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Dit voorjaar is de financiële positie van het pensioenfonds sterk
verbeterd. Eind maart was de actuele dekkingsgraad 123,4%. De
dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen
(vermogen) en de pensioenen die we nu en in de toekomst uitbetalen
(pensioenverplichtingen). Hoe hoger onze dekkingsgraad, hoe gezonder
de financiële situatie van het pensioenfonds.
12 maanden van uitersten
De verschillen tussen hogere en lagere standen van de actuele
dekkingsgraad zijn groot. In maart 2020 was de actuele dekkingsgraad
nog 99,9%. Een jaar later 123,4%. Dit werd veroorzaakt, doordat
de financiële markten begin vorig jaar heel negatief reageerden op
de coronacrisis. Aandelen daalden sterk tot zelfs 30%. Inmiddels
verbetert de economie zich snel, doordat er veel geld in is gepompt.
Aandelen en vastgoed hebben zich hersteld. Eind maart 2021 zijn
onze beleggingen  1.586 miljoen waard. Sinds begin dit jaar zijn
de pensioenverplichtingen door een beperkte rentestijging in waarde
gedaald, wat een positief effect heeft op de dekkingsgraad. Onze
pensioenverplichtingen zijn nu  1.285 miljoen.
Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele
dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Deze dekkingsgraad
loopt hierdoor wat achter, maar is stabieler dan de actuele
dekkingsgraad. Eind maart was de beleidsdekkingsgraad 112,5%.
Bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 110% mogen wij de pensioenen
(gedeeltelijk) verhogen. Het volgende meetmoment is 31 oktober 2021.

Colofon
Reageren:
Pensioenfonds Campina
Houttuinlaan 4
3447 GM Woerden
e pensioenfonds@campina.com
t 0348 485985

Elke maand rond de 15e publiceert het pensioenfonds de
dekkingsgraden. Scan de QR code met uw mobiele

Voor:

telefoon of tablet voor het verloop van de dekkingsgraad.

Deelnemers van Stichting
Pensioenfonds Campina
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Beleggingsresultaten
De beleggingsresultaten in het vierde kwartaal
2020 waren goed. Het pensioenfonds behaalde een
rendement van 6,1%.
Het vierde kwartaal begon slecht, nadat het
aantal nieuwe coronabesmettingen wereldwijd
naar recordhoogtes steeg. De kentering kwam
in november. De financiële markten reageerden
positief op de uitslag van de Amerikaanse
presidentsverkiezingen. Ook waren de testresultaten
van coronavaccins veelbelovend. Beleggers hebben
sindsdien de hoop dat de economie snel weer zal
terugkeren naar ‘normaal’. Aandelen en vastgoed

stegen daardoor sterk in waarde. De Europese
Centrale Bank kondigde meer steunmaatregelen
aan, waardoor de rente vooralsnog laag blijft.
Staatsobligaties en andere vastrentende waarden
profiteerden van de dalende rente.
Over heel 2020 was het rendement goed: 8,1%.
De zware verliezen van het eerste kwartaal zijn
ruimschoots goedgemaakt. Het belegd vermogen
steeg naar  1.602 miljoen per eind december 2020
en dat is een stijging van  58 miljoen ten opzichte
van eind 2019.
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-9,7
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*) Door hergroepering is het kwartaalrendement niet beschikbaar.
Goede en slechte tijden wisselen elkaar af. Bij het beleggen van uw pensioengeld houden wij altijd de lange
termijn in het oog. Eind december 2020 was het gemiddeld rendement 7,1% over een periode van 5 jaar (=20
kwartalen).
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Gerechtshof geeft pensioenfonds gelijk
Op 9 februari 2021 heeft het Gerechtshof Den
Haag uitspraak gedaan in de juridische procedure
tussen Pensioenfonds Campina en werkgever
FrieslandCampina. Het gerechtshof heeft geoordeeld
dat FrieslandCampina onrechtmatig heeft gehandeld
door de uitvoeringsovereenkomst in 2015 op te
zeggen zonder daarbij een redelijke vergoeding aan
te bieden. Daarmee is het eerdere vonnis van de
kantonrechter vernietigd.
De inzet: financiële vergoeding
Inzet van het geschil is een financiële vergoeding
van de werkgever bij het opzeggen van de
uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2015. De
uitvoeringsovereenkomst is de overeenkomst
tussen de werkgever en het pensioenfonds over
de uitvoering van uw pensioen. Op moment van
opzegging verkeerde het pensioenfonds in een
herstelsituatie, dat wil zeggen een dekkingsgraad
lager dan 104%. Een gesloten pensioenfonds
ontvangt geen premies meer voor nieuwe
pensioenopbouw en de herstelkracht is hierdoor
beperkt, waardoor pensioenen minder kunnen
worden geïndexeerd. De werkgever heeft ten tijde
van de opzegging geweigerd een vergoeding te
betalen.

