
In dit jaarbericht blikken we terug op 2021. Een jaar dat 
net zoals 2020 toch weer grotendeels in het teken stond 
van Covid-19. Het jaar begon met veel onzekerheid over 
hoe en wanneer de pandemie onder controle zou zijn, 
met name ook vanuit economische perspectief. Op de 
beurzen heerste er voorzichtigheid en onvoorspelbaarheid 
en de economie stond er slechter voor dan begin 2020. 
In februari werd besloten dat, kijkend naar de eindstand 
van 2020, geen indexatie mogelijk was. De pensioenen 
zijn dus begin 2021 niet omhoog gegaan waardoor de 
koopkracht minder is geworden. 

Maar ondanks de onzekerheden rond Covid-19 en de 
nieuwe Delta variant, was 2021 financieel gezien een 
positief jaar voor het pensioenfonds.  
Onze beleidsdekkingsgraad steeg elke maand een stukje 
verder. Een daling van de rente zorgde in november voor 
een klein dipje waardoor het nog even spannend werd of 
volledig indexeren door kon gaan in 2022.  
Gelukkig volgde in december juist een maand met 
een stijgende rente en positieve beleggingsresultaten, 
waardoor 2021 werd afgesloten met een mooi 
eindresultaat.

Er waren meer positieve ontwikkelingen in 2021.  
We hebben de manier waarop het beleggen is 
georganiseerd, uitvoerig doorgelicht en verbeterd. 
Toezichthouder DNB heeft dit in maart geëvalueerd 
en hun conclusie is dat we goede grip hebben op onze 

beleggingen en de aanbevelingen ter harte hebben 
genomen. We kunnen dus op deze voet verder.  
De uitvraag onder deelnemers heeft ook uitgewezen dat 
we als bestuur het thema maatschappelijk verantwoord 
beleggen op de juiste manier op de agenda hebben staan. 
In 2022 kijken we of er nog verdere stappen kunnen 
worden gezet.

Eric van der Sneppen heeft eind 2021 het bestuur 
verlaten vanwege zijn pensionering. Het bestuur greep dit 
moment aan om met een kleiner aantal van vijf personen 
verder te gaan. Het bestuur bedankt Eric voor zijn 
jarenlange waardevolle inbreng.

Pensioenstelsel

In 2021 hebben we u meermaals geïnformeerd over 
het nieuwe pensioenstelsel dat uiterlijk 1 januari 2027 
ingaat. Zo werd in juli bekend dat de ingangsdatum 
van de wetgeving wordt uitgesteld van 1 januari 2022 
naar 1 januari 2023 en verschoof de uiterste datum dat 
pensioenfondsen over moeten zijn gestapt van 1 januari 
2026 naar 1 januari 2027. Wij zullen u regelmatig op de 
hoogte blijven houden over de vorderingen van het nieuwe 
pensioenstelsel. Zodra het traject voor Pensioenfonds 
Yara echt gaat lopen, maken we een speciale pagina op de 
website, zodat u kunt volgen waar we staan. Voor nu zijn 
we erg benieuwd of de politiek tijdig de benodigde stappen 
gaat maken richting 1 januari 2023.
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Kijkend naar de toekomst

Het jaar 2022 is terughoudend begonnen en vervolgens 
werd na januari, door het binnenvallen van Rusland in 
Oekraïne, een beursdaling ingezet die nog niet is gestopt. 
Hier tegenover stond een flinke stijging van de rente, 
waardoor de dekkingsgraden in het eerste halfjaar van 
2022 toch bleven stijgen.

De sancties tegen Rusland en de tegenreactie van Poetin 
zetten verschillende beleggingscategorieën extra op 
scherp. Wij hadden zelf minder dan 0,25% van de totale 
beleggingsportefeuille belegd in Rusland en beleggingen 
in Oekraïne hadden we sowieso niet. De directe financiële 
impact van de oorlog is voor ons dus zeer beperkt 
gebleven.

Een andere ontwikkeling dit jaar was de aankondiging 
eind maart 2022 van Centric om te stoppen met 
pensioenuitvoering. Appel Pensioenuitvoering neemt 
de werkzaamheden over en doet vanaf 1 juni 2022 
onze pensioenuitvoering. Voor u veranderen alleen de 
contactgegevens, verder niks. 

