Een persoonlijk pensioen
plaatje in drie stappen
Staat u weleens stil bij uw pensioen? Hoeveel pensioen hebt u al opge
bouwd en weet u hoeveel u eigenlijk nodig hebt? In april ontvangt u uw
jaarlijkse pensioenoverzicht van het IFF Pensioenfonds. Een goed
moment om eens naar uw financiële toekomstplan te kijken. Weet u niet
goed waar u moet beginnen? Gebruik dan dit korte stappenplan.
Stap 1: Wat krijg ik later?
Kijk op uw pensioenoverzicht om te kijken hoeveel pensioen u van IFF
Pensioenfonds ontvangt op uw pensioenleeftijd. Check vervolgens de website
mijnpensioenoverzicht.nl (u logt in met uw DigiD) om te zien of u nog van een
andere werkgever of van LifeSight pensioen krijgt. Ook de AOW die u van de
overheid krijgt staat op mijnpensioenoverzicht.nl. Hebt u daarnaast nog andere
inkomsten tegen de tijd dat u met pensioen gaat? Of hebt u geld op een spaarre
kening? Tel al deze bedragen bij elkaar op en u krijgt een beeld van uw
oudedagsvoorziening.
Stap 2: Wat heb ik later nodig?
Zeker als u nog wat jonger bent is het misschien moeilijk voor te stellen wat u
later nodig hebt, maar een paar dingen kunt u wel alvast bedenken. Woont u
nog steeds in hetzelfde huis als nu, hoe zit het dan met de hypotheek? Wat zijn
uw vaste lasten? Hebt u een auto? Hebt u een partner en heeft uw partner een
eigen inkomen en pensioen?
Stap 3: Uw financiële toekomstplan
Vergelijk uw inkomsten en uitgaven bij stap 1 en 2. Ligt u op koers of moet u
misschien wat extra dingen regelen voor uw oudedag? Kijk ook naar de
mogelijkheden binnen uw pensioenregeling. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor
de eerste jaren een hogere pensioenuitkering en later een lagere. U kunt ook
partnerpensioen en ouderdomspensioen met elkaar ruilen. Kijk voor een
overzicht van keuzes op www.iffpensioenfonds.nl bij het Pensioen 123 onder
‘Welke keuzes heb ik zelf?’
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IFF verhoogt de pensioenen
dit jaar met 1,24%
Ieder jaar wordt aan het eind van het jaar bekeken of
de financiële positie van het pensioenfonds goed
genoeg is om de pensioenen (gedeeltelijk) te kunnen
indexeren. Vanwege de gunstige dekkingsgraad kon
er geïndexeerd worden met 1,24%. Zowel de opge
bouwde pensioenen van actieve deelnemers als de
pensioenuitkeringen van gepensioneerden zijn met
dit percentage verhoogd per 1 januari 2019.

Indexatie is bedoeld om de pensioenen mee te laten
groeien met de ontwikkeling van de prijzen.
Als maatstaf wordt het prijsindexcijfer gebruikt dat
berekend wordt door het CBS. Het CBS kijkt naar de
prijsontwikkeling van diverse producten en diensten die
Nederlandse huishoudens gebruiken voor consumptie.
De prijzen stegen met 1,68% in 2018.
Of er wel of niet wordt geïndexeerd
is gebonden aan regels
Het fonds zou het liefst de pensioenen altijd aanpassen
aan de stijging van de prijzen, maar of er wel of niet wordt
geïndexeerd is gebonden aan regels. Zo mag het fonds
wettelijk niet indexeren als de dekkingsgraad onder de
110% ligt. Met een dekkingsgraad tussen de 110% en de
124,1% mag het fonds gedeeltelijk indexeren. Met een
dekkingsgraad boven de 124,1% mag het fonds volledig
indexeren en mogelijk gemiste indexaties uit eerdere jaren
inhalen.
Naast de wettelijke bepalingen heeft het fonds de ambitie
om over een langere periode gemeten minimaal 80% van
het prijsindexcijfer te volgen. Wel zit er een bovengrens
aan het indexatiepercentage, namelijk maximaal 4%. Dit
heeft het fonds zelf bepaald.
Eind december was de dekkingsgraad 119,5%,
dus was gedeeltelijke indexatie mogelijk
Het prijsindexcijfer was vorig jaar 1,68%. Omdat het fonds
alleen gedeeltelijk kon indexeren, werd het uiteindelijke
percentage vastgesteld op 1,24%. Dit betekent dat uw
pensioen niet volledig is meegestegen met de prijzen, maar
gedeeltelijk. In de afgelopen jaren is er wel vaker gedeelte
lijk geïndexeerd, er is dus een indexatieachterstand.
Wanneer de dekkingsgraad boven de 124,1% uitkomt, kan
het fonds ook gemiste indexatie uit het verleden gaan
inhalen. Op www.iffpensioenfonds.nl vindt u meer infor
matie over indexatie en ook vindt u daar een overzicht van
de gemiste indexatie van de afgelopen 10 jaar.
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Invloed plannen Koolmees op
pensioenregeling van IFF nog
niet duidelijk
Onlangs heeft minister Koolmees van Sociale Zaken
met zijn pensioenbrief aan de Tweede Kamer duidelijk
gemaakt dat hij door wil met aanpassingen van het
pensioenstelsel. Naast een aantal punten die al in het
regeerakkoord zijn opgenomen, zijn er ook nieuwe
plannen.

