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Goede voornemens 2022?
Deze kunt u alvast afvinken!

Wij bekijken jaarlijks of we de opgebouwde en
ingegane pensioenen kunnen verhogen met de
stijging van de prijzen. Op die manier kan uw
pensioen zijn waarde behouden. Het bestuur
heeft besloten de pensioenen per 1 januari 2022
te verhogen met 1,43%. Op onze website leest u
meer over dit besluit. www.iffpensioenfonds.nl/
nieuws/pensioen-update-december-2021
Belangrijk in ons besluit is de financiële positie van
het fonds, om precies te zijn per eind september
van dit jaar. Om de pensioenen te kunnen verhogen
moest de beleidsdekkingsgraad per eind september
minstens 110% zijn. Onze beleidsdekkingsgraad
was eind september 115,6%, waardoor we de
pensioenen per 1 januari 2022 gedeeltelijk
kunnen verhogen. Een volledige verhoging van
de pensioenen met de stijging van de prijzen
kan pas bij een beleidsdekkingsgraad van
rond de 122% per eind september.

Namens het bestuur van het pensioenfonds wensen wij u fijne
feestdagen en een gelukkig en pensioenbewust 2022!
Hebt u al nagedacht over goede voornemens?
Onze tip: leg uw e-mailadres vast in
MijnIFFpensioen en mis net als 756 collega’s
in 2022 geen post van het pensioenfonds.
Wanneer u uw e-mailadres in Mijn gegevens
vastlegt, sturen wij u e-mailnotificaties
wanneer er post voor u klaarstaat
in MijnIFFPensioen.
Een goede
start van
het nieuwe
(pensioen)
jaar!
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Wij zorgen voor uw pensioen
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Nieuws

Wij zorgen voor uw pensioen!

Financiële positie hersteld
De beleidsdekkingsgraad van november 2021 is 116,9%,
de actuele dekkingsgraad van november is 118,0%. De
dekkingsgraad laat zien hoe we er financieel voor staan.

116,9%
Dekkingsgraad
eind november 2021

Volgens de regels van de overheid moeten we een buffer
van 14,7% hebben. Dit heet de vereiste dekkingsgraad
en is voor ons fonds vastgesteld op 114,7%. Aan de hand
van de vereiste dekkingsgraad meten we of we voldoende
buffers hebben om de pensioen nu en in de toekomst uit
te kunnen betalen.
Per eind september 2021 steeg de beleidsdekkingsgraad
naar 115,6% en kwam daarmee boven de vereiste dekkingsgraad. Dit betekent dat het pensioenfonds sinds september
dit jaar weer voldoende financiële buffers heeft. We hebben
nu ook weer de mogelijkheid de pensioenen gedeeltelijk
aan te passen aan de gestegen prijzen.

- Jos Stelder
Sleutelfunctiehouder interne audit

Vanuit Europese richtlijnen zijn pensioenfondsen verplicht sleutelfunctiehouders aan te stellen. Zij controleren het
pensioenfonds op drie gebieden: risicobeheer, interne audit en actuarieel. Jos Stelder (70), voorheen algemeen directeur
van IFF Nederland, is tegenwoordig binnen het pensioenfonds de sleutelfunctiehouder interne audit. Lees in het interview
met Jos wat zijn rol precies inhoudt en hoe hij als sleutelfunctiehouder zorgt voor uw pensioen.
www.iffpensioenfonds.nl/update_december2021.

90%

140%

Wij zijn op zoek naar ú!

Volg de stand van de dekkingsgraad op onze website via:
www.iffpensioenfonds.nl/nieuws pensioen-update-december-2021

Wilt u ook meedenken en -beslissen over het reilen en zeilen
van uw pensioenfonds? Dan is een rol bij ons pensioenfonds
misschien wat voor u! Wij zijn op het moment op zoek naar
aspirant-bestuursleden. Meld u aan als:

Nieuw pensioenstelsel:
de laatste stand
van zaken

• U zich graag bezig houdt met interessante vraagstukken
op gebied van bijvoorbeeld risicobeheer, vermogens
beheer of communicatie.
• U zich wil ontwikkelen op professioneel vlak. Onderdeel
van ons aspirantentraject is opleiding en begeleiding
door professionals in het vak.
Meer informatie en aanmelden
Op onze website vindt u meer informatie over
het aspirantentraject. Aanmelden kan via:
pensioenfonds@iff.com

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan, maar wat is er eigenlijk
over bekend? En vooral: wat betekent het voor uw eigen pensioen?
Op onze website delen we graag de laatste stand van zaken met u:
www.iffpensioenfonds.nl/nieuws/pensioen-update-december-2021

Update datalek
Het onderzoek naar het datalek bij onze uitvoerder Blue Sky Group
is afgerond. De uitkomsten van het onderzoek kunt u teruglezen op
onze website. Blue Sky Group heeft een aantal acties in gang gezet
dat tot doel heeft de kans op herhaling van een datalek zoveel
mogelijk te beperken. Ook is versterkt toezicht ingesteld
op activiteiten rond de uitvoering van uw pensioen.
Lees meer via:
www.iffpensioenfonds.nl/nieuws/pensioen-update-december-2021
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“Ik ben voorzitter van een oldtimer-club en houd
mijn 40 jaar oude Mercedes SL liefdevol in goede
conditie. Zo is het ook met ons pensioenfonds.”

