
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrecht, november 2020 
 
Onderwerp: Pensioenfonds informatie 
 
 
Geachte deelnemer, 
 
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van het jaar 2020! 
 
 
Dekkingsgraad 
De ontwikkeling van de dekkingsgraad is positief en heeft in september 2020 weer het niveau bereikt van 
december 2019: 108,6%! Tot dusverre hebben we de schade van de eerste Coronadip dus kunnen 
beperken. De beleidsdekkingsgraad (het 12-maands gemiddelde) heeft meer tijd nodig om te herstellen en 
is in september 2020 105,5%. Het huidige resultaat is voornamelijk bepaald door het renterisico voor een 
belangrijk deel af te dekken (70%) en het herstel van de aandelenportefeuille gedurende de laatste 
maanden. De beleidsdekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor pensioenfondsen. De hoogte hiervan 
is bepalend voor het kunnen indexeren of het moeten korten van de uitkeringen. 
 
 
Navigatiemetafoor en haalbaarheidstoets 
Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u onlangs van ons hebt ontvangen is dit jaar voor het eerst de 
zogenoemde navigatiemetafoor opgenomen.  
 
De navigatiemetafoor (de afbeelding met de drie pijlen) laat zien hoe de koopkracht van uw pensioen zich 
naar verwachting ontwikkelt, en wat er met de koopkracht gebeurt als het mee- of tegenzit. Hierdoor krijgt 
u een indicatie van de mate waarin uw opgebouwde pensioen mee zal groeien met de verwachte 
prijsinflatie.  
 
De bedragen die bij de pijlen in het UPO staan, zijn gebaseerd op de zogenoemde haalbaarheidstoets. Dit is 
een berekening die door het pensioenfonds ieder jaar wordt uitgevoerd. In deze berekening wordt op basis 
van 10.000 verschillende scenario’s over een toekomstige periode van 60 jaar ingeschat hoe de 
pensioenaanspraken (inclusief nog op te bouwen aanspraken voor actieve deelnemers) zich ontwikkelen ten 
opzichte van de prijsinflatie. De uitkomst, het ‘pensioenresultaat’, wordt zowel per geboortejaargroep, als 
voor het totale pensioenfonds vastgesteld.  
 
Het bestuur van het pensioenfonds heeft in overleg met sociale partners grenzen vastgesteld voor het 
verwachte pensioenresultaat en voor het pensioenresultaat in een pessimistisch scenario (als het tegenzit). 
Als de uitkomsten niet binnen de grenzen liggen, zal het bestuur met sociale partners overleggen of 
aanpassingen in het beleid nodig zijn.  
 
In de haalbaarheidstoets die in 2020 is uitgevoerd, lagen de uitkomsten binnen de vastgestelde grenzen. 
Dat wil zeggen dat het verwachte pensioenresultaat hoger is dan het pensioenresultaat dat het bestuur bij 
normale omstandigheden ten minste zou willen behalen, en dat ook het pensioenresultaat in een 
pessimistisch scenario groter is dan het minimale pensioenresultaat dat het bestuur acceptabel vindt als het 
tegenzit.  
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
De scenario’s waarop de uitkomsten zijn gebaseerd worden door De Nederlandsche Bank vastgesteld, en zijn 
voor alle pensioenfondsen hetzelfde. De scenario’s worden wel periodiek gewijzigd, waardoor de bedragen in 
de navigatiemetafoor op uw UPO van jaar tot jaar zullen verschillen. Ook de hoogte van de dekkingsgraad is 
van invloed op de uitkomsten van de haalbaarheidstoets en daardoor ook op de bedragen in de 
navigatiemetafoor welke in de UPO is vermeld. 
 
 
Wijzigingen in het bestuur en verantwoordingsorgaan 
Zoals genoemd in onze laatste nieuwsbrief was ons pensioenfonds op zoek naar een nieuwe betrokken en 
enthousiaste bestuurder. Het is met groot genoegen dat wij u kunnen melden dat de heer Michel 
Vredenbregt bereid is gevonden als aspirant bestuurder toe te treden tot het bestuur van het pensioenfonds. 
 
Tevens zijn we verheugd u te kunnen melden dat het Verantwoordingsorgaan (het orgaan dat het bestuur 
controleert op een degelijke besturing van het pensioenfonds) na een wat mindere periode weer op volle 
sterkte is. 
 
In de bijlage treft u een overzicht aan van alle (aspirant) bestuurders en alle leden van het 
Verantwoordingsorgaan. 
 
 
Registratie deelnemersportaal 
Op de website www.pfpepsico.nl is een deelnemersportaal ingericht. In dit portaal kunt u uw eigen 
persoonlijke gegevens inzien. U vindt daar ook een digitaal archief met bijvoorbeeld uw 
pensioenoverzichten. Voor u kunt inloggen op dit deelnemersportaal moet u zich eerst registreren. Eind 
2019 heeft u hiervoor al eens registratiecodes ontvangen maar als u zich destijds niet heeft geregistreerd 
zijn deze codes inmiddels verlopen. 
 
Bijkomend voordeel van het registreren is dat u kunt aangeven dat u voortaan digitale communicatie wenst 
te ontvangen. Uw jaarlijkse pensioenoverzicht en brieven als deze ontvangt u dan in uw eigen mailbox. Met 
het digitaal communiceren werkt u bovendien mee aan de doelstelling van het pensioenfonds om papieren 
communicatie zover mogelijk terug te dringen. 
 
Nog niet geregistreerd? Doe dat nu direct! 
Stuur een e-mail naar pensioenfondspepsico@dion.nl met daarin uw naam, geboortedatum en 
dossiernummer (indien bekend). Dan ontvangt u van ons een brief met een toegangscode. Hiermee kunt u 
zich snel en makkelijk registreren. Daarna hebt u altijd en overal toegang tot uw pensioengegevens op ‘Mijn 
pensioen’. 
 
 
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) 


