
  

 

 

 

Pensioenleeftijd naar 68 jaar 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we je verteld dat de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 

is verhoogd naar 68 jaar. Het pensioen dat je al hebt opgebouwd wordt uitgesteld naar 68 jaar en zal als 

gevolg hiervan met een leeftijdsafhankelijke factor worden verhoogd.   

 

Een voorbeeld: 

Stel: je bent op 1 januari 2018 40 jaar en hebt pensioen opgebouwd dat ingaat op 67 jaar. Het opgebouwde 

pensioen (laten we uitgaan van € 2.500,-- per jaar) wordt verhoogd met de factor die hoort bij iemand van 

40 jaar, in onderstaand voorbeeld 1,0605. Na deze conversie bedraagt het pensioen € 2.651,25 per jaar, 

uitkerend vanaf 68 jaar. Omdat het pensioen een jaar later ingaat, gaat de uitkering omhoog.  

 

Levenslang Ouderdomspensioen  
 

Levenslang Ouderdomspensioen  

ingang 67 jaar 
 

ingang 68 jaar 

€ 2.500,- per jaar x 1,0605 = € 2.651,25 per jaar 

 

Het opgebouwde partnerpensioen blijft ongewijzigd.  

 

De pensioenleeftijd gaat dus naar 68 jaar. Uiteraard blijft het mogelijk om eerder met pensioen te gaan, 

bijvoorbeeld wanneer je de AOW leeftijd bereikt. In dat geval zal het bedrag dat bij 68 jaar hoort weer 

verlaagd worden.  

 

 

Uniform Pensioenoverzicht 2018 

Later dit jaar ontvang je van ons een Uniform Pensioenoverzicht waarop je kunt zien wat je nieuwe 

pensioenaanspraken zijn. 

 

 

Toeslagpercentage 2018  

Wij streven ernaar je pensioenaanspraken jaarlijks mee te laten groeien met de cao-verhogingen. De lonen 

zijn in 2017 met 2,77% verhoogd. Om de pensioenen te kunnen verhogen moet de beleidsdekkingsgraad 

op 31 december tenminste 110% zijn. De beleidsdekkingsgraad op 31 december 2017 is voorlopig 

vastgesteld op 108,6%. Dit betekent dat je pensioenaanspraken in 2018 niet worden verhoogd. Gezien de 

financiële situatie van het fonds, worden je aanspraken waarschijnlijk ook de komende jaren niet 

verhoogd. Op dit moment is een verlaging van je pensioen niet aan de orde, maar het is mogelijk dat dit in 

de toekomst wel nodig zal zijn. 
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Kengetallen pensioenregeling per 1 januari 2018 

Streef opbouwpercentage  1,875%  

Pensioenrichtleeftijd    68 jaar  

Franchise     € 13.344  

Premie werknemer 5,8%  van de pensioengrondslag  

Maximaal pensioengevend salaris  € 105.075   

 

Nieuwe deelnemers 

In het kader van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden konden medewerkers afkomstig van Mediq 

kiezen: bij pensioenfonds PMA blijven of overstappen naar Brocacef Pensioenfonds. Ruim 180 

medewerkers hebben gekozen voor Brocacef Pensioenfonds. Wij heten onze nieuwe deelnemers van harte 

welkom! 

 

 

Vragen? 

Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neem dan contact op met de medewerkers van het 

pensioenfonds of mail naar pensioen@brocacef.nl.  
 


