
Het verantwoordingsorgaan is tevreden over de samenwerking met het
bestuur en oordeelt dat het bestuur zich op deskundige wijze heeft ingezet
en gehandeld gedurende het verslagjaar 2018. Het bestuur heeft daarbij een
evenwichtig en consistent beleid gevoerd, waarbij de belangen van alle
betrokkenen afdoende zijn afgewogen. 
 
Het verantwoordingsorgaan is daarnaast van mening dat het bestuur de
normen uit de Code Pensioenfondsen naleeft, waar van toepassing.  
Lees meer over het verantwoordingsorgaan.

De visitatiecommissie is van oordeel 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.

In het dagelijks leven is Arjan Beijert actief 
als management accountant bij Astellas 
Pharma Europe. Sinds 2013 
vertegenwoordigt hij de werknemers in het 
bestuur van Pensioenfonds Astellas. 
 
Samen met Arjan blikken we terug op wat 
er in 2018 speelde bij ons pensioenfonds.

Lees het hele interview

2018 in cijfers

Financiële positie

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

€ 13,7 miljoen
Het totaal aan premiebijdragen van zowel de werknemers als de werkgever
dat we in 2018 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

€ 347 miljoen
Het volledige bedrag dat we in 2018 als pensioenfonds belegden. Dat bedrag
groeit elk jaar.

-0,53
De opbrengsten uit onze beleggingen. In euro's: -3,1 miljoen. Dat is 0,56%
beter dan de benchmark van -1,09%.

€ 365,7 miljoen
Onze pensioenverplichtingen. Die worden elk jaar groter.

€ 850
De kosten van het pensioenbeheer per deelnemer. Deze kosten stegen ten
opzichte van vorig jaar. 

1.909
738 werknemers, 934 oud-werknemers en 237 pensioengerechtigden telde
ons fonds in 2018. Bekijk de trend. 
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Lees meer over onze financiële positie

Communicatie

Onze organisatie

"Het was een druk jaar"

Wij willen op termijn graag zo veel mogelijk digitaal gaan communiceren. Op dit moment 
hebben we ongeveer 76% van alle e-mailadressen ter beschikking. Bekijk hier hoe goed u 
onze website kunt vinden.

deelnemers

oud-deelnemers
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https://www.pensioenfondsastellas.nl/over-ons/onze-organisatie/advies/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/over-ons/onze-organisatie/toezicht/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2018-in-het-kort/interview-bestuurslid-arjan-beijert/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2018-in-het-kort/verhoging-van-uw-pensioen-aanspraken/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2018-in-het-kort/premiebijdragen/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/media/9934/jaarverslag-2018.pdf
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2018-in-het-kort/belegd-vermogen/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2018-in-het-kort/beleggingsrendement/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2018-in-het-kort/pensioenverplichtingen/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2018-in-het-kort/uitvoeringskosten/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2018-in-het-kort/deelnemers/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/over-ons/actuele-cijfers/financiele-positie/
https://www.pensioenfondsastellas.nl/2018-in-het-kort/communicatie/

