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

We krijgen je  
pensioenpremie binnen
82% van jouw pensioenpremie betaalt  
jouw werkgever. Je betaalt zelf dus 18%. 

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 



88.531
mensen die werken  
of gewerkt hebben 
bij een Ahold Delhaize onderneming 
in Nederland.

36.282
werknemers
(vanaf 21 jaar)

39.949
oud-werknemers 
Dit zijn deelnemers die niet meer bij 
een Ahold Delhaize onderneming werken 
maar nog niet met pensioen zijn.

€ 93,7
miljoen
Dit betaalden we in 2020 uit aan onze 
pensioengerechtigden. Gemiddeld is dat 
per deelnemer € 586 per vierweekse periode.

€ 6,3
miljard
belegd vermogen 
Dit is het geld dat eind 2020 ‘in kas’ is om nu  
en later de pensioenen uit te betalen.

0%
indexering
We hebben begin 2021 jouw pensioen niet 
kunnen laten meegroeien met de prijzen. Daar 
staan we er financieel niet goed genoeg voor.

101,5%
beleidsdekkingsgraad 
eind 2020
Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad is, des te 
beter we ervoor staan. In 2020 is die gedaald.

12.300
mensen die van ons 
pensioen ontvangen

Je pensioenfonds 
in 2020
Het jaar van corona
Corona heeft onze samenleving zwaar 
geraakt. Voor onze deelnemers en 
pensioengerechtigden was het een tijd 
waarin ongekende maatregelen werden 
genomen. Bij het  pensioenfonds hebben we 
vanaf half maart permanent vanuit huis 
gewerkt. Dit ging, met wat aanpassingen, 
gelukkig goed. Financieel was het een lastig 
jaar. We hebben weliswaar een rendement 
van 9,1% gerealiseerd op de beleggingen, 
maar door de dalende rente stonden we 
er aan het eind van het jaar toch minder 
goed voor. Bij een lagere rente moeten 
we namelijk veel meer geld in kas hebben 
voor de pensioenen. Daardoor daalde onze 
beleidsdekkingsgraad van 107,9% tot 101,5%. 

Ahold Delhaize ondersteunt pensioenen
Met die 101,5% voldeden we niet meer 
aan de minimumeis van de overheid 
(104,6%). We hebben met de werkgever 
de bijzondere afspraak dat de werkgever 
dan binnen bepaalde grenzen een extra 
storting in de pensioenkas doet. Dat is ook 
gebeurd: Ahold Delhaize heeft in december 
de pensioenen ondersteund met een 
bedrag van €121,9 miljoen.

Je gaat iets minder 
pensioen opbouwen
Vanaf 2021 is er iets veranderd in je 
pensioenregeling. Dat was nodig omdat 
de pensioenpremie die jij en je werkgever  
betaalden niet meer kostendekkend was.  

 
Dat heeft alles te maken met de lage 
rente, waardoor pensioen opbouwen 
duurder is geworden. Om je een goede 
pensioenregeling te blijven bieden, heeft 
Ahold Delhaize samen met de Centrale 
Ondernemingsraad naar een oplossing 
gezocht. Vanaf 2021 bouw je 1,75% 
pensioen in plaats van 2% per jaar op.  
En jij en je werkgever zetten ook wat  
meer geld opzij voor je pensioen. 

Belangrijke stap voor 
optimale dienstverlening
We hebben bij Ahold Delhaize Pensioen in 
het afgelopen jaar een belangrijke knoop 
doorgehakt. We gaan vanaf 2022 een deel 
van onze werkzaamheden niet meer zelf 
uitvoeren maar uitbesteden aan Achmea 
Pensioenservices. Daardoor kun je ook 
in de toekomst rekenen op een optimale 
dienstverlening. Wat we willen is dat je zelf 
online al je pensioenzaken kunt regelen. 
Gemakkelijk en wanneer dat jou uitkomt. Wij 
willen jou daarmee de dienstverlening bieden 
die je vandaag de dag mag verwachten 
van een slimme organisatie. Uiteraard blijft 
Ahold Delhaize Pensioen gewoon jouw 
pensioenfonds. Dat betekent dat je nu én 
in de toekomst op de best mogelijke en 
door jou gewenste manier wordt geholpen 
bij het maken van de juiste keuzes rondom 
jouw pensioen. Digitaal, telefonisch én waar 
gewenst face-to-face. En, zoals je dat van 
ons gewend bent, persoonlijk. 

Ahold Delhaize 
Pensioen in cijfers
Wij verzorgen het pensioen voor:


