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2021: Een goed financieel
jaar voor het pensioenfonds
In het algemeen is het jaar 2021 goed verlopen voor het fonds. Door de gestegen
rente en een goed economisch herstel na de initiële coronaschok, is de beleids
dekkingsgraad verder gestegen van 108,1% naar 117,5% eind 2021. Deze stijging
is grotendeels veroorzaakt door de stijging van de rente, maar ook door het
positief resultaat in de beleggingen in met name aandelen. Op pagina 3 vindt
u een grafisch overzicht van het jaar 2021.
Een blik vooruit
De komende jaren zal de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel extra aandacht
en tijd vragen. Als bestuur en commissies proberen we zo efficiënt mogelijk te
werken. Dit met ondersteuning van externe adviseurs en partners. Met Blue Sky
Group hebben we veelvuldig contact over de veranderingen in administratie in de
overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. In 2022 zullen we samen met IFF
bespreken hoe het IFF pensioen wordt ingericht in het nieuwe pensioenstelsel.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Namens het bestuur en
alle betrokken commissies wil ik u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Bekijk uw Uniform Pensioen
overzicht (UPO) 2022 in Mijn
documenten in MijnIFFPensioen.
Op uw UPO ziet u hoeveel pensioen
u hebt opgebouwd en hoeveel
pensioen u later kunt verwachten.
Bent u gepensioneerd? Dan ziet
u op uw UPO hoeveel pensioen
u van ons ontvangt.
Hebt u vragen over uw UPO 2022
of andere pensioenvragen?
Neem dan contact met ons op via
telefoonnummer (020) 42 66 360
of stuur een e-mail naar
iffpensioenfonds@blueskygroup.nl
Wilt u uw UPO 2022 bekijken?
Scan de QR-code of ga naar
www.iffpensioenfonds.nl/inloggen

Kees Wisse, Voorzitter IFF Pensioenfonds
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Een completer
beeld van uw
inkomen later
Op uw UPO ziet u alleen het pensioen dat u bij IFF
Pensioenfonds hebt opgebouwd. Wilt u een completer
beeld van uw inkomen later? Volg dan deze drie stappen:
1. Log in op MijnIFFPensioen en bekijk
uw UPO 2022.
2. Log in op www.mijnpensioenoverzicht.nl en bekijk
waar u nog meer pensioen hebt opgebouwd en hoeveel
AOW u later ontvangt.
3. Tel de bedragen van uw IFF-pensioen, uw AOW en
eventuele andere pensioenen bij elkaar op.
U hebt nu een completer beeld van uw inkomen later.
Meer over het Uniform Pensioenoverzicht en
de drie stappen leest u via
www.iffpensioenfonds.nl/uniform-pensioenoverzicht.

Uw mening over
het pensioenfonds
Eind 2021 hielden we een onderzoek over uw tevredenheid en vroegen wij u waar we onze dienstverlening
kunnen verbeteren. U bent over het geheel genomen
tevreden over het pensioenfonds, de pensioenregeling,
de informatievoorziening en de financiële resultaten
van het pensioenfonds. Deze beoordeelt u met een
rapportcijfer van een 8. Over de uitkomsten van het
onderzoek leest u meer via www.iffpensioenfonds.nl/
pensioen-update-augustus-2022.

Extra verhoging
van de pensioenen:
hoe zit dat bij ons?
Per 1 juli 2022 zijn de regels voor het verhogen
(indexeren) van pensioenen aangepast. In bepaalde
gevallen kan dat dit jaar leiden tot een extra verhoging
over het jaar 2022. In de media hoort u berichten van
andere pensioenfondsen die hebben aangekondigd
de pensioenen extra te verhogen.
Hoe gaat dit in zijn werk en hoe zit dat bij ons?
Lees hier meer over via www.iffpensioenfonds.nl/
pensioen-update-augustus-2022.
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FINANCIEEL
2021

