
8Hans Vlaar
Een goed  
pensioengesprek

1

PENSIOENKRANT

LEES VERDER OP PAGINA 2

zomer 2021

José Suarez Menendez, 
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Woont u samen, en heeft u wel 
een samenlevingscontract? 
Registreer uw partner dan via 
‘Mijn pensioen’. Wij krijgen dit 
namelijk niet automatisch  
door van uw gemeente. 

Samenstelling 
Pensioenkring Arcadis

Het nederlandse pensioenfonds

 

• Toelichting op het pensioenakkoord
• Wijziging maatstaf indexatiebeleid
• Ontwikkeling dekkingsgraad

Nieuws

Om te beginnen heet ik alle medewerkers 
van Over Morgen van harte welkom  
bij Pensioenkring Arcadis van 
Het nederlandse pensioenfonds. 

Zoals u weet is de pensioensector volop in 
beweging. Het pensioenakkoord leidt ons 
naar een nieuw pensioenstelsel dat uiterlijk 
op 1 januari 2027 gereed moet zijn. Dit is 
een omvangrijk traject. Binnen Arcadis is 
hiervoor dan ook een speciale werkgroep 
opgericht. Marcel Stultiens vertelt er  
meer over in deze krant. 

Op de webpagina van Pensioenkring Arcadis 
ziet u maandelijks de meest recente dekkings- 
graad. Sinds eind maart is deze weer boven 
de 100%. Daardoor is waardeoverdracht van 
pensioenen weer mogelijk. In deze pensioen- 
krant vindt u tevens het beknopte jaar- 
verslag over 2020.

Wist u dat u ook bij samenwonen recht 
kunt hebben op een partnerpensioen?  
U moet dan wel een samenlevingscontract 
hebben en uw partner bij ons hebben 
aangemeld. Zonder aanmelding weten  
wij namelijk niet dat u een partner heeft. 
Aanmelden doet u eenvoudig via  
‘Mijn pensioen’.

Gelukkig gaan de coronacijfers nu echt de 
goede kant op en kunnen de maatregelen 
worden afgebouwd. Ik verheug me erop 
weer naar kantoor te kunnen en elkaar  
te ontmoeten.

Ik wens u een hele mooie zomer!

 
Het pensioenakkoord heeft veel voeten in de aarde. 
Uiterlijk 2027 moet er een nieuwe pensioenregeling 
zijn. Ter voorbereiding is er binnen Arcadis een 
‘Breed Overleg Pensioenakkoord’ opgestart.

Nieuwe relatie?
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Duidelijkheid en inzicht  
voor deelnemers
Marcel Stultiens van HR is aangesteld als Projectmanager van de  
projectgroep die Arcadis adviseert over de invoering van de nieuwe  
pensioenregeling. In de projectgroep zitten vertegenwoordigers van  
Arcadis en Het nederlandse pensioenfonds.

Breed Overleg
Marcel Stultiens: ’Het nieuwe stelsel gaat iedereen aan. Niet alleen werkenden, 
maar ook gepensioneerden en zogeheten slapers. Om tot een breed ge-
dragen plan te komen heeft de projectgroep besloten om het ‘Breed Overleg 
Pensioenakkoord’ op te starten. We hebben goede ervaringen met een 
dergelijk overleg, want bij de overgang van het Pensioenfonds Arcadis  
naar Het nederlandse pensioenfonds werkte dat heel goed. 

Toelichting

Een nieuw pensioenstelsel
Het pensioenstelsel wordt de komende jaren ingrijpend gewijzigd. 
Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties 
een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen 
en AOW. In dit nieuwe pensioenstelsel, dat uiterlijk op 1 januari 2027 
ingaat, wordt de pensioenregeling een premieovereenkomst. Bij een 
premieovereenkomst staat niet meer de pensioenuitkering, maar de 
beschikbare premie vast. Klik hier voor een uitgebreide toelichting.

