
Het verantwoordingsorgaan vindt dat het bestuur in 2017 de belangen van
alle doelgroepen goed in het oog heeft gehouden. Het bestuur heeft de Code
Pensioenfondsen nageleefd waar die van toepassing is. Lees meer over het
verantwoordingsorgaan.

De visitatiecommissie vindt dat het beleid van het bestuur evenwichtig is en
zorgvuldig wordt uitgevoerd. Alle belangrijke onderwerpen zijn opgenomen in
de bestuurscyclus. Lees meer over de visitatiecommissie.

Vincent Rot en Henk Janssen nemen in 
2018 afscheid van het pensioenfonds. 
Samen blikken ze terug op het afgelopen 
jaar en ook een beetje vooruit naar (de rest 
van) 2018. 
 
Hun tip voor u: ga nú achter het stuur 
zitten. Pensioen is een belangrijke 
arbeidsvoorwaarde nu en een heel 
belangrijk voor die verdere of nabije 
toekomst als je niet meer werkt. Bezin je 
nu op je toekomst!

lees het hele interview

2017 in cijfers

Financiële positie

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

€ 14,6 miljoen
Het totaal aan premiebijdragen van zowel de werknemers als de werkgever
dat we in 2017 ontvingen. 

Download dit verkorte jaarverslag als 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. Dat kunt u hier downloaden.

hier komt een foto 
van de geïnterviewden

€ 366,6 miljoen
Het volledige bedrag dat we in 2017 als pensioenfonds belegden. Dat bedrag
groeit elk jaar.

2,82
De opbrengsten uit onze beleggingen. In euro's: 9,6 miljoen. Dat is 1,19%
beter dan de benchmark van 1,63%

€ 344,7 miljoen
Onze pensioenverplichtingen. Die worden elk jaar groter.

€ 717
De kosten van het pensioenbeheer per deelnemer. Deze kosten stegen ten
opzichte van vorig jaar. 

1.877
908 werknemers, 744 oud-werknemers en 22 pensioengerechtigden telde
ons fonds in 2017. Bekijk de trend.
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lees meer over onze financiële positie

Communicatie

47 12 3

digitaal bereikbaar (in % van het totaal) niet digitaal bereikbaar (in % van het totaal)

actieven slapers gepensioneerden

Onze organisatie

Klein en dapper

Wij willen op termijn graag zo veel mogelijk digitaal gaan communiceren. Op dit moment 
hebben we ongeveer 62% van alle e-mailadressen ter beschikking. Bekijk hier hoe goed u 
onze website kunt vinden.

https://www.pensioenfondsastellas.nl/over-ons/onze-organisatie/advies/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/over-ons/onze-organisatie/toezicht/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2017-in-het-kort/klein-en-dapper-wij-houden-stand/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2017-in-het-kort/verhoging-van-uw-pensioen-aanspraken/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2017-in-het-kort/premiebijdragen/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2017-in-het-kort/belegd-vermogen/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2017-in-het-kort/beleggingsrendement/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2017-in-het-kort/pensioenverplichtingen/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2017-in-het-kort/uitvoeringskosten/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2017-in-het-kort/deelnemers/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/over-ons/actuele-cijfers/financiele-positie/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2017-in-het-kort/communicatie/

