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Hierbij informeren wij u over uw pensioen in 2019. De pensioenafrekening van januari 2019 is bijgevoegd,
de jaaropgave over 2018 ontvangt u later van ons.
Geen verhoging van uw pensioen in 2019
Wij proberen uw pensioen waardevast te houden. Basis voor een eventuele verhoging is de afgeleide
consumentenprijsindex van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018. In deze periode zijn de prijzen met 1,73% gestegen.
De beleidsdekkingsgraad op 31 december 2018 is voorlopig vastgesteld op 110,5%. Gedeeltelijke
indexatie van uw pensioen is mogelijk bij een dekkingsgraad hoger dan 110%. Gezien de financiële
positie heeft het bestuur besloten de pensioenen niet te verhogen. Op dit moment is een verlaging van uw
pensioen niet aan de orde, maar het is mogelijk dat dit in de toekomst wel nodig zal zijn.
Uw pensioen en de loonheffingskorting
De SVB, die de AOW uitbetaalt, houdt rekening met de heffingskortingen die voor u van toepassing
kunnen zijn. De loonheffingskorting mag maar door één uitkeringsinstantie worden toegepast, in de
meeste gevallen is dit de SVB. Wij passen daarom bij de uitbetaling van de pensioenen in principe de
loonheffingskorting niet toe. Als dit wel het geval is kunt u dit zien op uw pensioenafrekening.

Uw pensioen en de Zorgverzekeringswet (ZVW)
De ZVW kent twee soorten premies: de nominale premie en de inkomensafhankelijke bijdrage.
De nominale premie betaalt iedereen rechtstreeks aan de verzekeraar. De inkomensafhankelijke bijdrage
wordt voor de AOW door de SVB ingehouden. Wij houden de bijdrage in op uw aanvullende
pensioenuitkering.
Voor 2019 betekent dit dat u over uw aanvullend pensioen 5,7% verschuldigd bent. In 2018 was dit 5,65%.
Als u van verschillende instanties een uitkering ontvangt en het totaal aan AOW/Anw en aanvullend
pensioen is hoger dan € 55.927 bruto op jaarbasis, kan een te hoge bijdrage worden ingehouden. De
belastingdienst zal het teveel betaalde na afloop van het jaar aan u terugbetalen.
Vacature bestuurslid namens de gepensioneerden
Op dit moment is er nog steeds een vacature voor een bestuurslid namens de gepensioneerden.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de heer A. Zwijgers, telefonisch bereikbaar op 0302452436, of stuur een email naar pensioen@brocacef.nl.

Nieuw lid Verantwoordingsorgaan
Het pensioenfondsbestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het
verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 leden, waarvan er 1 wordt gekozen uit en door de deelnemers.
Angelique Nahon, die de deelnemers sinds 2010 heeft vertegenwoordigd, is per 31 december 2018
afgetreden. Zij wordt opgevolgd door Willy Krol, werkzaam bij Brocacef Centrale Diensten B.V. en lid van
de Centrale Ondernemingsraad.
Betaaldata van uw pensioen in 2019
15 januari
15 februari
15 maart
15 april
15 mei
14 juni

15 juli
15 augustus
13 september
15 oktober
15 november
13 december

Website Brocacef Pensioenfonds
Op onze website www. brocacefpensioenfonds.nl vindt u informatie over pensioenzaken. Ook kunt u de
ontwikkeling van de dekkingsgraad volgen. Met het contactformulier kunt u vragen aan ons stellen.
E-mail adres
Om u sneller en vaker te kunnen berichten, en als fonds ook op kosten te letten, willen wij u zoveel
mogelijk via e-mail informeren. Wij verzoeken u daarom, als u dit nog niet eerder hebt gedaan, uw e-mail
adres aan ons door te geven. Ons e-mail adres is pensioen@brocacef.nl