Marcel Stultiens

https://mijnpensioenkringarcadis.hetnederlandsepensioenfonds.nl/arcadis/deelnemer/login/Login/
https://mijnpensioenkringarcadis.hetnederlandsepensioenfonds.nl/arcadis/deelnemer/login/Login/
https://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenakkoord-deelnemers
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VERVOLG INTERVIEW

Door kennis te delen en te zorgen voor een goede afstem-
ming, ontstaat er een positief klimaat voor de onderhan-
delingen en kunnen we tot een gedragen plan komen.
 
In mei kwam het Breed Overleg Pensioenakkoord voor de 
eerste keer bij elkaar. In dit overleg zitten de projectgroep, 
de directie van Arcadis, de vakorganisaties, de centrale 
ondernemingsraad, het belanghebbendenorgaan, de 
Vereniging van Gepensioneerden en het bestuur van  
Het nederlandse pensioenfonds. Het doel van deze  
eerste bijeenkomst was om alle betrokkenen uitgebreid  
te informeren over de stand van zaken rondom het 
pensioenakkoord. 

Informatie over het nieuwe pensioenakkoord
Tijdens het eerste overleg zijn alle partijen bijgepraat over 
de ins- en outs van het pensioenakkoord. Wat is de globale 
planning? Wat zijn de verschillen tussen beide premie- 
regelingen? Hoe kan een pensioenfonds de bestaande 
pensioenrechten ‘invaren’ in het nieuwe stelsel? Wat zijn 
de verschillen met de huidige pensioenregeling? 

Marcel Stultiens: ’De sfeer was heel goed en dat is be-
langrijk want we moeten er samen uitkomen. De meeste 
deelnemers kennen elkaar al langer. Alle partijen weten en 
onderschrijven dat er iets moet gebeuren om tot nieuwe 
pensioenafspraken te komen. Het Breed Overleg is vooral 
belangrijk in de voorbereidende fase. Dit najaar worden er 

afhankelijk van de actuele ontwikkelingen nog twee over-
legmomenten gepland. De uiteindelijke beslissingen voor 
de nieuwe pensioenovereenkomst voor Arcadis worden 
genomen in de formele onderhandelingen.’ 

Einde van de huidige pensioenovereenkomst  
in zicht
‘Voor Arcadis speelt door dit proces heen dat de huidige 
pensioenovereenkomst eindigt op 31 december 2022. 
Deze overeenkomst kunnen we voor een korte periode 
verlengen maar wij bestuderen ook de mogelijkheid om 
voor deze datum al over te stappen naar het nieuwe pen-
sioenstelsel. De komende maanden moet duidelijk worden 
wat de beste optie is. Zodra er meer bekend is, worden 
uiteraard alle deelnemers geïnformeerd.’ 

Voordelen pensioenakkoord
‘Pensioen is bij Arcadis een belangrijke secundaire  
arbeidsvoorwaarde. Uit eerder gehouden onderzoek  
bij Arcadis blijkt dat jongere medewerkers over het  
algemeen pensioen wat minder belangrijk vinden dan 
oudere medewerkers. Voor jongeren zijn bijvoorbeeld 
opleidingsmogelijkheden, ontwikkelingsmogelijkheden en 
salaris vaak belangrijker. Arcadis wil een goede pensioen-
regeling bieden voor alle deelnemers, jong en oud. 

Persoonlijk vind ik het een voordeel dat er in het nieuwe 
pensioenstelsel nog maar twee basis contractvormen zijn. 
Dat maakt het pensioen makkelijker te begrijpen voor de 
deelnemers. De basis van de beide contractvormen is de 
premie-inleg. Onder andere de mate van solidariteit en de 
keuzevrijheid voor de beleggingen verschillen voor deze 
twee contracten. Het wordt voor deelnemers duidelijker en 
inzichtelijker dat de hoogte van je pensioen niet vaststaat, 
maar afhankelijk is van factoren als de premie-inleg, de 
marktrente en de resultaten van beleggingen. Het uitein-
delijke pensioen kan daardoor wat hoger maar ook wat 
lager uitvallen.’

Het pensioenakkoord, wat is de status?
Voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel moeten 
eerst de nieuwe regels worden vastgelegd in wetgeving. 
Vervolgens moeten sociale partners keuzes maken.  
Daarna kunnen we als pensioenfonds de regels gaan  
toepassen. De uiterste datum voor de overstap naar het 
nieuwe pensioenstelsel is 1 januari 2027. Het belang- 
hebbendenorgaan van Pensioenkring Arcadis en  
de Vereniging van Gepensioneerden zijn nauw bij  
het proces betrokken.
 

