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Utrecht, februari 2017   

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Het jaar 2016 ligt weer achter ons. Pensioenfondsen hebben de balans opgemaakt en 
hebben opnieuw bekeken of er geïndexeerd kon worden. In sommige gevallen zijn er 
drastischer maatregelen genomen zoals het ‘korten’ van pensioenen.  

De financiële positie van Stichting Pensioenfonds PepsiCo (SPPN) is gelukkig zodanig, dat 
er voor 2017 niet gekort hoeft te worden. Helaas is het wel zo dat er opnieuw onvoldoende 
draagkracht is om te kunnen indexeren. De uitkering voor pensioengerechtigden en het 
pensioen van de ‘slapers’ (oud-medewerkers in SPPN) wordt dus niet verhoogd. Om te 
kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad van ons fonds hoger zijn dan 110%. Eind 
2016 was de beleidsdekkingsgraad van SPPN 102,8%.  

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De 
dekkingsgraad is de verhouding tussen het totaal van al onze bezittingen en het totaal van 
alle pensioenverplichtingen die ons fonds heeft. Deze pensioenverplichting bestaat uit alle 
uitkeringen die wij nu en in de toekomst moeten doen. 

Om in slechte tijden klappen te kunnen opvangen is er een grens vastgesteld waarbij, als de 
beleidsdekkingsgraad hieronder zakt, een herstelplan moet worden ingediend. Deze grens is 
voor SPPN eind 2016 vastgesteld op 112,5%. Onze beleidsdekkingsgraad (102,8%) ligt hier 
dus onder, wat ons verplicht jaarlijks een herstelplan in te dienen bij De Nederlandse Bank. 
Dit herstelplan geeft onder andere aan per wanneer we als fonds in herstel zijn gegaan 
(formeel per eind september 2015) en bevat eventuele maatregelen die nodig zijn om tijdig 
uit herstel te komen.  

Vooruitkijkend zal het spannend worden wat de rente op termijn gaat doen. De rente is in 
belangrijke mate bepalend voor de hoogte van de dekkingsgraad van een fonds. De laatste 
drie maanden van 2016 is de rente licht gestegen maar nog altijd erg laag wat ons niet helpt. 
Wij hoeven niet te korten maar kunnen dat helaas voor de toekomst niet uitsluiten. 
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Momenteeel publiceren wij maandelijks onze dekkingsgraad op onze website. Bijgevoegd 
vindt u ook nog enkele wetenswaardigheden van ons fonds die wij ook op onze site zullen 
opnemen. Meer informatie zal volgen in de loop van 2017 en middels onze website 

gepubliceerd worden; www.pfpepsico.nl 

Tot slot 

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij onze administrateur Conduent 
(voorheen ACS HR Solutions Nederland B.V.). 

E-mailadres:  PensioenfondsPepsiCo@conduent.com 

Telefoonnummer: 088-1308250 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland 

Namens het bestuur 

 

Raimond Siebesma 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: SPPN Wetenswaardigheden  
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SPPN WETENSWAARDIGHEDEN

 

VERPLICHTINGEN:
2014                      196 miljoen
+                              22 miljoen
2015                     218 miljoen

VERPLICHTINGEN VERSUS VERMOGEN
SPPN is verplicht om alle pensioenen van deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden nu en in de toekomst te 

betalen, onderstaande cijfers zijn afgerond.
Verschil tussen vermogen en verplichtingen is onze buffer (eigen vermogen)

VERMOGEN:
2014                       226 miljoen
+                               -1 miljoen
2015                      225 miljoen

583

Werkende mensen betalen premie en bouwen 
pensioen op, inclusief (gedeeltelijk) 
arbeidsongeschikten welke middels 
premievrijstelling ook nog pensioen opbouwen en 
mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen 
ontvangen.

749 Slapers, mensen die premievrije aanspraken 
hebben

331
Mensen ontvangen een pensioen 
(ouderdompensioen, partnerpensioen of 
wezenpensioen)

SPPN IN CIJFERS (eind 2015)

38% VROUWEN

54 jaar GEMIDDELD

93 jaar AG Prognose levensverwachting, in 2016 geboren

88 jaar AG Prognose levensverwachting, in 2016 65 jarige

62% MANNEN

56 jaar GEMIDDELD

90 jaar AG Prognose levensverwachting, in 2016 geboren

85 jaar AG Prognose levensverwachting, in 2016 65 jarige

ONZE DEELNEMERS

*De oudste gepensioneerde is een vrouw. Zij is 96 jaar


