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Altijd op de hoogte
In 2022 hebben ongeveer 500 deelnemers hun e-mailadres 
aan ons doorgegeven. Hartelijk dank daarvoor! Daardoor 
hoeven we een stuk minder papieren brieven te versturen. 
Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar zo kunnen we 
ook kosten besparen en u sneller bereiken. Legt u ook uw 
e-mailadres vast in Mijn gegevens in MijnIFFPensioen? 

Via e-mail kunnen we u informeren als er berichten voor u 
zijn in Mijn documenten. Ook ontvangt u de digitale nieuws-
brief (1x per kwartaal) met voor u relevante informatie, 
handige tips én updates over de ontwikkelingen onderweg 
naar een nieuwe pensioenregeling. Zo bent u altijd op de 
hoogte van wat er speelt rondom uw IFF-pensioen.

Pensioenen per 1 januari 2023 verhoogd met 9,57%
We proberen jaarlijks de pensioenen te verhogen met de stijging van de prijzen. Zo behoudt uw pensioen zijn waarde.
Het bestuur heeft besloten de opgebouwde en ingegane pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen met 9,57%. 

Ons pensioenreglement voorziet in een maximale reguliere toeslag en een extra toeslag voor uitzonderlijke situaties.  
Het bestuur van het pensioenfonds ziet de recordinflatie van 16,93% als een uitzonderlijke situatie en heeft daarom 
besloten van deze bepaling in het pensioenreglement gebruik te maken. 

Daarmee wordt een extra verhoging toegekend van 5,57%, naast de reguliere verhoging van maximaal 4%. 
Lees meer over het indexatiebesluit 2023 via: www.iffpensioenfonds.nl/indexatie-2023.
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Nieuws

Pensioenfonds financieel gezond
De actuele dekkingsgraad van IFF pensioenfonds was 
126,4% per eind december. De dekkingsgraad is de ver-
houding tussen het vermogen en de verplichtingen van  
het pensioenfonds en laat zien in hoeverre het pensioen-
fonds financieel gezond is. De beleidsdekkingsgraad is  
de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf  
maanden en bedroeg per eind december 128,7%.

De dekkingsgraad liet in 2022 een stijgende lijn zien. Dit  
is met name te danken aan de stijgende rente, waardoor  
de waarde van onze verplichtingen daalt. We hoeven dus 
minder geld in kas te hebben om de pensioenen nu en in  
de toekomst uit te kunnen betalen. Hierdoor stijgt onze 
maandelijkse dekkingsgraad. Per eind december hebben 
we € 398,8 miljoen aan vermogen en hebben we € 315,5 
miljoen aan verplichtingen en kunnen we stellen dat ons 
pensioenfonds financieel gezond is.
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IFF Pensioenfonds bestaat al 80 jaar! Al zo lang bouwen 
medewerkers van IFF samen aan een oudedagsvoorziening 
en zorgt het pensioen fonds bij overlijden van deelnemers 
voor partners en kinderen. Dat we al zo lang samen 
pensioen opbouwen vinden we een mooie mijlpaal waar  
we graag bij stilstaan. Met een IFF-er die er wel erg vroeg  
bij was en een IFF-er die wat korter in dienst is. 

Hakan Karabag werkt sinds 2001 bij IFF als productie-
planner liquid compounding. Bert Lonterman werd geboren 
in een ‘IFF-familie’ en startte zijn carrière bij IFF in 1973. Nu 
is hij bestuurslid bij het pensioenfonds, op de vooravond 
van grote ver anderingen in pensioenland. 
Wat betekent samen pensioen opbouwen nu eigenlijk voor 
deze twee deel nemers in verschillende fasen van hun 
leven? Lees het in het interview ‘80 jaar IFF pensioenfonds’ 
via www.iffpensioenfonds.nl/pensioenfonds-80-jaar.

Mooie mijlpaal: 80 jaar IFF Pensioenfonds
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Via de media hoort u berichten over nieuwe pensioenregels van de overheid. Maar wat betekenen deze regels en wat gaat 
er voor u veranderen? Concreet betekenen de nieuwe pensioenregels dat IFF en werknemersorganisaties een nieuwe 
pensioenregeling moeten afspreken. Daar wordt momenteel over onderhandeld in het zogenaamde arbeidsvoorwaardelijk 
overleg (Avo). U wordt daarin als deelnemer vertegenwoordigd door de vakbonden. Ook wordt u straks geraadpleegd in 
een onderzoek naar de mate waarin u bereid bent risico te nemen bij het beleggen van uw pensioen. U ontvangt daarover 
nog persoonlijk bericht. Het pensioenfonds gaat niet over de inhoud van 
de regeling, maar staat het Avo bij met advies en informatie. Hoe de 
nieuwe regeling eruit gaat zien is nog niet bekend. 

Op onze website houden wij u via www.iffpensioenfonds.nl/ 
nieuwe-pensioenregeling op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de 
nieuwe pensioenregeling. Wilt u bericht ontvangen bij updates hierover? 
Leg dan uw e-mailadres vast in Mijn gegevens in MijnIFFPensioen als u dat 
nog niet gedaan hebt. U ontvangt dan onze digitale nieuwsbrief met daarin 
ook het laatste nieuws over dit onderwerp. 

We gaan naar een nieuwe pensioenregeling!