Voorlopig verandert er voor u nog niets. Zodra er meer 
duidelijkheid is ontvangt u meer informatie.

”Arcadis wil een goede pensioenregeling bieden 

voor alle deelnemers, jong en oud”

Marcel Stultiens

Op deze speciale webpagina leest u een uitgebreide 
toelichting: wat er precies gaat veranderen, waarom, 
wat hetzelfde blijft en nog veel meer.

Start wetgevingstraject Ingangsdatum wetgeving

Uiterste datum besluit regeling sociale partners

Uiterlijke start uitvoering  
nieuwe regeling

2020 2021-2022 2023 2024 2025 2026 2027

Acceptatie opdracht door bestuur fonds

Dit is een uiterste planning, eerder is mogelijk

https://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenakkoord-deelnemers
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Wijziging maatstaf indexatiebeleid
In de pensioenovereenkomst tussen sociale partners is 
afgesproken dat de toeslagambitie wordt gebaseerd op 
de prijsindex. Deze was gebaseerd op de Consumenten-
prijsindex (CPI) alle bestedingen afgeleid. Met de over-
gang naar de CPI alle bestedingen als maatstaf sluiten we 
beter aan bij de prijsindexcijfers die in de media worden 
gepresenteerd. Deze zullen daarom voor deelnemers 
beter herkenbaar zijn. Uit een analyse over de jaren 1996 
tot en met 2019 blijkt dat de jaarlijkse stijging van de CPI 
vrijwel altijd hoger is geweest dan de CPI afgeleid.

Het belanghebbendenorgaan heeft goedkeuring  
verleend aan deze wijziging. De werkgever is  
hierover geïnformeerd. 

Met de huidige financiële situatie van Pensioenkring Arcadis 
lijken indexaties de komende jaren niet aan de orde. 

Ontwikkeling dekkingsgraad in 2021

De actuele dekkingsgraad heeft in de eerste maanden 
van 2021 een flinke stijging laten zien. Hoe hoger de 
dekkingsgraad, hoe groter de reserves en hoe beter 
we in staat zijn financiële klappen op te vangen.  
Nu en in de toekomst. De actuele dekkingsgraad  
en beleidsdekkingsgraad kunt u vinden op de  
speciale kringpagina van Pensioenkring Arcadis: 
www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/ 
pensioenkringarcadis

Nieuws

Fer Saelman
Plaatsvervangend  

lid namens de  
pensioen- 

gerechtigden

Breun Breunissen
Voorzitter van het  
BO en lid namens  

de pensioen- 
gerechtigden

Sandra Bolder
Lid namens de  

werkgever

Gwenn van  
der Schee

Lid namens de  
werknemers

Gabe van Wijk
Lid namens de  

werknemers

Marcel Stuart
Lid namens de  

werkgever

Het belanghebbendenorgaan (BO) bestaat uit vertegenwoordigers namens de werkgever, werknemers en pensioen- 
gerechtigden. Het BO heeft invloed op belangrijke zaken als het strategisch beleggingsbeleid en het premie-en indexatie- 
beleid en mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur. De samenstelling van het BO is afgelopen jaar  
gewijzigd. Gwenn van der Schee en Sandra Bolder zijn recent aangetreden nadat ze zijn goedgekeurd door DNB.  
Daarnaast zijn Fer Saelman en Marcel Stuart herbenoemd voor een nieuwe periode van 4 jaar.

Meer weten over ontwikkelingen bij Pensioenkring Arcadis? Neem dan regelmatig een kijkje op de speciale webpagina: 
www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenkringarcadis
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Dan heeft u mogelijk recht op een deel van het pensioen 
van uw ex-partner. En uw ex-partner misschien op een 
deel van uw pensioen. Meer informatie vindt u in  
‘Mijn pensioen’. 

Let op: mogelijk wijzigen de regels  
per 1 januari 2022 (uitsluitend voor  
scheidingen vanaf die datum).  
Houd onze website in de gaten. 

