
Jaarbericht 2014
Voor deelnemers van Stichting Pensioenfonds Yara Nederland 

Geen nieuwe deelnemers pensioenfonds
Vanaf 1 augustus 2014 komen er geen nieuwe deelnemers meer 
in Pensioenfonds Yara. Werknemers die vanaf die datum in 
dienst komen, vallen onder een pensioenregeling die niet door 
Pensioenfonds Yara zelf wordt uitgevoerd. In de toekomst zal 
het aantal actieve deelnemers dan ook gaan dalen. 

Pensioenstelsel ‘in revisie’
Ook in 2014 kregen we te maken met grote veranderingen  
in ons pensioenstelsel. De pensioenen moeten in ons land 
betaalbaar blijven. Dit begon al in 2013 met het verhogen van 
de AOW-leeftijd. In 2014 werd bekend dat er vanaf 1 januari 
2015 strengere regels gaan gelden voor de pensioenopbouw en 
voor de financiering daarvan. 

Pensioenleeftijd omhoog, pensioenopbouw omlaag
Vorig jaar was echt een overgangsjaar. In de wetgeving, maar 
ook binnen ons eigen pensioenfonds. De overheid beperkte de 
pensioenopbouw in 2014 en verhoogde de pensioenleeftijd. 
Ook bij Pensioenfonds Yara hebben we dit moeten doorvoeren. 

Zo hebben wij de pensioenleeftijd verhoogd van 65 jaar naar  
67 jaar en tegelijkertijd de pensioenopbouw in 2014 verlaagd 
van 2,05% naar 1,95%.

Digitale wereld
De wereld waarin we leven wordt steeds digitaler. Ook wij 
vinden het belangrijk om mee te gaan in deze ontwikkeling, 
zodat we u nog beter op de hoogte kunnen houden van uw 
pensioen. Daarom lanceerde Pensioenfonds Yara in 2014 een 
website (www.pensioenfondsyara.nl) met pensioenplanner.  
Zo hebt u altijd en overal, op een makkelijke manier toegang 
tot informatie over uw pensioen en alle mogelijkheden op 
pensioengebied. Dit betekent ook dat gepensioneerden, 
nabestaanden en oud-deelnemers dit jaar voor het laatst
een papieren jaarbericht krijgen

Onze financiële positie
Financieel gezien ging het in 2014 voor de meeste pensioen-
fondsen minder goed dan verwacht ondanks een positief 
rendement op de beleggingen. Dit kwam vooral door de 
marktrente die flink daalde. Onze dekkingsgraad is in 2014 
gedaald van 116,7% begin van het jaar naar 109,9% eind 2014. 
Ondanks deze daling, kunnen we toch onze deelnemers ook dit 
jaar weer een gedeeltelijke toeslag geven! 

Uitdagingen in 2015 
De veranderingen gaan ook door in het nieuwe jaar. Op 
1 januari 2015 is door wettelijke wijzigingen de pensioen- 
opbouw opnieuw verlaagd van 1,95% naar 1,75% en wordt 
er voor het salaris boven € 100.000 geen pensioen meer op- 
gebouwd. Pensioenfonds Yara moet daarnaast nieuwe afspra-
ken met de werkgever gaan maken over de financiering van de 
pensioenen. Lees meer hierover in onze e-nieuwsbrief van juli 
2015. Ook wordt in 2015 de manier waarop pensioenfondsen 
hun deelnemers informeren aangepakt. Dit moet nog duidelij-
ker en beter aansluiten op de informatiebehoeften van deel- 
nemers. Kortom, ook voor 2015 staat er weer veel op de agenda.

Met vriendelijke groet,
Peter Vlaeminck

Waar het altijd rustig was in pensioenland, 

zijn de wijzigingen van de afgelopen jaren 

niet meer op één hand te tellen. Voor ons als 

bestuur steeds weer een uitdaging om hier voor 

onze deelnemers zo goed mogelijk mee om 

te gaan. Naar onze mening zijn we daar in 

2014 ook weer in geslaagd. In dit jaarbericht 

blikken we terug op wat in 2014 heeft plaats-

gevonden.

Pensioenen: fascinerend 
en veranderlijk



Om de pensioenen nu en in de toekomst 
te kunnen betalen, belegt het bestuur het 
vermogen van het pensioenfonds. 
Beleggen is nodig omdat de premie
alleen niet genoeg is voor een levenslang 
pensioen. Dit doet het bestuur natuur-
lijk uiterst zorgvuldig. Hoe het bestuur 
omgaat met beleggingen is vastgelegd in 

De beleggingsmix

het beleggingsbeleid. Hierin staat hoe 
Pensioenfonds Yara het geld het beste kan 
beleggen. Elke drie jaar onderzoekt het 
bestuur of het beleggingsbeleid nog past bij 
het pensioenfonds. In 2014 is het bestuur 
daarom gestart met een nieuw beleggings-
onderzoek, dat in 2015 wordt afgerond.

