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Voorwoord van de voorzitter 

Hierbij ontvangen jullie weer een nieuwe PF Update. 

We leven in hectische tijden met een sterk gestegen inflatie, voor een 
deel veroorzaakt door hoge energie prijzen en een oorlog in Oekraïne. 
Maar het fonds heeft ook een dekkingsgraad van ruim boven 130%!

In deze PF Update wordt aandacht besteed aan de indexatie van de 
pensioenen per 1 juli jl. Vervolgens gaat Geert-Jan Kremer, voorzitter 
van onze beleggingscommissie in op de ontwikkelingen op de financiële 
markten en wat dit voor het pensioenfonds betekent.

Verder een kort artikel over onze vertrouwenspersoon. Ook wordt 
in deze PF Update aandacht besteed aan de vernieuwing van onze 
website. Tenslotte wordt een aankondiging gedaan van de 
Jaarvergadering. 

Veel leesplezier en wellicht tot op de Jaarvergadering van 7 oktober.

Pieter van der Wal – Voorzitter Pensioenfonds van de KAS BANK
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2022: niet of wel kommer en kwel?

De aandelenkoersen staan flink onder druk door oplopende rentes, inflatie en onzekerheid over hoe nu 
verder met de economie. Het bedrijfsleven wordt geconfronteerd met tekorten aan grondstoffen, materialen 
en personeel. Tel daarbij de effecten van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne (in de vorm van onder 
andere boycots). En China krijgt Covid niet onder controle. 

Voor onze ESG aandelenportefeuille lijkt het nog een tandje slechter uit te pakken want het stijgen van de 
energie prijzen heeft de aandelen van olie- en gasbedrijven een enorme boost gegeven. Wij beleggen daar 
niet in. 

De centrale banken moeten concluderen dat de prijzen niet eenmalig zijn gestegen, de inflatie is een reëel 
probleem dat bestreden moet worden door hogere rentes. En dat drukt dan weer de obligatieprijzen. 

Maar niet alles is kommer en kwel. De waarde van onze beleggingen zijn gedaald maar de waarde van onze 
verplichtingen zijn nog harder gedaald. Dat komt doordat we met die hogere rentes  minder risicovrij 
vastrentende waarden nodig hebben om de toekomstige pensioenbetalingen te doen. Je zou dus denken dat 
in een stelsel waarin je aanspraken opbouwt je op dit moment beter zit. Maar ook als je een “persoonlijk” 
potje opbouwt voor je individuele pensioen moet je het benaderen vanuit het idee dat je beleggingen beter 
renderen als de rente hoger is en je dus uiteindelijk beter af bent. 

Onze dekkingsgraad staat ruim boven de 130%. Dat betekent dat we er als pensioenfonds ondanks alle 
turbulentie niet slecht voor staan. 
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Indexatie  

Per 1 juli 2022 is je pensioen bij Pensioenfonds van de KAS BANK verhoogd. 

Als je in dienst bent van de bank groeit je pensioen volledig mee met de prijsstijgingen en is je opbouw met 
2,68% verhoogd. Als je uit dienst bent of van je pensioen geniet, is je pensioen met 2,27% verhoogd.

Helaas is er onvoldoende financiële ruimte om het pensioen van iedereen volledig met de prijsstijging van 
2021 mee te laten groeien. Als de zeer sterke prijsstijgingen de komende jaren blijven, zullen we je pensioen 
waarschijnlijk niet volledig kunnen laten meegroeien met de stijging van de prijzen.

Website over het nieuwe pensioenstelsel 

Er is een nieuwe website: www.onsnieuwepensioen.nl. Deze website is ontwikkeld door het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samen met werkgeversorganisaties, vakbonden, 
Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars om alle Nederlanders te informeren over (de transitie 
naar) het nieuwe pensioenstelsel. Op de website kan je zien en lezen dat er nieuwe regels voor pensioen 
aankomen, wanneer en waarom dat gebeurt, wie eraan werkt en wat er verandert.

http://www.onsnieuwepensioen.nl
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Er komt een nieuwe website aan!

Het is inmiddels al even 2022: web3 is in opkomst, YouTube streamen we in 4K over het 5G netwerk, en 
zelfs nieuwe koelkasten zijn aangesloten op het internet. Maar wie naar de website van Pensioenfonds 
van de KAS BANK surft, botst met de surfplank op een website die al jaren met pensioen hoort te zijn. 

Tijd voor verandering, vernieuwing en verbetering!

Dus maakt de communicatiecommissie een zijstapje naar de bouwwereld. Digitaal welteverstaan. In 
samenwerking met onze pensioenadministrateur AZL bouwen we de komende maanden een volledig 
nieuwe website. De ‘look and feel’ wordt gemoderniseerd, teksten worden vernieuwd, en navigeren 
wordt eenvoudiger. Zodat elke websitebezoeker snel en gemakkelijk alle informatie met betrekking tot 
ons pensioenfonds kan vinden; helder en overzichtelijk gepresenteerd. Daarnaast biedt onze website 
straks alle informatie over het nieuwe pensioenstelsel en wordt dit bijgewerkt zodra er actualiteiten of 
ontwikkelingen bekend worden. De digitale mailings en de PF-Update worden ook meteen in een nieuw 
jasje gestoken.

De website zal worden gehost en beheerd door AZL en de verwachte livedatum is halverwege oktober. 
Uiteraard brengen we je hiervan op de hoogte per e-mail. 

Ben jij nog niet met je persoonlijke e-mailadres ingeschreven voor de mailings van het pensioenfonds? 
Stuur dan je e-mail adres naar pensioenfonds.kasbank@caceis.com, zodat wij jou belangrijke informatie 
van en over het pensioenfonds kunnen sturen.

mailto:pensioenfonds.kasbank@caceis.com
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Ken jij onze vertrouwenspersoon al? 

Kristle Jessurun is de vertrouwenspersoon én compliance officer van ons pensioenfonds. 

Je kunt bij haar terecht als je ongewenste omgang met mensen binnen het fonds ervaart of hebt ervaren en 
hier graag vertrouwelijk over wilt praten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om (seksuele) intimidatie, discriminatie, 
pesten, agressie of ander gedrag dat door jou als onprettig wordt ervaren. Ook kun je haar benaderen als je 
een vermoeden hebt van onregelmatigheden, integriteitsincidenten of misstanden binnen het 
pensioenfonds.  

Weet dat je bij haar je verhaal in een veilige omgeving kunt doen! 

Op onze website stelt zij zich aan je voor.

Aankondiging Jaarvergadering 

Op vrijdagmiddag 7 oktober vindt de jaarlijkse deelnemersvergadering plaats met een presentatie  
van de bekende beursanalist Corné van Zeijl. De jaarvergadering kan virtueel worden gevolgd.

We zouden het leuk vinden als je hierbij aanwezig kunt zijn. Noteer deze datum dus alvast in je agenda.

https://www.pensioenfondskasbank.nl/medewerker/over-het-pensioenfonds/bestuur-en-commissies/
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