Recent gescheiden?

Wij zorgen voor uw pensioenbelangen 

Bent u gepensioneerd en vindt u het leuk om contact 
te blijven houden met uw oud-collega’s? Meld u dan 
aan bij de Vereniging van Gepensioneerden Arcadis  
via vga.mett.nl

Blijf in contact

https://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenkringarcadis
https://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenkringarcadis
https://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenkringarcadis
https://mijnpensioenkringarcadis.hetnederlandsepensioenfonds.nl/arcadis/deelnemer/login/Login/
https://vga.mett.nl/default.aspx
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Wat betekenen de verschillende bedragen  
op mijn UPO? 
Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u uw  
huidige opgebouwde pensioen bij Pensioenkring Arcadis  
van Het nederlandse pensioenfonds. Op het UPO ziet u ook 
uw bereikbaar pensioen in drie scenario’s; een verwacht 
scenario, een scenario als het meezit en een scenario als het 
tegenzit. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen 
is dat u blijft werken tot uw AOW-leeftijd en pensioen blijft 
opbouwen binnen de huidige pensioenregeling. Als u eerder 
stopt met werken, zal uw pensioen lager zijn.

We weten niet hoe het in de toekomst met de economie 
gaat. De rente kan stijgen of dalen. Beleggingen kunnen 
hoge rendementen opleveren of juist niet. Dat heeft invloed 
op de hoogte van uw pensioen. Ook kunnen prijzen stijgen 
of dalen. In vergelijking met de bedragen op uw UPO van 
vorig jaar vallen de bedragen in de verschillende scenario’s 
mogelijk lager uit. Dit komt doordat De Nederlandsche Bank 
de uitgangspunten heeft aangepast zodat deze beter  
aansluiten bij de huidige marktomstandigheden.

Waar vind ik een overzicht van mijn inkomen  
als ik met pensioen ga? 
Op het vernieuwde www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt 
u een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioenen, 
inclusief de AOW. Zo heeft u een compleet overzicht van uw 
inkomen later. U kunt hiervoor ook de pensioenchecker app 
downloaden. Kijk voor meer informatie op  
www.pensioenchecker.org

Wat is het verschil tussen AOW- en  
pensioenleeftijd?
Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u een uitkering van de  
overheid. De AOW-leeftijd is op dit moment 66 jaar en  
4 maanden. De AOW-leeftijd stijgt mee met het toenemen 
van de levensverwachting. Hier of op www.svb.nl kunt u 
zien op welke leeftijd u AOW gaat ontvangen.

Op de AOW-leeftijd eindigt uw dienstverband. Uw ouder- 
domspensioen gaat echter pas in op leeftijd 68. Dat is na  
de AOW-leeftijd. U kunt de ingang van uw ouderdoms- 
pensioen vervroegen, bijvoorbeeld naar de AOW-leeftijd.  
Het ouderdomspensioen wordt dan wel lager. Het ouder-
domspensioen moet bij vervroegen namelijk langer uit- 
gekeerd worden. 

In uw persoonlijke pensioenportaal ‘Mijn pensioen’ kunt u 
met behulp van de pensioenplanner bekijken wat de gevol-
gen voor de hoogte van uw pensioen zijn als u eerder stopt  
met werken of juist langer doorwerkt.

Stijging van de AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. 
Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd per jaar dat we langer 
leven met 8 maanden.

Verwacht eindresultaat: €
(bruto per jaar op 68 jaar)

U heeft nu opgebouwd: €
(bruto per jaar)

Als het meezit: €
(bruto per jaar)

Als het tegenzit: €
(bruto per jaar)

 
 
 

Onze pensioenregisseurs helpen u inzicht te krijgen 
in uw pensioen. Zodat u weet of u straks voldoende 
inkomen heeft. En welke pensioenkeuzes u kunt maken. 
Want nu kunt u nog invloed uitoefenen op uw inkomen 
voor later. Maak via onze website een belafspraak met 
een van onze pensioenregisseurs of kijk op  
www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/
pensioenregisseur voor meer informatie. 

55 jaar of ouder? 
Nu kunt u nog invloed uitoefenen  
op uw inkomen voor later!

