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De actuele dekkingsgraad is de afgelopen maanden verder
verbeterd. Eind juli was deze 124,9%. Dat is een stijging van
7%-punt sinds december 2020. De dekkingsgraad geeft de
verhouding weer tussen de beleggingen (vermogen) en de
pensioenen die wij nu en in de toekomst uitbetalen
(pensioenverplichtingen). Hoe hoger onze dekkingsgraad, hoe
gezonder de financiële situatie van het pensioenfonds.

Positief effect door rentestijging
Vanaf eind 2020 zijn de beleggingen met  10 miljoen in waarde
gestegen tot  1.624 miljoen. Onze pensioenverplichtingen
bedragen  1.300 miljoen. De pensioenverplichtingen zijn door een
rentestijging met  68 miljoen in waarde gedaald. Per saldo heeft
dit een positief effect op de dekkingsgraad.

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 juli was de beleidsdekkingsgraad 119,2%. Bij
een beleidsdekkingsgraad vanaf 110% mogen wij de pensioenen
(gedeeltelijk) verhogen en bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan
122,7% (stand eind 2020) mag er een volledige toeslag worden
verleend. 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 1e halfjaar 2021
In het eerste halfjaar 2021 behaalde het
pensioenfonds een matig rendement van 2,2%. Na
 27 miljoen aan pensioenbetalingen over het eerste
half jaar is - ten opzichte van eind 2020 - het belegd
vermogen per eind juni 2021 met

 6 miljoen gestegen naar  1.607 miljoen.
Aandelen en vastgoed profiteerden van de grote
vraag van beleggers en stegen sterk in waarde. De
koersen daarentegen van staatsobligaties daalden
bijna 10% door een hogere kapitaalmarktrente.

kwartaal 1

kwartaal 2

Cumulatief
rendement
2021

Staatsobligaties en
renteswaps

-9,1

-0,8

-9,8

572

Overige
vastrentende waarden

-0,8

2,4

1,6

282

Aandelen

9,7

6,1

16,4

539

Vastgoed en infrastructuur

9,7

7,7

18,1

123

Hedgefondsen

2,3

3,4

5,8

56

Liquiditeiten en
valuta-afdekking

-1,6

0,3

-1,3

34

Totaal beleggingen

-0,8

3,1

2,2

1.607

Rendement in %

Beleggingen in
 miljoen per
30 jun 2021

Goede en slechte tijden wisselen elkaar af. Bij het beleggen van uw pensioengeld houden wij altijd de lange
termijn in het oog. Eind juni 2021 was het gemiddeld rendement 6,3% over een periode van 5 jaar (=20
kwartalen).
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Bestuurswijzigingen
In juni 2021 is Martien van den Hoven benoemd
tot de nieuwe voorzitter van het pensioenfonds. Hij
volgt Frank Verveld op. De toezichthouder heeft
Martien getoetst op geschiktheid en stemt in met zijn
benoeming als voorzitter. Frank blijft de komende
maanden nog wel actief als lid van het bestuur. In
maart 2022 zal hij aftreden. Een goede overdracht
van de taken is daarmee geborgd.
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Op 1 mei 2021 is Ton Fakkert afgetreden als
bestuurslid. Ton was 12 jaar lid van het bestuur en
de beleggingscommissie. Het pensioenfonds bedankt
hem voor zijn jarenlange inzet. De opvolger Merel
Brandwijk is door de werkgever voorgedragen. Zij
heeft onlangs het opleidingsprogramma afgerond en
is recent door De Nederlandsche Bank goedgekeurd.
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FrieslandCampina in cassatie
In 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 een redelijke vergoeding. Daarmee is
het eerdere vonnis van de kantonrechter vernietigd.

FrieslandCampina heeft besloten tegen deze
uitspraak cassatieberoep aan te tekenen. Het geschil
wordt nu voorgelegd aan de Hoge Raad. De toetsing
van de Hoge Raad beperkt zich alleen tot de vraag
of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast
en of zijn beslissing voldoende is gemotiveerd. Een
uitspraak van de Hoge Raad verwachten wij in 2022.
Wij houden u op de hoogte via de website en de
nieuwsbrief.