2021: Een goed financieel jaar
€ 14,8

Premie

mln

Werkgever

Werknemers

€ 12,6 mln

€ 2,2 mln

Opbrengsten

0,7%

Vermogen

€ 491,6

mln

18,2%

-3,7%
Leningen van de overheid
en/of ondernemingen

€ 8,9 mln

Aandelen

Uitkeringen

Beleggingsopbrengsten
Vastgoed

Aantal deelnemers

Jaarverslag 2021

Actieve
deelnemers

Deelnemers niet meer
werkzaam bij IFF

Uitkeringsgerechtigden

1.099

975

557

Actuele financiële positie
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het
vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds en
laat zien in hoeverre het pensioenfonds financieel gezond is.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad
over de afgelopen twaalf maanden en bedroeg per eind juni
2022 121,9%. Onze actuele maandelijkse dekkingsgraad was
per eind juni 129,3%. Dat betekent dat we eind juni voor elke
euro aan opgebouwd pensioen €1,29 in de spaarpot hadden.
De dekkingsgraad van het pensioenfonds ontwikkelt zich
sinds begin dit jaar in een stijgende lijn. De stijging van de
rente heeft tot gevolg dat de verplichtingen van het fonds in
de toekomst afnemen. Daardoor stijgt de dekkingsgraad.

3,8%

Scan de QR-code
om het jaarverslag
2021 te bekijken.

121,9%

90%

140%
Geen indexatie mogelijk
Gedeeltelijke indexatie mogelijk
Volledige indexatie mogelijk
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Betere wereld,
beter rendement

Verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen: hoe gaat het pensioenfonds ermee
om? Kost het geld of levert het juist geld op? Wat wil het
pensioenfonds ermee bereiken?
Daan van der Mee, Regional Finance Manager Europe wil er
meer over weten. Jan Ambergen, lid van het bestuur van het
pensioenfonds, geeft antwoord op vragen over onderwerpen
zoals risico/rendement, het verduurzamen van onze beleggings
portefeuille, de impact van de oorlog in Oekraïne en hoe uw
mening als deelnemer meetelt in hoe we ons verantwoord
beleggen beleid inrichten.
Jan Ambergen: ‘Bedrijven die verantwoord ondernemen, die
de juiste keuzes maken, doen het relatief goed op de aandelenbeurs en hebben ook het beste toekomstperspectief. Alles wat
we doen, doen we in het belang van al onze deelnemers.
Dus is het belangrijk om te weten hoe zij erover denken.
Het thema is vorig jaar nadrukkelijk aan de orde gekomen
in ons deelnemersonderzoek.’
Lees meer over ons verantwoord beleggen
beleid via www.iffpensioenfonds.nl/
verantwoord-beleggen of scan de QR-code.

Jan Ambergen,
bestuurslid
IFF Pensioenfonds

Daar vindt u ook het hele gesprek tussen
Jan en Daan.

Daan van der Mee,
Regional Finance
Manager Europe,
deelnemer pensioenfonds

Save the date
Pensioencafé 13 oktober 2022

U vindt verantwoord
beleggen ook belangrijk!
Uit het deelnemersonderzoek 2021 blijkt dat 43%
van de respondenten vindt dat het pensioenfonds tot een bepaalde mate- rekening moet houden
met duurzaamheid. Ook als niet vooraf duidelijk
is of het een voordeel of nadeel
voor het pensioenfonds (en het
eigen pensioen) oplevert. Ook
geeft u aan behoefte te hebben
aan meer inzicht in de verantwoord beleggen activiteiten van
het pensioenfonds. Bijvoorbeeld
in waar het pensioenfonds wel/
niet in belegt.
We nemen uw input mee in ons ESG-beleid.
Bekijk de uitkomsten van het onderzoek via
www.iffpensioenfonds.nl/
pensioen-update-augustus-2022.

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

Pensioencafé is een jaarlijkse themabijeenkomst
van uw pensioenfonds waarbij we informatie bieden
en u vragen kunt stellen over een specifiek pensioen
onderwerp. De bijeenkomst van 13 oktober is gericht
op gepensioneerde deelnemers en zal digitaal
georganiseerd worden. Meer informatie over het
programma en aanmelden voor het webinar volgt
binnenkort op onze website.

Abonneer
Op onze digitale nieuwsbrief!
Wij brengen vanaf september elke kwartaal een digitale
nieuwsbrief uit. Wilt u geen nieuws missen van uw
pensioenfonds? Log in op MijnIFFPensioen en geef bij
communicatievoorkeuren in Mijn gegevens aan dat u de
digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Vergeet niet ook uw
e-mailadres vast te leggen als u dat nog niet gedaan
hebt, zodat wij u de nieuwsbrief kunnen toesturen.

Colofon
Uitgever
Redactie en samenstelling
Concept en design
Drukwerk

IFF Pensioenfonds
Blue Sky Group
Sabel Communicatie
Aeroprint
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