68 jaar

67 jaar

66 jaar

65 jaar

Door een hogere leeftijdsverwachting 
zijn daar 3 maanden bijgekomen
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Veelgestelde vragen ?

https://www.mijnpensioenoverzicht.nl
https://www.pensioenchecker.org
https://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/Veelgestelde-vragen/Deelnemers/wat-is-het-verschil-tussen-AOW-en-pensioenleeftijd
https://www.svb.nl
https://mijnpensioenkringarcadis.hetnederlandsepensioenfonds.nl/arcadis/deelnemer/login/Login/
https://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenregisseur
https://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenregisseur


De belangrijkste feiten en cijfers uit het jaarverslag 2020 van Pensioenkring Arcadis op een rij. 

Zo ziet u in een oogopslag de belangrijkste kerngegevens van onze Pensioenkring.

2020 in beeld

Financiële ontwikkeling
Het coronavirus domineerde de ontwikkelingen op de financiële markten in 
2020. Ook de rente was, net als in 2019, laag. Een lage rente is nadelig voor 
de dekkingsgraad van Pensioenkring Arcadis. De dekkingsgraad is de verhou-
ding tussen de bezittingen en verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100%,  
dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. De actuele  
dekkingsgraad daalde van 106,9% eind 2019 naar 104,4% eind 2020. De  
beleidsdekkingsgraad daalde in deze periode van 105,0% naar 98,8%. 

De beleggingen haalden in 2020 een positief rendement (+9%), maar een 
dalende rente zorgt voor stijgende verplichtingen om de pensioenen,  
nu en in de toekomst, uit te kunnen keren.

Geen pensioenverhoging
Jaarlijks besluit het bestuur van Het nederlandse pensioenfonds op basis van 
de beleidsdekkingsgraad of het mogelijk is om de pensioenen te indexeren. 
De beleidsdekkingsgraad per einde van het vorige jaar is daarbij leidend. 
Deze was eind 2020 98,8%. Dit is lager dan de wettelijke ondergrens van 
110,0% die geldt om te mogen indexeren. Vanwege de te lage beleidsdek-
kingsgraad heeft het bestuur moeten besluiten om de pensioenen per 1 juli 
2021 niet te indexeren. De actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad 
kunt u vinden op www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenkringarcadis

Kerncijfers 2020

AANTAL
DEELNEMERS DAT

PENSIOEN OPBOUWT

AANTAL PERSONEN MET 
SLAPENDE PENSIOEN 

RECHTEN

2.204 3.626

ZZZ

2.603 98,8% 9,00% 1,53%

0,93%

2.204 3.626

ZZZ

2.603 98,8% 9,00% 1,53%

0,93%

AANTAL PERSONEN
DAT EEN PENSIOEN

ONTVANGT

2.204 3.626

ZZZ

2.603 98,8% 9,00% 1,53%

0,93%

BELEIDSDEKKINGSGRAAD

2.204 3.626

ZZZ

2.603 98,8% 9,00% 1,53%

0,93%

RENDEMENT OP DE
BELEGGINGEN

2.204 3.626

ZZZ

2.603 98,8% 9,00% 1,53%

0,93%

52020 in beeld

Boven 121,7%
We kunnen uw pensioen net zoveel verhogen als de 
prijzen. Toekenning van gemiste verhogingen van 
voorgaande jaren kan misschien ook.

110% - 121,7%
We kunnen uw pensioen verhogen, maar minder dan 
de prijzen/lonen.

104,1% - 110%
We mogen uw pensioen niet verhogen.

100% - 104,1%
We kunnen uw pensioen niet verhogen. Er is een kans 
dat we uw pensioen moeten gaan verlagen.

Onder 100%
We kunnen uw pensioen zeker niet verhogen. Er is een 
grote kans dat we uw pensioen moeten verlagen.

98,8%*

Meer weten over de dekkingsgraad? Kijk op  
www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenkringarcadis

Beleidsdekkingsgraad en uw pensioen

De beleidsdekkingsgraad ‘barometer’ hieronder geeft aan wanneer er sprake 
is van verlagen (korten) of verhogen (indexatie).

Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020*

https://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenkringarcadis
https://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenkringarcadis
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2020 in cijfers 

Beleggingsrendement 2014-2020

Goede beleggingsrendementen zijn van groot  
belang. Een goed rendement halen kan alleen als we 
beleggingsrisico’s lopen. We doen er alles aan om 
onze risico’s te beheersen. Dit doen we door onze 
beleggingen te spreiden over verschillende catego-
rieën, zoals aandelen, obligaties en onroerend goed. 
We beleggen voor de lange termijn. We houden er 
in ons beleid rekening mee dat er goede en minder 
goede jaren zijn.

Om u te laten zien wat de beleggingsrendementen opleveren, ziet u hieronder hoe € 100 premie (ingelegd op 1 januari 2007)
door de beleggingen is aangegroeid.

In de tabel ziet u twee soorten premies. U en uw werkgever betalen premie voor uw pensioen. Dit is de Feitelijke ontvangen 
premie. Jaarlijks toetsen we aan de hand van de kostendekkende premie of de feitelijke premie die we ontvangen kosten- 
dekkend is. Pensioenfondsen mogen deze kostendekkende premie ‘dempen’. Hierdoor vangen we mogelijke schommelingen 
in uw pensioenopbouw op. Zijn de kosten om uw pensioen op te bouwen lager dan de premies die in een jaar worden betaald? 
Dan zetten we het overschot weg in een soort “spaarpot”. In de jaren dat de kosten hoger zijn dan de ontvangen premie, kunnen 
we het premietekort opvangen met het geld uit die “spaarpot”. Vanwege deze systematiek is in de tabel de Feitelijke ontvangen 
premie gelijk aan de Gedempte kostendekkende premie.

* in miljoenen euro’s

* in miljoenen euro’s

** de pensioenuitvoeringskosten per deelnemer zijn niet opgenomen in het jaarverslag 2018 van Stichting Pensioenfonds Arcadis Nederland (SPAN)

Pensioenuitvoering*
2020 

(Hnpf)
2019 

(Hnpf)
2e helft 2018 

(Hnpf)
1e helft 2018 

(SPAN)

Feitelijke ontvangen premie 24,7 24,6 12,1 11,7

Gedempte kostendekkende premie 24,7 24,6 12,1 11,7

Pensioenuitvoeringskosten 1,4 1,3 0,7 0,8

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (in €) 289 269 140 niet bekend**

Uitkeringen 30,4 29,9 14,9 15,0

Beleggingsportefeuille (per einde jaar)* 2020 (Hnpf) 2019 (Hnpf) 2018 (Hnpf)

Aandelen 514,0 475,5 429,6

Vastrentende waarden o.a. obligaties 722,4 683,2 522,4

Vastgoedbeleggingen 149,2 115,7 93,8

Derivaten 139,5 72,0 11,6

Overig (netto) 9,6 13,8 13,3

Totale netto beleggingen 1.534,7 1.360,2 1.070,8
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19,90%

1,50%

11,60%

6,10%

-2,82%

20,36%

9,00%

2018 2019 20202017201620152014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aangroei 
rendement

3,8% -13,3% 8,0% 10,0% 5,8% 11,9% 2,9% 19,9% 1,5% 11,6% 6,1% -2,82% 20,36% 9,0%

Inleg € 100 € 104 € 90 € 97 € 107 € 113 € 127 € 130 € 156 € 159 € 177 € 188 € 183 € 220 € 240

Wat levert beleggen op?
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Ieder jaar onderzoeken we met een haalbaarheidstoets in hoeverre gewekte 
pensioenverwachtingen kunnen worden waargemaakt. De toets geeft inzicht 
in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresul-
taat en de risico’s die daarbij gelden. We kijken naar de pensioenresultaten bij 
normale omstandigheden en bij een slechtweer scenario over een periode van 
60 jaar. De toets is gebaseerd op de situatie per 1 januari 2021. 

Het verwachte pensioenresultaat is in 2021 licht gestegen ten opzichte  
van 2020. Toch verwachten we niet dat de pensioenen de komende jaren  
geïndexeerd kunnen worden.

