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Utrecht, juli 2020 
 
Onderwerp: Pensioenfonds informatie 

 

Geachte deelnemer, 
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het jaar 2020! 
 
Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag voor het jaar 2019 is in juni vastgesteld en deze is op onze website 
gepubliceerd (www.pfpepsico.nl).  

 
De ontwikkeling van de dekkingsgraad is in 2019 voor een belangrijk deel bepaald door de 
rente ontwikkeling. De rente is in 2019 opnieuw aanzienlijk gedaald, afhankelijk van de 
looptijd, circa 0,2 tot 0,9%. Als gevolg hiervan is de voorziening pensioenverplichtingen 
(het bedrag dat nodig is om alle pensioenen te kunnen betalen) van het pensioenfonds 
gestegen van EUR 250 miljoen ultimo 2018 naar EUR 296 miljoen ultimo 2019. Kort 
gezegd: door de lage rente is meer vermogen nodig om aan alle verplichtingen te kunnen 

voldoen. 
 

Het pensioenfonds heeft haar rente risico voor 70% afgedekt. Hierdoor is het negatieve 
effect van de gedaalde rente toch zichtbaar in een lichte stijging van de vastrentende 
waarden (obligaties). Deze vormen met circa 80% het grootste deel van het belegd 
vermogen. De overige 20% bestaat uit aandelen die aanzienlijk zijn gestegen. In totaliteit is 

het pensioenvermogen gestegen van circa EUR 266,5 miljoen ultimo 2018 naar EUR 321,7 
miljoen ultimo 2019. Een resultaat van +20,7%. 
 
De beleggingsportefeuille heeft (mede dankzij de rente afdekking) de stijging van de 
verplichtingen bijgehouden. Dit resulteerde in een iets hogere stijging van het belegd 
vermogen dan de verplichtingen. Per saldo is de dekkingsgraad van 106,6% naar 108,6% 
gestegen. De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf 

maanden, is gedaald van 108,8% ultimo 2018 naar 107,1% ultimo 2019. 
 

Nieuwe UPO in 2020 

Het nieuwe Uniform Pensioen Overzicht (UPO) per 1 januari 2020 kent naast het regulier op 
te bouwen pensioen, 3 scenario-bedragen (de drie bedragen zijn gebaseerd op een positief, 
neutraal of negatief scenario) qua te bereiken pensioen op de pensioendatum. 
 
Het middelste (neutrale) bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen 

voor u genoeg is om van rond te komen. 
 
De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen bij ons fonds zich kan 
ontwikkelen als het erg mee- of juist tegenzit in de economie. 
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Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke 
toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De 
rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze 
situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u wat dit zou 

betekenen voor uw pensioen. 
 
En omgekeerd. Als het economisch gezien slechter gaat dan verwacht, dan ziet u wat dit 
zou betekenen voor uw pensioen. 
 
Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het meer positieve of meer negatieve bedrag. 
Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het 

middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe uw 

pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt. Meer 
informatie treft u aan op de website (www.pfpepsico.nl).  
 

Dekkingsgraad 
In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u over het Corona virus dat gedurende het eerste 
kwartaal 2020 een groot effect op de resultaten van onze beleggingen heeft gehad en 
daarmee helaas ook op onze dekkingsgraad. 

 
Na de enorme val van de aandelen in maart heeft de dekkingsgraad zich al weer redelijk 
hersteld. De dekkingsgraad per eind 31 mei 2020 is 103,5% en de beleidsdekkingsgraad is 
105,5%. Meer informatie treft u aan op de website. 
 
New look van de website 

De website van het pensioenfonds heeft een nieuwe look gekregen. Belangrijkste voordelen 

zijn de vele doorklik mogelijkheden. Hierdoor is de website veel toegankelijker geworden en 
zijn veel antwoorden op uw vragen snel te vinden. Ook beschikt de website over een portal 
waar u uw eigen SPPN pensioeninformatie kunt inzien of binnen de variabelen van de 
regeling uw eigen SPPN pensioen kunt ‘plannen’ door gebruik te maken van de 
pensioenplanner. Zie op de website achter de knop “Mijn Pensioen” en log in. 
 

Wijzigingen in het bestuur 
Ter vervanging van onze bestuurder Steffi Schaab, die PepsiCo en dus ook het 
pensioenbestuur heeft verlaten, is met ingang van 1 april 2020 een nieuwe kandidaat 
bestuurder, Hans Sieraad, toegetreden. Hans Sieraad is register accountant en heeft veel 
ervaring in pensioenland. Naast de rol van bestuurder, neemt hij ook de rol van 
Sleutelfunctiehouder Risicobeheer op zich. 
 

Door het vertrek van Irene uit het Broek per 1 juni 2020 bij PepsiCo is ons pensioenfonds 

SPPN opnieuw op zoek naar een nieuwe betrokken en enthousiaste bestuurder. Om een 
beeld te krijgen van wat er verwacht wordt van een pensioenfonds-bestuurder kijk dan voor 
het functieprofiel op onze website: www.pfpepsico.nl.  
 
Wij zoeken een kandidaat die momenteel werkzaam is bij PepsiCo, met andere woorden 

iemand die een actief dienstverband heeft bij één van de aangesloten PepsiCo bedrijven. 
 
U krijgt de tijd en ruimte om te groeien in de bestuurdersrol. Uw collega bestuurders 
ondersteunen hierbij. Gedurende een inwerkperiode van ongeveer 6 maanden draait u 
daarom eerst als kandidaat bestuurder mee in het bestuur. Interesse kunt u kenbaar 
maken door een email te sturen naar vanessa.harris@pepsico.com.  
 

Voor al uw vragen willen we u graag verwijzen naar onze administrateur Dion Pensioen 
Services. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0523-208252 of per mail op 

pensioenfondspepsico@dion.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland 

Namens het bestuur 
 
 
Raimond Siebesma (voorzitter) 
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