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Nieuwsbrief Brocacef Pensioenfonds

In deze nieuwsbrief gaan we in op de financiële positie van Brocacef Pensioenfonds en informeren we je
over het Uniform Pensioen Overzicht en de pensioenpremie 2020-2024.

Financiële positie: hoe staan we ervoor?
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. Om nu en in de toekomst te
kunnen voldoen aan onze pensioenverplichtingen moet de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad
over 12 maanden) 117,1% zijn. Omdat we sinds 2015 onder de vereiste dekkingsgraad zitten is er een herstelplan
gemaakt dat elk jaar wordt bijgesteld. De beleidsdekkingsgraad op 30 juni 2019 was 108,7%.
Volgens het herstelplan van 2019 zouden we in december 2023 hersteld kunnen zijn. Wil je meer weten over ons
herstelplan? Ga dan naar www.brocacefpensioenfonds.nl
Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
Binnenkort ontvang je van ons het Uniform Pensioenoverzicht 2019. In het overzicht staat hoeveel pensioen je hebt
opgebouwd bij Brocacef Pensioenfonds en hoeveel je krijgt als je met pensioen gaat. Ook kun je zien wat je partner
en kinderen krijgen als je overlijdt. Het Uniform Pensioenoverzicht is gebaseerd op jouw situatie op 1 januari 2019.
Ben je na die datum getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Of heb je na die datum je
partner met wie je samenwoont aangemeld? Dan staat je partner nog niet vermeld op je UPO.
Let op: woon je samen en heb je dit niet bij ons aangemeld, dan heeft jouw partner geen recht op
partnerpensioen. Het formulier om je partner aan te melden kun je downloaden op www.brocacefpensioenfonds.nl
Pensioenpremie 2020-2024
In 2015 is in nauw overleg tussen werkgever en werknemers de huidige pensioenregeling tot stand gekomen. Toen
is afgesproken dat de pensioenpremie die de werkgever aan het pensioenfonds betaalt om de 5 jaar opnieuw wordt
vastgesteld. De huidige pensioenpremie is 33,4% van de pensioengrondslag (salaris minus franchise). Over de
hoogte van de pensioenpremie voor de jaren 2020-2024 moet nog door de sociale partners worden onderhandeld.
Informatiebijeenkomst 28 mei
Wat komt er kijken bij het besturen van een pensioenfonds? Op 28 mei was er een informatiebijeenkomst voor
medewerkers die hier meer over wilden weten. Amasja Tromp, bestuurslid namens de werkgever, gaf een
presentatie voor 9 geïnteresseerden. In de presentatie werd onder andere stilgestaan bij de eisen die aan
bestuurders worden gesteld. Ook het opleidingsplan en de profielschets voor kandidaat bestuursleden kwamen aan
de orde.
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.

