
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

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

3. Jouw pensioen

2. Onze pensioenpot

We 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 
www.aholddelhaizepensioen.nl

of neem contact met ons op 
via 088 659 24 00 of 
pensioen@aholddelhaize.com 



90.000
mensen die werken  
of gewerkt hebben 
bij een Ahold Delhaize onderneming 
in Nederland.

35.363
werknemers
(vanaf 21 jaar)

42.770
oud-werknemers 
Dit zijn deelnemers die niet meer bij 
een Ahold Delhaize onderneming werken 
maar nog niet met pensioen zijn.

€ 88,5
miljoen
Dit betaalden we in 2019 uit aan onze 
pensioengerechtigden. Gemiddeld is dat 
€ 574 per vierweekse periode.

€ 5,7
miljard
belegd vermogen 
Dit is het geld dat eind 2019 ‘in kas’ is om nu en 
later de pensioenen uit te betalen.

0%
indexering
We hebben op 1 januari 2020 jouw pensioen 
niet kunnen laten meegroeien met de prijzen.

107,9%
beleidsdekkingsgraad 
eind 2019
Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad is,  
des te beter we ervoor staan. 

11.867
mensen die van ons 
pensioen ontvangen

Jouw pensioenfonds 
in 2019

Hoog rendement, maar last 
van lage rente
Het jaar 2019 was een uitstekend 
beleggingsjaar. We haalden een 
rendement van maar liefst 22,6%. 
Daardoor hadden we aan het eind van 
het jaar ongeveer € 1 miljard meer ‘in kas’. 
Maar hoe gek het ook klinkt: toch stonden 
we er financieel niet beter voor. Dat kwam 
doordat de rente in 2019 verder daalde. 
En bij een lagere rente hebben we (veel) 
meer geld nodig voor de pensioenen. Het 
gevolg: onze beleidsdekkingsgraad daalde 
in 2019 van 109,6% naar 107,9%.

Je pensioen niet omhoog
Die eindstand was niet hoog genoeg 
om je pensioen op 1 januari 2020 te 
mogen verhogen (indexeren), dus mee 
te laten groeien met de prijsstijgingen 
in Nederland. Daar mogen we pas mee 
beginnen als onze beleidsdekkingsgraad 
minstens 110% is. Voor volledige indexering 
moet de beleidsdekkingsgraad zelfs nog 
een stuk hoger zijn. Dat is en blijft wel 
waar we naar blijven streven. Om de kans 
op indexering groter te maken, hebben we 
eind 2018 ons beleggingsbeleid aangepast. 
We zijn iets meer gaan beleggen in 
beleggingscategorieën met een hoger 

verwacht rendement, terwijl de risico’s  
wel verantwoord blijven. 

Oog op de toekomst
Bij Ahold Delhaize Pensioen willen we op 
de best denkbare manier voor je pensioen 
zorgen, nu maar ook in de toekomst. Op deze 
toekomst zijn wij ons al aan het voorbereiden. 
Zo willen we de steeds grotere mogelijkheden 
om je met digitale middelen grip te geven 
op je pensioen optimaal gebruiken. En als 
gevolg van het pensioenakkoord zullen de 
pensioenregelingen waarschijnlijk veranderen. 
Wij zorgen ervoor dat we er klaar voor zijn.

De coronacrisis en je pensioen
Onze samenleving wordt op dit moment 
(april 2020) zwaar geraakt door het 
coronavirus. Het is voor iedereen een 
onzekere tijd met veel zorgen over de eigen 
gezondheid en die van anderen. De crisis 
raakt ook de financiële wereld, met een 
lagere rente en lagere aandelenkoersen als 
gevolg. Het bestuur van het pensioenfonds 
doet uiteraard alles wat mogelijk is om 
je pensioen zo goed mogelijk door deze 
moeilijke periode te loodsen. Als er nieuws 
is, houden we je daar via onze website van 
op de hoogte.

Ahold Delhaize 
Pensioen in cijfers
Wij verzorgen het pensioen voor:Hoe staat je pensioenfonds ervoor? Dat is belangrijk, 

want het heeft gevolgen voor je pensioen.


