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Nieuwsbrief Brocacef Pensioenfonds
In deze nieuwsbrief informeren wij je over de volgende onderwerpen:
-

Geen verhoging van je pensioen
Automatische waardeoverdracht
Maatschappelijk verantwoord beleggen
Even voorstellen: Willy Krol en Ralph van Leuveren
Lezerspanel

Geen verhoging van je pensioen
Wij proberen je pensioen mee te laten stijgen met de jaarlijkse cao verhoging. In 2018 zijn de lonen met 1,75%
gestegen. Gedeeltelijke verhoging van je opgebouwde pensioen is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan
110%. De beleidsdekkingsgraad op 31 december 2018 is voorlopig vastgesteld op 110,5%. Dit zou een minimale
verhoging van de pensioenen opleveren, maar tegelijk een daling van de dekkingsgraad veroorzaken. Gezien de
financiële positie van het pensioenfonds heeft het bestuur besloten de pensioenen dus niet te verhogen. Op dit
moment is een verlaging van je pensioen niet aan de orde, al kunnen wij dit voor de toekomst niet uitsluiten.

Automatische waardeoverdracht klein pensioen
Pensioenfondsen mogen kleine pensioenen vanaf dit jaar niet meer afkopen. In plaats daarvan worden deze
pensioenen automatisch overgedragen aan een eventueel nieuw pensioenfonds. Een klein pensioen is een
opgebouwde pensioenaanspraak tussen € 2,- bruto per jaar en de wettelijke afkoopgrens. In 2019 is deze
afkoopgrens € 484,09 bruto per jaar. Ga je uit dienst en heb je een klein pensioen opgebouwd, dan dragen wij dit
automatisch over naar je nieuwe pensioenfonds. Hiervoor hoef je dus niets te doen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
Brocacef Pensioenfonds is zich bewust van haar maatschappelijke functie en verantwoordelijkheden. Het bestuur
heeft daarom de volgende missie geformuleerd: “Het pensioenfonds wil zorgen voor een goed pensioen, door te
streven naar een zo hoog mogelijk rendement binnen het gekozen risicoprofiel van de beleggingen welke tevens
bijdragen aan een gezonde en eerlijke wereld.” Om een goede integratie van het MVB beleid in het totale
beleggingsbeleid te krijgen heeft het bestuur de volgende investment belief geformuleerd: “We voelen ons
verantwoordelijk om op een maatschappelijke verantwoorde en duurzame manier te beleggen.” Voor het MVB
beleid sluiten wij ons aan bij de richtlijnen IORP II en het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
Convenant (IMVB) van de Pensioenfederatie.

Even voorstellen:
Angelique Nahon, die sinds 2010 namens de deelnemers lid was van het Verantwoordingsorgaan, is op
31 december 2018 afgetreden. Wij willen Angelique graag bedanken voor haar jarenlange inzet. Onze oproep in de
vorige nieuwsbrief heeft geen andere kandidaten opgeleverd, zodat Willy Krol per 1 januari 2019 als opvolger van
Angelique is benoemd.

Willy Krol, nieuw lid Verantwoordingsorgaan
Ik ben sinds 1 december 2006 in dienst bij Brocacef op de financiële afdeling, waar ik
al diverse functies heb gehad. De eerste jaren bij Lloyds Apotheken in Baarn tot de fusie
met Escura Apotheken in 2010. Al jaren zit ik in de OR, eerst voor BENU Apotheken en
nu voor Brocacef Centrale Diensten. Vorig jaar heb ik al een poosje meegelopen met
het VO en dat beviel me goed. Omdat er verder geen kandidaten waren kon ik per
1 januari meteen aan de slag.

Met Willy erbij, bestaat het Verantwoordingsorgaan nu uit 3 leden. De 2 andere leden zijn Rob Schut en Harry
Kappert.
Ralph van Leuveren was al enige tijd kandidaat bestuurslid bij het pensioenfonds. In januari is Ralph door De
Nederlandsche Bank getoetst en geschikt bevonden om tot het bestuur toe te treden.

Ralph van Leuveren, nieuw lid Bestuur
Ik ben sinds augustus 2009 werkzaam bij Brocacef Groep. In mijn functie als manager
concern controlling ben ik onder andere verantwoordelijk voor financiële rapportages.
In januari 2019 ben ik namens de werkgever als “jong” bestuurslid toegetreden tot het
bestuur van Brocacef Pensioenfonds. Met mijn 39 jaar is jong natuurlijk een relatief begrip,
maar in pensioenland word je nou eenmaal zo aangemerkt als je jonger dan 40 jaar bent.
Je vraagt je misschien af waarom ik mij nu al bezig wil houden met pensioenen. Maar de
hoogte van mijn pensioen “later” wordt mede bepaald door wat er vandaag met de
ingelegde premies gebeurt. Dus ook de jongere generatie profiteert ervan als er toeslag
wordt verleend of voelt in het negatieve geval de gevolgen van korten. Het is dus ook voor
deze generatie van belang om aan het roer te staan en mee te beslissen over het beleid van het pensioenfonds.
Met Ralph erbij, bestaat het Bestuur nu uit 6 leden. De andere bestuursleden zijn Johan Eeken, Amasja Tromp, Frits
Huisman, Ineke Verweij en Hans de Wit.

Lezerspanel
Informatie over pensioen is vaak ingewikkeld en technisch. Om onze deelnemers in begrijpelijke taal over pensioen
te informeren, hebben we een lezerspanel dat ons hierbij helpt. Alle nieuwsbrieven worden bijvoorbeeld eerst door
hen gelezen en voorzien van feedback. Vind jij het ook leuk om in het lezerspanel te komen, stuur dan een mailtje
naar avdgraaf@brocacef.nl.

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