Pensioenkring Arcadis streeft er naar om alle 
pensioenen jaarlijks te verhogen om de prijsstij-
gingen te compenseren. Dat is door de financiële 
positie al jaren niet gelukt. De achterstanden en 
het inhaalbeleid van Arcadis Pensioenfonds zijn 
mee overgegaan naar Het nederlandse pensioen-
fonds. De kans dat de achterstanden van voor 
2015 kunnen worden ingehaald is zo klein dat 
deze niet worden gecommuniceerd.

Maatschappelijk  
verantwoord  
beleggen 

Het nederlandse pensioenfonds heeft 
het afgelopen jaar haar MVB-beleid 
verder aangescherpt. 

Ook binnen de beleggingsportefeuille 
van Pensioenkring Arcadis is in 2020 
een aantal stappen ondernomen om 
het MVB-beleid verder te implemente-
ren. Binnen de categorieën aandelen, 
bedrijfsobligaties en hoogrentende 
landen wordt belegd in oplossingen die 
rekening houden met dit MVB-beleid.

Alle informatie over 
het MVB-beleid  
kunt u op onze  
website of hier  
vinden. 

Haalbaarheidstoets

Indexatie-achterstand
Jaar Toegekend Volledige

Indexatie

Achterstand  
cumulatief 
vanaf 2015

2015 0,00% 0,38% 0,38%

2016 0,00% 0,54% 0,92%

2017 0,00% 0,93% 1,86%

2018 0,00% 1,24% 3,12%

2019 0,00% 1,54% 4,71%

2020 0,00% 1,75% 6,54%

2021 0,00% 0,98% 7,59%

Jaar
Verwacht gemiddeld  

pensioenresultaat
Afwijking bij  

slechtweer scenario

Door ons bepaalde ondergrens ≥85% ≤35%

2019 91% 29%

2020 93% 27%

2021 94% 30%

Beleid  
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 

 

Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad

110%

105%

100%

95%

90%

ja
n-2

0

fe
b-2

0

m
rt-

20

ap
r-

20

m
ei

-2
0

ju
n-2

0

ju
l-2

0

au
g-2

0

se
p-2

0

okt
-2

0

nov-
20

dec
-2

0

85%

110%

115%

105%

100%

95%

ja
n-2

1

fe
b-2

1

m
rt-

21

ap
r-

21

m
ei

-2
1

Min. vereiste dekkingsgraad

Ontwikkeling dekkingsgraad in 2020 Meer informatie?
 
Bekijk in één oogopslag de  
belangrijkste gegevens en  
ontwikkelingen van Het nederlandse  
pensioenfonds en Pensioenkring  
Arcadis in het jaarverslag van 2020.

 

 

 

Het jaarverslag kunt u downloaden 
via onze website.

https://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/Veelgestelde-vragen/Deelnemers/Hoe-past-Het-nederlandse-pensioenfonds-duurzaamheid-toe
https://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/Veelgestelde-vragen/Prospect/is-er-een-jaarverslag-2020
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Het nederlandse pensioenfonds”Wie snel wil, gaat alleen. Wie ver wil, gaat samen.”

Colofon Dit is een uitgave van Het nederlandse pensioenfonds/Pensioenkring Arcadis

Vragen?           06 53 47 73 44              service@hetnederlandsepensioenfonds.nl

www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenkringarcadis

 

‘Ik ga per 19 augustus dit jaar met pensioen’, zegt  
Hans Vlaar, ‘op mijn officiële AOW-leeftijd van 66 jaar  
en 4 maanden.’ Hij heeft dit besloten na gesprekken  
met pensioenregisseur Roland van Lunteren van  
Het nederlandse pensioenfonds en zijn werkgever.  