FEBRUARI 2023

Met alle veranderingen die eraan komen wilt u goed voorbereid zijn op uw pensioen. Hoe doet u dat als u weinig weet 
van pensioen en toch niet de verkeerde keuzes wilt maken? Goed nieuws: u hoeft het niet alleen te doen. Wij staan klaar 
om u te helpen bij uw keuzes. Telefonisch, per e-mail of door een persoonlijk pensioengesprek op kantoor. Dan moet u 
natuurlijk wel weten wat er te kiezen valt. We hebben de keuzes voor u op een rij gezet. 

 
Wat valt er te kiezen? 

•  Nieuw in dienst bij IFF? U kunt u ervoor kiezen uw eerder opgebouwde pensioen bij uw vorige werkgever 
mee te nemen naar IFF Pensioenfonds. Of dit gunstig voor u is kunt u laten berekenen via 
www.waardeoverdracht.nl of door de checklist waarde overdracht op onze website na te lopen.  
Deze vindt u via www.iffpensioenfonds.nl/waardeoverdracht

•  Gaat u eerder dan uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan is het variëren in de hoogte van uw pensioen 
wellicht wat voor u. Kies bijvoorbeeld voor een tijdelijk hoger pensioen en daarna een lager als u het gemis 
aan AOW-inkomsten (gedeeltelijk) wilt opvangen. Maar andersom – eerst tijdelijk lager, en daarna een 
hoger pensioen – kan ook! 

•  Wilt u eerder of later dan uw 67ste met pensioen? Dit kan – in overleg met uw werkgever – op z’n vroegst 
op uw 55ste en op z’n laatst, uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd. Gaat u later met pensioen? Dan wordt uw 
ouderdomspensioen hoger. En het wordt juist lager als u eerder met pensioen gaat. 

•  U kunt bij pensioeningang (maar ook bij scheiding en uit dienst gaan) ervoor kiezen een deel van uw 
ouderdoms pensioen uit te ruilen voor extra partner pensioen. Welke verhouding voor u en uw (ex)
partner geschikt is hangt af van uw persoonlijke situatie.

Over deze keuzes leest u meer via: www.iffpensioenfonds.nl/pensioenkeuzes

Naar verwachting komt er per 1 januari 2024 een extra keuze bij: de mogelijkheid om bij pensioeningang tot maximaal  
10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen in één keer op te nemen. Zodra er meer bekend is informeren wij u over 
deze nieuwe keuze. 

Hulp bij pensioenkeuzes: wij staan klaar voor u!

€
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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. 

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

Colofon
Uitgever
Redactie en samenstelling
Concept en design
Drukwerk 4

Pensioencafé 2022

MijnIFFPensioen

In oktober vorig jaar organiseerden we de jaarlijkse themabijeenkomst 
Pensioencafé*, speciaal voor gepensioneerden. 

Bent u gepensioneerd en had u aan deze bijeenkomst willen deelnemen?  
Informatie over alles wat voor u relevant is, vindt u ook via www.iffpensioenfonds.nl/ 
pensioen-ontvangen. Bent u benieuwd naar informatie over de nieuwe pensioen-
regeling en wat dat voor u als gepensioneerde betekent? Op de pagina  
www.iffpensioenfonds.nl/nieuwe-pensioenregeling vindt u ook vragen en antwoorden 
voor gepensioneerden. Hebt u vragen over uw pensioen of uw pensioenfonds?  
We staan u graag telefonisch te woord via telefoon nummer (020) 426 63 60. 

Ook in 2023 organiseren we een Pensioencafé rondom een specifiek pensioen-
onderwerp. Over welk onderwerp zou dat wat u betreft moeten gaan? Laat het ons 
weten door te stemmen op de poll via www.iffpensioenfonds.nl/poll-pensioencafe-2023.

* Voor de bijeenkomst meldden zich dertig deelnemers aan, maar niet iedereen is het gelukt 

om aan de digitale bijeenkomst deel te nemen. Dat is jammer. We gaan ervoor zorgen dat  

de volgende keer iedereen goed kan meedoen. 
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Blue Sky Group
Sabel Communicatie
Aeroprint

Vragen over uw pensioen?

Betaaldata 2023: 
We betalen uw pensioen-
uitkering in 2023 tussen  
de 22ste en de 26ste van 
de maand uit. Bekijk de 
betaaldata van 2023 via 
www.iffpensioenfonds.nl/ 
pensioen-ontvangen. 

Jaaropgaaf 2022
Deze vindt u vanaf eind 
januari in Mijn documenten 
in MijnIFFPensioen als u  
in 2022 een pensioen van  
ons ontvangen hebt. 

Pensioenspecificatie 2023
Ook uw pensioen specifi-
catie staat vanaf eind 
januari klaar in Mijn 
documenten. Hierop ziet  
u hoeveel pensioen u in 
2023 maandelijks gaat 
ontvangen. 

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog
De overheid stelt sinds 2017 elk jaar opnieuw vast wat over vijf jaar de AOW-leeftijd is. De AOW-leeftijd stijgt namelijk  
mee met de levensverwachting. De AOW-leeftijd is nu 66 jaar en 10 maanden en van 2024 tot en met 2027 67 jaar.  
In 2028 stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden. Meer hierover leest u op de website van de Sociale 
Verzekeringsbank via www.svb.nl. 

http://www.iffpensioenfonds.nl/poll-pensioencafe-2023