Tijdslijn pensioenjaar 2014
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Wet Nieuw Financieel
Toetsingskader aangenomen

Juli
Invoering Wet versterking 
Bestuur Pensioenfondsen

Januari 
Wettelijke invoering 
Code Pensioenfondsen  

Januari 
De pensioenregeling 
is aangepast 

Als prijzen stijgen, wordt uw geld 
minder waard. Ook uw opgebouwde 
pensioen. Om dit te voorkomen pro- 
beert Pensioenfonds Yara de pensioenen 
elk jaar te verhogen met een toeslag 
(indexatie). 

Dit kan alleen als de financiële positie 
van het fonds goed is. Eind 2014 was de 
dekkingsgraad hoger dan de dekkings-
graad die het fonds minimaal moet 
hebben, maar nog wel lager dan de 
dekkingsgraad die het fonds wil hebben. 

Daarom heeft het bestuur besloten om 
de pensioenen over 2014 gedeeltelijk te 
verhogen.
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De belangrijkste cijfers

Passiva  2014  2013

Reserves  42.476 60.567   
Technische voorzieningen 429.053  363.664  
Kortlopende schulden 474  993   
Totaal  472.003 425.224 

Verkorte balans Verkorte rekening van baten en lasten

Activa 2014 2013

Alle bedragen x 1.000 euro

 
Beleggingen voor risico 
pensioenfonds  460.112 417.455 
Langlopende vorderingen 3.723 4.126
Premiereserve herverzekering  8  7
Vorderingen 7.495 306  
Liquide middelen  665 3.330  
Totaal  472.003 425.224  

Beleggingsresultaten  49.386 20.645  
Ontvangen premies  12.501  7.295  
Saldo overdracht van 
rechten en verplichtingen -14  143  
Mutatie voorziening 
pensioenverplichtingen  - 65.261 9.727  
Pensioenuitkeringen  - 14.633  - 14.148  
Kosten (overig)  -136  - 486   
Mutatie voorziening AAOP - 172 43 
Overige baten 78 32
Saldo van baten en lasten  - 18.252  23.251

 2014  2013

De belangrijkste post in de balans van een pensioenfonds 
is de post technische voorzieningen. Dit is het bedrag dat 
nodig is om alle pensioenen uit te kunnen betalen, nu en 
in de toekomst.

Het vermogen van het pensioenfonds wordt op verschillende 
manieren belegd. Het bestuur wil met zo min mogelijk risico 
een zo hoog mogelijk rendement behalen. Dit heet een 
optimale beleggingsmix. Daarom wordt meer dan de helft 

van het vermogen belegd in vastrentende waarden, waarmee 
weinig risico wordt gelopen. Maar een deel van het vermogen 
wordt ook belegd in meer risicovolle beleggingen zoals 
aandelen en vastgoed.



Verdeling deelnemers eind 2014
In totaal waren er 2.456 deelnemers en gepensioneerden.

Redactie: Peter Vlaeminck (voorzitter Yara Pensioenfonds) 
en Mariken Windhouwer (Towers Watson)
Vormgeving: Heijden Ontwerp

psf@yara.com of 0115 – 47 4446

Colofon

Pensioengerechtigden

1.317

Oud-deelnemers

Actieve deelnemers

704

435

55-67 jaar
35% 20-35 jaar

15%

35-45 jaar
17%

45-55 jaar
32%

55-67 jaar
52%

20-35 jaar
6%

35-45 jaar
12%

45-55 jaar
30%

85+ jaar
19%

65-85 jaar
73%

55-65 jaar
6%

tot 55 jaar
2%

Ontwikkeling 
dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft aan of een pen-
sioenfonds genoeg geld heeft om de tot nu 
toe opgebouwde pensioenen nu en in de 
toekomst te kunnen betalen. De dekkings-
graad van Pensioenfonds Yara is in 2014 
gedaald. Deze daling kwam vooral door  
de dalende rente, waardoor de pensioenver-
plichtingen meer stegen dan aan extra ver- 
mogen erbij kwam. Daarom heeft de werk- 
gever, zoals afgesproken, een extra bijdrage 
gedaan.

Nieuwe regels, nieuwe 
beleidsdekkingsgraad
Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe regels 
voor pensioenfondsen. Deze moeten voor 
stabiliteit en meer transparantie zorgen.
De nieuwe regels schrijven ook een nieuwe 
methode voor om onze financiële positie 
te bepalen. Meer hierover leest u op de 
website.

Sinds dit jaar kunt u alle informatie over 
uw pensioen digitaal terugvinden op de 
website www.pensioenfondsyara.nl. Ook 
versturen wij voortaan de nieuwsbrief en 
dit jaarbericht niet meer per post. Wilt u 
nieuws van het pensioenfonds blijven 
ontvangen, meldt u zich dan aan voor de 
digitale nieuwsbrief. Dat kan via een link
op de website of door een mail te sturen
naar yarapensioenfonds@xerox.com

Aanmelden digitale 
nieuwsbrief
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(per 31 december)
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