orde is.’
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Uit dienst? Regel uw (partner)pensioen
Wanneer u uit dienst gaat ruilen wij automatisch een 
deel van uw ouderdomspensioen om voor extra partner
pensioen. Het partnerpensioen wordt uitgekeerd aan  
uw partner bij uw overlijden. Deze uitruil doen wij 
automatisch en heeft tot gevolg dat uw ouderdoms
pensioen lager wordt.  

Wilt u dit niet? Dan kunt u dat tot uiterlijk twee maanden  
na uitdiensttreding aan ons doorgeven door een Verklaring 
uitruil in te vullen en ondertekend door u en uw partner, 

naar ons op te sturen. Uw ouderdomspensioen wordt dan 
niet automatisch uitgeruild voor extra partnerpensioen. 
De Verklaring uitruil ontvangt u als bijlage bij de uitdienst-
tredingsbrief in Mijn documenten in MijnIFFPensioen.  
 
Leg uw e-mailadres vast in MijnIFFPensioen om een e-mail-
notificatie te ontvangen wanneer wij de brief in uw persoon-
lijke pensioendossier plaatsen. Hebt u hulp nodig bij het 
invullen van het formulier? Wij helpen u graag verder via 
telefoonnummer (020) 426 63 60. 

Bezoek onze website
 
Eerder dit jaar zijn wij live gegaan met onze nieuwe website. Hebt u deze al 
bezocht? Ga naar www.iffpensioenfonds.nl en log in om meteen ook een kijkje 
te nemen in uw persoonlijke pensioendossier MijnIFFPensioen. Daar vindt u  
al uw pensioenpost zoals uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021. Vergeet u 
niet uw e-mailadres vast te leggen in Mijn gegevens in MijnIFFPensioen? 

Aan de slag 

Vragen over uw pensioen?
Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice via (020) 426 63 60 of  
via iffpensioenfonds@blueskygroup.nl. Meer informatie over uw pensioen  
vindt u ook op www.iffpensioenfonds.nl. 

www.iffpensioenfonds.nl
 
 

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

Deze Pensioen Update is mede 
mogelijk gemaakt door ons lezers panel: 
Ineke van Vlimmeren, Astrid de Kroon 
en Jeroen van de Rijt. Onze hartelijke 
dank voor jullie input. 

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021
 
Begin juli ontving u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021. Uw UPO staat ook in Mijn documenten in 
MijnIFFPensioen. Op uw UPO staat hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en hoeveel pensioen u later kunt verwachten. 
Ook het pensioen dat voor uw eventuele partner is gereserveerd ziet u terug op uw UPO. Hebt u vragen over uw UPO? 
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (020) 426 63 60. 

Winnaar Albelliactie 
Gefeliciteerd Brigiet van der Linden,
winnaar van de Albelli-actie in de
campagne ‘Februari: de maand van de
liefde’. We wensen u veel plezier met het
vastleggen van uw mooiste momenten.