Betaaldata
2022
Bent u gepensioneerd? Bekijk op
onze website bij Pensioen ontvangen
op welke dagen we in 2022 uw
pensioenuitkering uitbetalen. Wilt
u het rekeningnummer waarop u uw
pensioenuitkering ontvangt wijzigen?
Dat kan eenvoudig in Mijn gegevens
in MijnIFFPensioen.

‘Het is pure noodzaak om je in je pensioensituatie
te verdiepen, zeker ook als je nog jong bent.’
- Bert Lonterman
Bestuurslid (secretaris) IFF Pensioenfonds

Bert Lonterman is in augustus dit jaar aangetreden als nieuw bestuurslid van IFF Pensioenfonds. Bert was al lid van
de communicatie commissie van het pensioenfonds waar hij nauw betrokken was bij de digitaliseringsstappen die het
fonds het afgelopen jaar zette en hij is ook lid van de risicomanagementcommissie. Van vakantiewerk tot aan een rol bij
het pensioenfonds: IFF is altijd onderdeel geweest van Bert’s leven. Wie is Bert en wat kunnen we van hem verwachten
als bestuurslid? Bekijk het interview via www.iffpensioenfonds.nl/nieuws/pensioen-update-december-2021.
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Uitgelicht: alles over pensioen in het buitenland
In het vierde kwartaal van 2021 organiseerden we het eerste Engelstalige Pensioencafe met als onderwerp pensioen
in het buitenland. Het was het eerste Pensioencafe in webinarvorm, een positieve ervaring wat ons betreft. De belangstelling was groot. Ongeveer 40 deelnemers hebben de uitzending tot het einde gevolgd. Hebt u het webinar gemist?
Bekijk op onze website in een drie-minutenvideo de belangrijkste punten uit het webinar. U vindt daar ook veelgestelde
vragen over pensioen in het buitenland: www.iffpensioenfonds.nl/pensioencafe
Bekijk hieronder een paar belangrijke punten om rekening mee te houden bij pensioen in het buitenland als u na
pensionering naar het buitenland verhuist.
• Houd er rekening mee dat u bij vervroegd pensioen
(vijf jaar voor de AOW-datum) geen betaalde arbeid mag
verrichten. Dit geldt ook als u in het buitenland gaat
wonen en hier tekent u ook een verklaring voor. Bij het
niet naleven van de verklaring riskeert u een boete tot
20% van uw totale pensioen.
• Wees u ervan bewust dat wanneer u voor uw AOW-datum
naar het buitenland verhuist, u geen AOW meer opbouwt.
Voor elk jaar dat u in het buitenland woont, mist u 2%
AOW opbouw.
• U kunt uw pensioen laten uitkeren in elk gewenst land.
Houd er wel rekening mee dat er transactiekosten van
uw pensioen worden afgeschreven wanneer wij uw
pensioen naar een buitenlandse bankrekening overmaken.
En ook dat er Nederlandse inkomstenbelasting wordt
ingehouden op uw pensioen. Tenzij u verhuist naar een
land waar Nederland een verdrag mee heeft om dubbele
belastingheffing te voorkomen. U kunt in dat geval bij de
Belastingdienst een vrijstellingsverklaring aanvragen.

• Wij vragen u als u in het buitenland woont jaarlijks rond
oktober om een Bewijs van in leven zijn. Dan weten wij dat
u nog in leven bent en dat wij uw pensioen moeten blijven
doorbetalen. Wij moeten het bewijs voor 31 december
ontvangen hebben. U kunt het formulier Bewijs van in
leven zijn downloaden via onze website en na invullen
uploaden in MijnIFFPensioen. Dat is de snelste en
makkelijkste manier.
Nog niet met pensioen?
U kunt mogelijk uw pensioen overdragen naar een andere
pensioenuitvoerder in het buitenland. Internationale
waardeoverdracht (ook binnen de EU) kent haken en ogen
en is een complex proces. Neem contact met ons op als
u dit overweegt of vragen hierover hebt.
Hebt u nog vragen over pensioen in het buitenland?
Neem contact met ons op via (020) 42 66 360 of stuur
een e-mail naar iffpensioenfonds@blueskygroup.nl.

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.
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