
Het verantwoordingsorgaan vindt dat het bestuur zich op deskundige wijze
heeft ingezet en gehandeld gedurende het verslagjaar 2021. Het bestuur
heeft daarbij een evenwichtig en consistent beleid gevoerd, waarbij de
belangen van alle betrokkenen voldoende zijn afgewogen. 

 
Het verantwoordingsorgaan is ook van mening dat het bestuur de normen uit
de Code Pensioenfondsen naleeft, waar van toepassing. 

Lees meer over het verantwoordingsorgaan. 

De visitatiecommissie vindt dat het beleid van het bestuur voldoende
evenwichtig is en op een zorgvuldige manier tot stand is gekomen en
uitgevoerd. 

Het bestuur is in control met betrekking tot de uitbestede activiteiten, de
documentatie is op orde en in de bestuurscyclus zijn alle relevante
onderwerpen opgenomen.

Lees meer over de visitatiecommissie.

Geertjan Roders startte in 2019 bij het 
bestuur van Pensioenfonds Astellas. 
Hij is gekozen namens de 
gepensioneerden. Zijn doel is om 
iedereen die pensioen opbouwt, heeft 
opgebouwd of krijgt uitgekeerd van 
Astellas te vertegenwoordigen. 
Hij had bij de start een speciale 
interesse: ontdekken waarom een 
pensioenfonds niet snel de pensioenen 
verhoogt.

Lees het hele interview

2021 in cijfers

Financiële positie

0,00
Uw pensioen en uw pensioenaanspraken werden dit jaar niet verhoogd.

€ 13,9 miljoen
Het totaal aan premiebijdragen van zowel de werknemers als de werkgever
dat we in 2021 ontvingen.

3,6%
De opbrengsten uit onze beleggingen. In euro's: 18,9 miljoen. In 2020 was ons
rendement 11,2%. We hebben het in 2021 dus wat minder goed gedaan dan
vorig jaar. We presteerden beter dan de benchmark (2,2%). 

€ 498 miljoen
Het volledige bedrag dat we in 2021 als pensioenfonds belegden. Dat bedrag
groeit elk jaar.

€ 433 miljoen
Onze pensioenverplichtingen. Die veranderen elk jaar.

€ 834
De kosten van het pensioenbeheer per deelnemer. Deze kosten zijn gestegen
ten opzichte van vorig jaar. 

2.011
715 werknemers, 993 oud-werknemers en 303 pensioengerechtigden telde ons
fonds in 2021. Bekijk de trend.
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Lees meer over onze financiële positie

Communicatie

Onze organisatie

‘We kijken even terug naar 2021 
en vooral vooruit naar 2022’

Het bestuur wil goede communicatie voor alle deelnemers, oud-deelnemers en 
gepensioneerden. Dit zit verwerkt in een communicatieplan. Vanaf 2021 is er extra 
aandacht voor wijzigingen in het pensioenreglement en jaarlijkse periode inkoop, het 
nieuwe pensioenstelsel en het makkelijker maken van communicatie. We hebben een 
aantal teksten vervangen door animaties.

Het algemene doel van de communicatie is het onderwerp pensioen duidelijker maken en 
mensen meer bewust maken van hun pensioen. Bijvoorbeeld als er iets verandert in hun 
leven. Bekijk of u het goed voor elkaar hebt als er iets verandert op uw werk of privé.

Download dit overzicht in pdf.
Dit verkorte jaarverslag is een zeer beperkte weergave van de werkelijkheid. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. 
De volledige informatie vindt u in het officiële jaarverslag.  

https://www.pensioenfondsastellas.nl/over-ons/onze-organisatie/advies/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/over-ons/onze-organisatie/toezicht/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2021-in-het-kort/interview-geertjan-roders/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2020-in-het-kort/verhoging-van-uw-pensioen-aanspraken/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2020-in-het-kort/premiebijdragen/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2020-in-het-kort/beleggingsrendement/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2020-in-het-kort/belegd-vermogen/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2020-in-het-kort/pensioenverplichtingen/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2020-in-het-kort/uitvoeringskosten/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2020-in-het-kort/deelnemers/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/over-ons/actuele-cijfers/financiele-positie/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/werknemer/verandert-uw-situatie/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/media/13606/astellas-verkort-jaarverslag-2021_totaal.pdf