Er is nog geen sprake van wetgeving maar van plannen
Voordat de plannen in wetgeving zijn vastgelegd wordt er
nog nader onderzoek uitgevoerd en zijn de Tweede en Eerste
kamer nog aan zet. Ook wil de minister graag met werk
gevers en vakorganisaties in gesprek gaan over de plannen.
De vakbonden hebben kritiek op de aanpak van de minister.

De minister wil onder andere flexibelere pensioenrege
lingen, ‘individuele pensioenpotjes’ en meer aandacht
voor zzp’ers en andere groepen die nu geen pensioen
opbouwen.

We houden u op de hoogte wanneer er nieuws is
Het bestuur van het IFF Pensioenfonds volgt deze ontwikke
lingen op de voet waarbij het bestuur natuurlijk goed bekijkt
wat de eventuele effecten zijn van toekomstige wetgeving op
uw pensioenregeling. Op dit moment is dat nog niet duidelijk.

Uw verhaal in de Pensioen Update
Hebt u een mooi verhaal over uw pensioen en wilt u dit delen met uw collega’s? Wilt u vertellen wat pensioen voor u
betekent? Of hebt u een vraag voor het pensioenfonds die we voor u kunnen beantwoorden in de volgende Pensioen
Update? Stuur dan een mail naar pensioenfonds@iff.com en lees het terug in de volgende Pensioen Update!

Wilt u ook meelopen met
het bestuur? Meld u aan
als aspirant bestuurslid!
Onlangs zijn er twee nieuwe aspirant bestuursleden aan
het bestuur toegevoegd: Bert Lonterman en Jos Stelder.
In de vorige Update kon u al even kennismaken met beide
heren. Aspirant bestuursleden lopen mee met het bestuur
om zo alvast kennis en ervaring op te doen voordat zij als
bestuurslid aan de slag gaan. Bert en Jos hebben allebei
lange tijd bij IFF gewerkt en kennen het bedrijf goed.
Zij volgen op dit moment de basisopleiding
pensioenfondsbestuurder.
Ook belangstelling om mee te lopen met het
pensioenfondsbestuur? Neem dan contact op via
pensioenfonds@iff.com. Mensen die de jongere doelgroep
vertegenwoordigen willen wij nadrukkelijk uitnodigen. Het
bestuur streeft namelijk naar zoveel mogelijk diversiteit en
wil graag ook jongere deelnemers betrekken bij het fonds.
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Vraag en antwoord over de beleggingen van het fonds

Waarom beleggen we?
Het pensioenfonds belegt het vermogen om rendement
te maken, zodat we de pensioenen nu en in de toekomst
kunnen uitbetalen. Het geld op een spaarrekening zetten
brengt niet voldoende op. Beleggen brengt risico’s met
zich mee. Deze risico’s worden door het pensioenfonds
zorgvuldig in kaart gebracht en afgewogen.
Hoe zijn de beleggingen verdeeld?
De beleggingen zijn verspreid over verschillende catego
rieën. Het grootste gedeelte van de portefeuille (70%)
zit in vastrentende waarden (obligaties), kleinere gedeel
tes in aandelen ( 15%) en onroerend goed ( 15%). Binnen
de categorieën zijn er nog meer verdelingen gemaakt,
bijvoorbeeld over verschillende landen en soorten
bedrijven. Zo spreiden we de risico’s zo goed mogelijk.

Strategische beleggingsmix
IFF Pensioenfonds
Vastgoed

15%
Aandelen

15%

Obligaties

70%

Wie bepaalt hoe we beleggen?
Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt hoe er belegd
wordt. De beleggingsadviescommissie (BAC) adviseert
het bestuur over het beleggingsbeleid. In de BAC zit een
aantal bestuursleden, een aantal deelnemers en ook een
externe adviseur.
Een keer in de drie jaar wordt een Asset and Liability
(ALM) studie uitgevoerd. In zo’n studie worden duizenden
economische scenario’s doorgerekend met verschillende
beleggingsmixen om te zien welke beleggingsmix het
beste resultaat oplevert. Die studie is bedoeld om het
beleggingsbeleid van het pensioenfonds zo goed mogelijk
te laten aansluiten bij de verplichtingen van het fonds,
namelijk de pensioenen die nu en in de toekomst moeten
worden uitbetaald.
De beleggingen worden uitgevoerd door een externe
vermogensbeheerders. Robeco en M&G voor de obliga
ties, Northern Trust voor de aandelen en CBRE en M&G
voor vastgoed.
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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.
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