Hans Vlaar werkt sinds februari 1987 bij Arcadis, voor-
heen Heidemij. Als projectleider is hij verantwoordelijk 
voor grote milieutechnische en cultuurtechnische  
projecten. Hij werkt voor opdrachtgevers als NAM,  
Gasunie en TenneT. Het leukste van zijn baan vindt hij  
het zien van kansen en mogelijkheden tijdens de uit-
voering van de projecten. Hij zet altijd in op een goede 
en lange termijn relatie met de opdrachtgevers. Hans is 
getrouwd met Greetje. Ze hebben samen 4 kinderen  
die allemaal al het huis uit zijn. Daarnaast hebben ze  
3 kleinkinderen. Ze wonen in Nieuw-Amsterdam in een 
rustige en landelijke omgeving. In zijn vrije tijd is hij veel 
bezig met sport, vooral atletiek. Hij loopt regelmatig 
marathons. ‘Als je rent, maak je je hoofd helemaal leeg. 
Zo kun je weer opladen’. Ook maakt hij dagelijks lange 
wandelingen met zijn Welsh Springer Spaniël, een  
Engelse jachthond. 

Wanneer ga ik met pensioen?
Hans was ervan uit gegaan dat hij pas met 67 jaar en  
3 maanden de AOW-leeftijd zou bereiken. Door het  
nieuwe pensioenakkoord stijgt de AOW-leeftijd minder 
snel. Hans kan daarom onverwachts een jaar eerder  
met pensioen, met 66 jaar en 4 maanden. Hij heeft  
contact opgenomen met een pensioenregisseur van  
Het nederlandse pensioenfonds om de verschillende 
mogelijkheden met betrekking tot pensioen, zoals  
uitruilen, hoog-laag pensioen en deeltijdpensioen,  
te bespreken. Hans Vlaar vertelt: ‘Roland heeft samen 
met mij de mogelijkheden op een rijtje gezet en alles 
goed uitgelegd. Daarna heeft hij een aantal verschillende 
berekeningen gemaakt. Omdat de pensioenbedragen 
allemaal bruto bedragen zijn, heb ik nog contact  
opgenomen met mijn financieel adviseur. Hij heeft  
naar mijn pensioen, dat van mijn vrouw en de AOW- 
bedragen gekeken en op basis daarvan een netto  
berekening gemaakt. Toen werd voor mij duidelijk  
dat ik op mijn AOW-leeftijd met pensioen wilde gaan.’ 

Geen verrassing door jaarlijkse UPO
‘Ik heb altijd mijn Uniform Pensioenoverzicht goed bekeken 
en ook bewaard, dus ik wist wel ongeveer welk pensioen- 
bedrag ik kon verwachten. Voordat ik bij Arcadis in dienst 
ging heb ik bij een andere werkgever pensioen opgebouwd. 
Dat heb ik later overgedragen naar Arcadis.’ 

Met de camper Europa ontdekken
‘Als ik met pensioen ben wil ik meer aandacht aan de kinderen 
en vooral de kleinkinderen gaan besteden, lekker ravotten 
met ze en dagjes uit. Ook willen mijn vrouw en ik gaan  
reizen door Europa. We hebben pas geleden een camper 
aangeschaft en willen nieuwe landen en gebieden  
ontdekken, met name Oost-Europa. Met een camper  
ben je vrij om te gaan en te staan waar je wilt.’ 

Tip voor collega’s
‘Als je erover denkt om eerder te stoppen met werken, min-
der wilt werken of juist langer wilt doorwerken, bespreek dit 
dan tijdig met je werkgever en met een pensioenregisseur 
van Het nederlandse pensioenfonds. Dan weet je precies 
wat de mogelijkheden zijn en kun je een goed onderbouwde 
keuze maken.’

Een goed pensioengesprek 

Let op: Uw dienstverband eindigt op de AOW-leeftijd. 
Uw pensioenleeftijd is 68 jaar. Hierdoor is er een verschil 
tussen uw AOW-leeftijd en uw pensioenleeftijd. Het UPO 
toont het pensioen vanaf leeftijd 68.
 
In uw persoonlijke pensioenportaal ‘Mijn pensioen’ kunt 
u met behulp van de pensioenplanner bekijken wat de 
gevolgen voor de hoogte van uw pensioen zijn als u  
eerder met pensioen gaat.

”Roland heeft samen met mij de mogelijkheden 

op een rijtje gezet en alles goed uitgelegd”

Hans Vlaar

https://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenkringarcadis
https://mijnpensioenkringarcadis.hetnederlandsepensioenfonds.nl/arcadis/deelnemer/login/Login/