Grote indexatieachterstand
Ook bij verzekeraar Avéro Achmea is de
pensioenopbouw van een deel van de medewerkers
van FrieslandCampina ondergebracht. Bij de
opzegging van de uitvoeringsovereenkomst met
Avéro Achmea per 1 januari 2015 heeft de werkgever
wél een aanzienlijke financiële vergoeding gegeven.
De gepensioneerden en slapers van Pensioenfonds
Campina hebben mede daardoor een grote
indexatieachterstand opgelopen ten opzichte van
dezelfde deelnemers in de pensioenregeling van
Avéro Achmea.
Pensioen CAO leidend
Het hof is van oordeel dat FrieslandCampina als
goed werkgever een verantwoordelijkheid heeft
naar de huidige en toekomstig gepensioneerden
van het pensioenfonds. Bij opzegging van de
uitvoeringsovereenkomst had FrieslandCampina
rekening moeten houden met de Pensioen CAO,
waarin een indexatieambitie voor gepensioneerden
en slapers is opgenomen. Het hof veroordeelt
FrieslandCampina tot vergoeding aan Pensioenfonds
Campina van de schade die het gevolg is van
opzegging van de uitvoeringsovereenkomst. Hoeveel
de schade is, dat moet nu worden bepaald. Hoe
lang dit gaat duren is onduidelijk. De werkgever kan
eventueel tegen dit arrest beroep in cassatie instellen
bij de Hoge Raad.

Is Pensioenfonds Campina onafhankelijk?
Een veel gehoorde vraag is of Pensioenfonds
Campina onafhankelijk is van de werkgever
FrieslandCampina. Het antwoord op deze vraag is ja.
Hoe zit dat precies?
De pensioenwet (artikel 23) verplicht een werkgever
om de pensioenregeling voor zijn werknemers onder
te brengen bij een ‘professionele partij’ buiten
de eigen onderneming. Dat heeft de werkgever
destijds gedaan met de oprichting van Stichting
Pensioenfonds Campina. Een stichting is een aparte
rechtspersoon en staat dus los van een werkgever. In
een uitvoeringsovereenkomst tussen een werkgever
en het pensioenfonds worden vervolgens alle zaken
geregeld over de uitvoering van uw pensioen.
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Waarom is dit zo geregeld?
Een werkgever kan daardoor nooit beschikken over de
pensioengelden. In het geval van faillissement van de
werkgever zijn de pensioenen hiermee veiliggesteld.
Om die reden is Pensioenfonds Campina, na het
opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst door de
werkgever in 2015, blijven bestaan als zelfstandige
organisatie.
Waarom heeft een pensioenfonds een bestuur?
Een pensioenfonds heeft een zelfstandig bestuur,
waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd.
Dit wordt een paritair bestuur genoemd.
Pensioenfonds Campina heeft acht bestuursleden,
waarvan vier namens de werknemers, twee namens
de pensioengerechtigden en twee namens de
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werkgever. Deze samenstelling is verplicht volgens
de Pensioenwet. FrieslandCampina blijft hiermee
wel betrokken bij het pensioenfonds, maar heeft een
minderheid in het bestuur.
Wat doet zo’n pensioenfondsbestuur precies?
Het bestuur heeft de wettelijke taak er voor te zorgen
dat de aanspraken van werknemers, oud-werknemers
die in het verleden bij (Friesland)Campina hebben
gewerkt en gepensioneerden gerealiseerd worden

door een goed beheer van de financiële middelen.
Wie zijn de toezichthouders?
Het pensioenfonds wordt streng gecontroleerd door
De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële
Markten. Daarnaast heeft het pensioenfonds een
onafhankelijke accountant en actuaris benoemd, die
jaarlijks onze boeken controleren en een verklaring
hierover afgeven. Wij doen er dus veel aan om uw
pensioen onafhankelijk en zorgvuldig te beheren.

Mijn Pensioenoverzicht.nl
Het is goed om eenmaal per jaar uw gegevens
op www.mijnpensioenoverzicht.nl te controleren.
Hier vindt u alle gegevens die bekend zijn over
pensioenen die u hebt opgebouwd. Ook een klein
pensioen waar u wellicht niet direct aan denkt, staat
hier vermeld. Pensioen dat u al ontvangt ziet u hier
ook.
De informatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl
kan nooit een volledig beeld geven van uw totale
oudedaginkomen. Spaargeld of andere tegoeden,
als lijfrentes die u zelf opbouwt, staan hier namelijk
niet vermeld. Ook wordt bijvoorbeeld het effect van
een volledig afgeloste hypotheek niet meegenomen.

Daarvoor is een bredere persoonlijke financiële
planning nodig. In de rubriek meest gestelde vragen,
vindt u een praktische lijst met onderwerpen die uw
aandacht waard zijn.
Ook treft u eenvoudige uitleg aan over het
nabestaandenpensioen. Verder biedt de persoonlijke
pagina inzicht over het effect van eerder stoppen of
langer doorwerken.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u
persoonlijke informatie vinden nadat u inlogt met
uw DigiD. Heeft u geen DigiD, dan kunt u deze via
www.digid.nl aanvragen.

Hoe www.mijnpensioenoverzicht.nl werkt kunt u zien in een animatie.
Scan de QR-code met uw mobiele telefoon of tablet voor directe
weergave.
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