Partnerpensioen
Als u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op
partnerpensioen. Uw partner ontvangt dan een
uitkering van Pensioenfonds Campina. Op drie veel
gestelde vragen gaan wij dieper in.
U heeft geen partner, maar wel partnerpensioen
opgebouwd. Wat gebeurt er dan als u met pensioen
gaat?
Het partnerpensioen komt te vervallen. Krijgt u
een nieuwe partner ná pensioneren? Dan is er
geen partnerpensioen voor uw nieuwe partner.
Bij Pensioenfonds Campina heeft een partner
alleen recht op partnerpensioen als een huwelijk,
geregistreerd partnerschap of samenwonen is
ontstaan vóór de pensioeningangsdatum.
U bent nog werkzaam, heeft een partner en er is geen
partnerpensioen opgebouwd. Wat gebeurt er dan bij
uitdiensttreding of pensionering?
Tijdens uw dienstverband is er partnerpensioen
op risicobasis verzekerd. Dit is een tijdelijke
verzekering en werkt op dezelfde manier als een
schadeverzekering: zolang u premie betaalt, is er een
partnerpensioen verzekerd. Deze verzekering wordt
sinds 1 januari 2015 door BP Zuivel uitgevoerd, waar
ook de huidige pensioenopbouw plaatsvindt.

Bij Pensioenfonds Campina wordt bij
uitdiensttreding of pensionering, een deel van het
ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen.
Zo is er te zijner tijd voor uw partner tóch een
partnerpensioen. U en uw partner hebben de
mogelijkheid om van deze verdeling af te zien. U
heeft misschien meer plezier aan een iets hoger
ouderdomspensioen als uw partner bijvoorbeeld
zelf een goed pensioen heeft. Heeft uw partner
een lager of geen pensioen opgebouwd? Dan is
het partnerpensioen misschien wel een welkome
aanvulling.
Uw ex-partner komt te overlijden. Wat gebeurt er
dan met het partnerpensioen?
Het bijzonder partnerpensioen is uitsluitend bestemd
voor de ex-partner en vervalt als de ex-partner komt
te overlijden.
Goed om te weten
Als u in Nederland woont krijgt een pensioenfonds
automatisch via de Basisregistratie Personen
(BRP) een melding van een huwelijk, geregistreerd
partnerschap en scheiding. Een samenleving moet u
zelf aan ons doorgeven, óók als deze eindigt. Woont
u in het buitenland? Dan krijgen wij geen melding
van BRP en moet u uw partner bij ons aanmelden.

Benieuwd naar de hoogte van het pensioen voor uw partner bij uw overlijden? Dat staat op uw Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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2020 in beeld
Het jaarverslag 2020 is in mei gepubliceerd op onze website. Dit zijn de kerncijfers in beeld.

Beleidsdekkingsgraad
2019
2020
120%

120%

110%

110%

100%

100%

112,7%

Bruto pensioenverhoging
1-1-2020: 0,3%

109,2%

1-1-2019: 0,6%

Actuele dekkingsgraad
2020
117,9%

2019
116,1%

Verdeling van de beleggingen
37%
Staatsobligaties

Aandelen
32%

Overige
7% beleggingen
Overige
17% vastrentende
waarden

Vastgoed en
infrastructuur 7%

Totaal vermogen: Gerealiseerd rendement
€ 1.614 mln
2020: 8,1%
€

Pensioenverplichtingen:
€ 1.368 mln

2019: 18,7%

PT

RECEI

Uitkeringen:
Ouderdomspensioen:
Nabestaandenpensioen:
Arbeidsongeschiktheidspensioen:
Afkopen:

€ 40,1
€ 12,9
€ 0,2
€ 0,3

mln
mln
mln
mln

Premie € 0,1 mln

Aantal deelnemers 11.449
Arbeids
Werkzaam
ongeschikten
104

986

Gewezen
Pensioen
(slapers) gerechtigden
3.442

6.917

De nabestaandenpensioenen
worden uitbetaald aan partners en
kinderen van overleden deelnemers.
De arbeidsongeschiktheidspensioenen
aan deelnemers die meer dan 45%
arbeidsongeschikt zijn.

Gemiddelde leeftijd
van de werkzame
(actieve) deelnemers

Gemiddelde leeftijd
van de
pensioengerechtigden

55,5 75,8
32,3%
67,7%

Meer weten over de ontwikkelingen die in 2020 invloed hebben gehad op het
pensioenfonds? U leest het in het jaarverslag 2020. Kijk op de
website www.pensioenfondscampina.nl (via “menu > meer informatie >
downloads > jaarverslagen” of scan de QR code).
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