
  

 

 
Met deze nieuwsbrief willen wij je informeren over de volgende onderwerpen: 

- Partnerpensioen en de gevolgen voor je pensioen bij scheiden of uit elkaar gaan; 
- Hoe staan we er voor? Ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad; 
- Brocacef Pensioenfonds in het nieuws. 

  
 

Partnerpensioen  
 

 
 
 
Als je getrouwd bent of geregistreerd partner en je overlijdt, krijgt je partner een uitkering van het pensioenfonds. 
Ook je kinderen hebben recht op een uitkering. Die krijgen ze tot ze 18 jaar zijn. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl 
kun je zien hoeveel partnerpensioen je hebt opgebouwd. 
 
Woon je samen en ben je niet getrouwd? Meld je dan aan bij het pensioenfonds voor de partnerpensioenregeling. 
Doe je dit niet, dan krijgen jouw nabestaanden geen uitkering als je overlijdt. 
Ga naar www.brocacefpensioenfonds.nl, download het aanmeldingsformulier en meld je aan! 
 

Pensioen en scheiden 
 

 
 
Als je gaat scheiden of niet meer samenwoont, wordt je ouderdomspensioen verdeeld. Het gaat dan om het 
pensioen dat je hebt opgebouwd terwijl jullie samen waren. Pensioen dat je voor die tijd hebt opgebouwd wordt niet 
verdeeld. Gebruikelijk is dat jullie allebei de helft krijgen. Maar je kunt ook een andere verdeling afspreken. Je kunt 
dit regelen bij de scheiding.  
Je ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd, dit komt tot uitkering als je overlijdt.  
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Hoe staan we er voor?  
 
Onze beleidsdekkingsgraad op 31 augustus  
was 106,1%. Volgens het herstelplan dat wij 
in maart bij De Nederlandsche Bank hebben 
ingediend, moet de dekkingsgraad eind 2017 
uitkomen op 106% om tijdig te kunnen 
herstellen. Dat is nog niet genoeg om je 
pensioen te kunnen verhogen, want dan moet 
de dekkingsgraad minimaal 110% zijn. Ook 
de komende jaren worden je aanspraken 
waarschijnlijk niet verhoogd. Een verlaging 
van je pensioen is momenteel niet aan de 
orde, maar het is mogelijk dat dit in de 
toekomst wel nodig zal zijn. Kijk voor meer 
informatie over de dekkingsgraad en het 
herstelplan op onze website: 
www.brocacefpensioenfonds.nl  

 
 
Brocacef Pensioenfonds in het nieuws 
 
Het vermogen van Brocacef Pensioenfonds is belegd in obligaties, aandelen en vastgoed. Het beheer van de 
beleggingen is uitbesteed aan externe partijen. Met NN Investment Partners is onlangs een overeenkomst gesloten 
om de obligatieportefeuille te beheren. In sommige media is naar aanleiding hiervan het bericht verschenen dat NN 
Investment Partners ‘de pensioenen’ van Brocacef Pensioenfonds gaat beheren. Dit is nadrukkelijk niet aan de orde, 
het gaat hier slechts om het beheer van een gedeelte van het vermogen van Brocacef Pensioenfonds.  
 
 

 
 
Website Brocacef Pensioenfonds 
Op onze website www.brocacefpensioenfonds.nl vind je alle informatie over pensioenzaken.  
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