Op 1 juli 2022 eindigde de zittingstermijn van alle leden 
van het verantwoordingsorgaan. Per 1 juli 2022 start 
Ruud Meima in het verantwoordingsorgaan namens de 
deelnemers en vervangt daarmee Xavier Herman.  
Xavier heeft altijd een actieve rol gespeeld in het 
overleg en we bedanken hem zeer voor alle energie en 
tijd die hij afgelopen jaren in het pensioenfonds heeft 
gestoken. De andere leden hebben aangegeven dat ze 
graag nog een termijn doorgaan. De voorzitter, Tonny 
van Hoecke, gaat per 1 juli met (vroeg)pensioen, maar 
blijft wel in het verantwoordingsorgaan. Tonny ruilt zijn 
zetel namens de deelnemers in voor een zetel namens de 
pensioengerechtigden en blijft ook voorzitter. 

We zorgen er doorlopend voor dat onze achterban actuele 
informatie beschikbaar heeft. Blijft u graag op de hoogte? 
Neemt u dan een abonnement op onze e-nieuwsbrief en 
volg het nieuws op onze website.

Met vriendelijke groet,

Peter Vlaeminck  
Voorzitter bestuur

TIJDSLIJN PENSIOENJAAR 2021

Juni

• Jaarverslag 2020 staat op de 
website

• Online peiling over 
maatschappelijk verantwoord 
beleggen

• Hoofdlijnen uitwerking 
pensioenakkoord bekend 
gemaakt

Februari

• Indexatie bekend: pensioenen 
worden niet verhoogd per 1 
januari 2021

April

• Pensioenplanner actueel 
met bedragen van 2021

• Rita van Ewijk gestart als 
bestuurslid namens de 
deelnemers

December

• Jaarbedragen 2022 
bekend

• Eric van der Sneppen 
neemt afscheid van het 
bestuur

• Meting: abonnees 
papieren informatie 
tevreden

Maart

• Nieuws over onze route naar 
het nieuwe pensioenstelsel

• DNB tevreden met 
beleggingsbeleid

September

• UPO verstuurd

Mei

• Ingangsdatum 
wetgeving uitgesteld 
naar 1 januari 2023

Juli

• Jaarbericht verstuurd

• Nieuwe pensioenplanner 
Centric in de lucht

• Oproep voor 
nieuwe kandidaten 
verantwoordingsorgaan



De belangrijkste cijfers
Alle bedragen x € 1.000 Alle bedragen x € 1.000

Activa 2021 2020

Beleggingen voor risico 
pensioenfonds

697.533 639.706

Herverzekeringsdeel technische 
voorzieningen

644

Vorderingen 810 25.739

Liquide middelen 524 781

Totaal 699.511 666.226

Passiva 2021 2020

Reserves 168.932 92.359

Technische voorzieningen 530.034 573.365

Kortlopende schulden 545 502

Totaal 699.511 666.226

Verkorte staat van baten en lasten 

2021 2020

Beleggingsresultaten 40.419 39.302

Ontvangen premies 10.063 33.556

Overige baten 170

Saldo overdracht van rechten 
en verplichtingen

62 -197

Mutatie voorziening 
pensioenverplichtingen

43.597 -37.605

Pensioenuitkeringen -18.537 -17.970

Saldo herverzekering 1.129 -172

Mutatie voorziening AAOP -266 223

Overige lasten -64 -3

Saldo van baten en lasten 76.573 17.134

De beleggingsmix Beleggingen van  
Pensioenfonds Yara wereldwijd

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 uiterst zorgvuldig. Eind 2021 wordt 

58,5% belegd in vastrentende waarden, waarmee 

relatief weinig risico wordt gelopen. Maar daarnaast 

wordt een deel van het vermogen belegd in meer 

risicovolle beleggingen zoals aandelen en vastgoed. We 

hechten ook veel waarde aan mensenrechten, milieu en 

duurzaamheid en willen daarom het vermogen op een 

maatschappelijk verantwoorde manier beleggen.

Hoe het bestuur omgaat met beleggingen is vastgelegd 

in ons beleggingsbeleid. Hierin staat hoe het bestuur 

zorgvuldig het geld beheert. Het bestuur onderzoekt 

regelmatig of het beleggingsbeleid nog past bij de 

populatie van Pensioenfonds Yara. 

