
  

 

 

 
In deze nieuwsbrief gaan we wat dieper in op de financiële positie van Brocacef Pensioenfonds en 
informeren we je over het partnerpensioen. Ook vragen we je aandacht voor ons privacy beleid en het 
lezerspanel. 
  

 

 
 
Financiële positie: hoe gaat het met onze dekkingsgraad?   
De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer van het vermogen ten opzichte van de 
verplichtingen. 100% is niet voldoende, het is verplicht om een buffer aan te houden. De vereiste dekkingsgraad, de 
dekkingsgraad waarbij we nu en in de toekomst kunnen voldoen aan onze pensioenverplichtingen, is 116,8%.  
Op 1 januari 2015 kwamen we onder de vereiste dekkingsgraad en sindsdien zitten we in de herstelfase. Omdat we 
hier binnen 10 jaar weer uit moeten zijn, is er een herstelplan gemaakt dat elk jaar wordt bijgesteld.  
Om uit de herstelfase te komen moet onze beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over 12 
maanden)116,8% zijn. Volgens de prognose die we voor het herstelplan van 2018 hebben gemaakt (zie grafiek) zijn 
we in oktober 2020 hersteld. De beleidsdekkingsgraad op 31 mei 2018 was 110,7%.    

 

 
 

 
Wil je meer weten over ons herstelplan? Ga dan naar www.brocacefpensioenfonds.nl 
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Heb ik recht op partnerpensioen?  
De Brocacef pensioenregeling is er niet alleen voor je oude dag. Je bouwt ook rechten op voor een uitkering voor je 
partner, ingeval van overlijden. Terwijl je nog werkt bij Brocacef, maar ook als je na je pensionering overlijdt. Als je 
overlijdt tijdens je dienstverband, wordt berekend op hoeveel partnerpensioen je zou zijn uitgekomen als je tot je 
pensioendatum in leven was gebleven. Tot je partner 68 jaar wordt, komt daar nog een tijdelijk partnerpensioen bij.  
Overlijd je na je pensionering, dan heeft je partner ook recht op partnerpensioen.  
Bij pensionering kun je het partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen, dus als je geen partner hebt spaar je 
in ieder geval niet voor niets.  
Wil je meer weten over partnerpensioen ga dan naar www.brocacefpensioenfonds.nl 
 

 
 
Ik woon samen, krijgt mijn partner een uitkering als ik overlijd? 
Ongehuwd samenwonenden moeten hun partner bij het pensioenfonds aanmelden om hem of haar in aanmerking 
te laten komen voor partnerpensioen.   
Woon je samen? Meld je partner dan nu aan! Ga naar www.brocacefpensioenfonds.nl voor de voorwaarden en 
het aanmeldingsformulier. 

 

 
AVG 
Op 25 mei 2018 is in de hele Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in gegaan. 
Dit betekent dat je meer privacy rechten krijgt en wij je moeten informeren over wat wij met jouw gegevens doen. 
Kijk op www.brocacefpensioenfonds.nl voor ons privacy beleid. 

 

 
Lezerspanel 
Wij willen je graag in duidelijke en begrijpelijke taal over je pensioen informeren. We hebben een lezerspanel 
samengesteld dat ons hierbij helpt. Alle nieuwsbrieven worden eerst gelezen door dit panel. 
Wil je ook in het lezerspanel, stuur dan een mailtje naar avdgraaf@brocacef.nl    

 

 

 
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.  
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