
  

 

 

 
 
De medewerkers van het Brocacef Pensioenfonds hebben tijdens de pensioen3daagse weer een 
pensioenspreekuur gehouden. In deze nieuwsbrief delen wij een aantal veel gestelde vragen. 

 

  

 
Hoe werkt onze pensioenregeling? Jaarlijks bouw je een deel van je uiteindelijke pensioen op. Dit doe je niet over 
je gehele salaris. Over een bedrag van € 13.123 bouw je geen pensioen op. Dit drempelbedrag (de franchise) is 
ongeveer gelijk aan de uitkering die je vanaf je AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over je loon minus het 
drempelbedrag bouw je jaarlijks 1,875% pensioen op. Ieder jaar bouw je zo een stukje van je pensioen op. Het 
pensioen dat je op deze manier opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling.  
Stel: je verdient € 23.123 per jaar. De franchise is € 13.123. Je bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op 
over de pensioengrondslag van € 10.000. 
Dat is € 187,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren 
plus de eventuele indexatie. 
 

Omdat onze regeling wordt gefinancierd op basis van CDC (collectieve beschikbare premie) is de uiteindelijke 
hoogte van je pensioen onzeker. De premie die de werkgever aan het pensioenfonds betaalt om de 
pensioenopbouw te financieren is gemaximeerd. Onder “normale” omstandigheden is deze premiebijdrage 
voldoende, maar dat geeft geen garantie. Als bijvoorbeeld de rente opeens sterk daalt of de levensverwachting snel 
stijgt, kan het zijn dat de premie niet voldoende is. De jaarlijkse pensioenopbouw moet dan worden verlaagd. Je 
bouwt dan dus minder pensioen op! 

 

  
 
Ik woon samen, krijgt mijn partner een uitkering als ik overlijd? In onze pensioenregeling bouw je niet 
alleen pensioen op voor jezelf, maar ook voor je partner. Als je gaat trouwen of scheiden heeft dit gevolgen voor je 
pensioen. Ongehuwd samenwonenden moeten hun partner bij het pensioenfonds aanmelden om hem of haar in 
aanmerking te laten komen voor partnerpensioen. 
Meld je partner nu aan! Ga naar www.brocacefpensioenfonds.nl voor het aanmeldingsformulier. 
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Kan ik mijn pensioen overdragen? Als je van werkgever verandert en naar een ander pensioenfonds gaat, kun je 
ervoor kiezen om je opgebouwde pensioen mee te nemen, dit noemen we waardeoverdracht. Of waardeoverdracht 
een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van je vorige, en van je nieuwe 
pensioenuitvoerder. Ook moet je goed kijken of de pensioenregelingen gelijkwaardig zijn. Je kunt hiervoor de 
pensioenvergelijker gebruiken. Wil je pensioen overdragen naar Brocacef Pensioenfonds, kijk dan op 
www.brocacefpensioenfonds.nl voor meer informatie. Let op: waardeoverdracht is niet mogelijk als de 
beleidsdekkingsgraad van je vorige pensioenfonds lager is dan 100%. 

 
Hoe staan we er voor? Onze beleidsdekkingsgraad op 31 oktober was107,5%. Volgens ons herstelplan moet de 
dekkingsgraad eind 2017 uitkomen op 106% om tijdig te kunnen herstellen. Dat is nog niet genoeg om je pensioen 
te kunnen verhogen door te indexeren, 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  
 
Pensioenleeftijd naar 68 jaar 

 
Op 1 januari 2018 gaat de wettelijke pensioenleeftijd naar 68 jaar. De vakbonden en de werkgever hebben 
afgesproken dat ook in onze pensioenregeling de pensioenleeftijd van 67 naar 68 gaat. Het blijft wel mogelijk om 
eerder met pensioen te gaan. De opbouw van 1,875% per jaar wijzigt niet, behalve dat deze nu wordt gekoppeld 
aan de leeftijd van 68. Het bestuur van Brocacef Pensioenfonds heeft besloten om tot conversie van de 
opgebouwde pensioenaanspraken over te gaan. Dit betekent dat het pensioen dat je al hebt opgebouwd wordt 
uitgesteld naar 68 jaar en als gevolg hiervan wordt verhoogd. 
 

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