Het pensioenfonds belegt wereldwijd. Naast beleggingen 

in euro’s belegt het pensioenfonds ook in andere valuta.  

Aan het eind van 2021 is circa 10% belegd in andere 

valuta dan euro. U kunt hierbij denken aan onder andere 

Amerikaanse dollars, Britse ponden, Hong Kong dollars, 

Zweedse kronen en Zwitserse franken.

De beleggingsmix ultimo 2021

Vastrentende 
waarden

58,5%

Aandelen

33,6%

Vastgoed

7,9%
Het behaalde rendement

Noord- 
Amerika

29,6%

Azië 
9,1%

Zuid- 
Amerika

0,5%
Afrika

0,2%

Europa 

59,7%

Australië 
0,9%

Vastrentende 
waarden

Aandelen Vastgoed

-3%

19,7%

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

19,9%

In het jaar 2021 heeft het Pensioenfonds een  
totaal rendement behaald van 6,2%



Colofon  
Redactie: Peter Vlaeminck 

(voorzitter Yara Pensioenfonds)  

en Willis Towers Watson     

Vormgeving: EPIC       

Contact: psf@yara.com  

of 0115 – 47 4446

Contact over uw pensioen of 

pensioenuitkering:  

pfyara@appelpensioen.nl of  

+31 (85) 210 40 95.

De pensioenen werden per 1 januari 2022 volledig 
geïndexeerd
Pensioenfonds Yara probeert de pensioenen jaarlijks te verhogen met een toeslag, om de inflatie (gedeeltelijk) 
te compenseren. Die verhoging kan alleen als er voldoende geld is om de pensioenen nu en in de toekomst te 
kunnen betalen. Om te bepalen of de pensioenen verhoogd kunnen worden, gebruikt Pensioenfonds Yara de 
beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 110% of hoger zijn, willen wij gedeeltelijk kunnen 
indexeren. Voor volledige indexatie in 2022 moest de beleidsdekkingsgraad eind 2021 boven de 125% zitten.  
Door indexatie wordt onze dekkingsgraad lager. We moeten namelijk hogere pensioenen uitkeren, nu en in de toekomst. 
Daar moet dus meer geld voor gereserveerd worden. Bij het bepalen van de indexatie houdt het bestuur rekening met dat 
effect. Op 31 december 2021 lag de beleidsdekkingsgraad boven de grens van 125,0%, waardoor het pensioenfonds de 

pensioenen per 1 januari 2022 volledig kon indexeren.

Verdeling deelnemers eind 2021

Actieve deelnemers 480

20 – 35 jaar       43
35 – 45 jaar        74 
45 – 55 jaar        126 
55 – 70 jaar       237

Oud-deelnemers 350
 
20 – 35 jaar        13
35 – 45 jaar        45
45 – 55 jaar       74
55 – 70 jaar        218

Pensioengerechtigden* 1.247
 
Tot 55 jaar         15 
55 – 65 jaar        75 
65 – 85 jaar       931 
85+ jaar             226

* Inclusief nabestaanden en wezen

In totaal waren er 2.077 deelnemers  
en gepensioneerden.

Abonnement digitale nieuwsbrief

Pensioenfonds Yara verstuurt elk kwartaal een e-nieuwsbrief met actuele 
berichten. Wilt u die ook op uw e-mailadres ontvangen? U kunt zich 
abonneren via onze website, pensioenfondsyara.nl/aanmelden-nieuwsbrief/ 

Uw pensioenregeling in 2022

De pensioenregeling is in 2022 niet gewijzigd.  
Alleen de jaarbedragen zijn aangepast.

• Pensioenleeftijd blijft 68 jaar, vervroegen blijft   
 mogelijk

• Franchise, het bedrag waarover u geen pensioen   
 opbouwt, steeg van € 14.544 in 2021 naar € 14.802  
 in 2022.

• Pensioenopbouw in 2022 is 1,875% per jaar voor   
 het salaris tot €114.866 (in 2021 lag deze grens op  
 € 112.189)

• Over uw salaris boven €114.866 bouwt u geen   
 pensioen op.

• De pensioenpremie die u betaalt voor de    
 pensioenregeling is niet veranderd. Het is 5% van   
 uw pensioengrondslag (salaris minus franchise). Yara  
 houdt dit in op uw bruto loon. Het exacte bedrag staat  
 op uw salarisstrook.


