
Zorgen voor 
een goed 
pensioen,  
voor jou én  
jouw collega’s
Zo regelen we jouw pensioen

We krijgen je  
pensioenpremie binnen
80% van jouw pensioenpremie betaalt  
jouw werkgever. Je betaalt zelf dus 20%. 

1. Jouw pensioenpremie

2. Onze pensioenpot

We betalen jouw pensioen uit
Elke periode betalen we de pensioenen uit aan 
onze gepensioneerden of hun nabestaanden. 
We proberen jouw pensioen (of je nu nog werkt 
of al gepensioneerd bent) jaarlijks mee te laten 
stijgen met de prijzen. 

3. Jouw pensioenWe zorgen ervoor dat het 
pensioengeld aangroeit
Met ingelegde premie en beleggingen.

We voeren de regeling uit
We zorgen ervoor dat je straks krijgt 
waar je recht op hebt.

We houden contact
Heb je vragen? Bel, mail, loop binnen… 
We helpen je graag verder. 

Hoe doen we dat?

We houden de risico’s in de hand en letten scherp 
op de kosten. Uiteraard zorgen we voor een goed 
bestuur en toezicht. Zodat we samen zorgen voor 
een pensioen dat bij ons past. 

Neem een kijkje op 
aholdpensioenfonds.nl

of neem contact met ons 
op via 088-6592400 of 
pensioenfonds@ahold.com



Ons pensioenfonds 
in 2017

Een goed jaar
We zijn er in 2017 financieel 
iets beter voor komen te staan. 
Onze beleidsdekkingsgraad maakte een 
sprongetje van 104% naar 109,7%. 
Dat is mooi, want een hogere 
dekkingsgraad betekent voor jou: 
een zekerder pensioen. 

Maar nog geen indexering
We staan er nog niet goed genoeg voor 
om je pensioen mee te laten groeien met 
de prijsstijgingen (indexering). Daarmee 
mogen we pas gedeeltelijk beginnen als 
onze beleidsdekkingsgraad minstens 
110% is. Dat is wel dichtbij gekomen. Als 
de weg omhoog doorzet, is de kans groot 
dat we je pensioen de komende jaren weer 
voor een deel kunnen indexeren. Maar let 
op: zeker is dat niet. En volledige indexering 
is in ieder geval nog ver weg.

Effect lage rente
Hoe komt het eigenlijk dat we er nog 
steeds niet goed genoeg voorstaan? 
De economie loopt toch prima? Dat klopt, 
maar een van de motors achter de groei 
is de lage rente. Maar voor ons geldt: hoe 
lager de rente, hoe meer geld we nodig 
hebben voor de pensioenen. Dat drukt op 
onze dekkingsgraad. Aan de beleggingen 
ligt het niet. We hebben daar het 
afgelopen jaar 3% op verdiend. 

Pensioenleeftijd naar 68
Op 1 januari 2018 is door belastingregels 
de pensioenleeftijd voor je verdere opbouw 
verhoogd naar 68 jaar. Om je pensioen 
overzichtelijk te houden, hebben we ook 
alles wat je eerder al hebt opgebouwd 
omgerekend naar 68 jaar. Daarbij heb je 
niets verloren. En je kunt straks nog altijd 
eerder met pensioen. 

Je weet vast dat pensioenfondsen het de 
laatste jaren financieel moeilijk hebben. 
Dat geldt ook voor ons. Gelukkig bracht 
2017 weer wat goed nieuws.

Wij verzorgen het pensioen voor: 

86.677
mensen die werken  
of gewerkt hebben  
bij een Ahold Delhaize onderneming 
in Nederland

37.454
werknemers  
(vanaf 21 jaar)

37.875
oud-werknemers 
Gewezen deelnemers die niet meer bij een 
Ahold Delhaize onderneming werken maar 
nog niet met pensioen zijn.

11.348
pensioengerechtigden

€ 4,6
miljard
belegd vermogen 
Dit is het geld dat er eind 2017 in 
de pensioenkas zit om nu en later 
alle pensioenen uit te betalen.

3,0%
rendement
Dit is het rendement dat we 
het afgelopen jaar met onze 
beleggingen hebben behaald.

109,7%
beleidsdekkingsgraad 
eind 2017
Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad is, 
des te beter staat het pensioenfonds er 
financieel voor. 

€ 84,2
miljoen euro
Dit betaalden we in 2017 uit aan onze 
pensioengerechtigden. Gemiddeld is 
dat € 571 per persoon per vierwekelijkse 
periode.

Ahold Pensioenfonds 
in cijfers


