
  

 

 

 
In deze nieuwsbrief praten we je bij over de financiële situatie van ons fonds. Ook lopen we vooruit op de 
Pensioen3daagse 2019 en informeren we je over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor je pensioen. 
 

 
 
De media staan er al weken bol van: de pensioenen in Nederland staan onder druk door de lage rente. Een aantal 
grote pensioenfondsen heeft laten weten dat hun financiële situatie dramatisch is verslechterd. Het verlagen van de 
pensioenen lijkt voor deze fondsen onvermijdelijk. 

Waardoor is de rente zo laag? 
De lage rente is een gevolg van een aantal structurele factoren, zoals de vergrijzing en de lage inflatie. Maar ook het 
beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) is van invloed: om de economie te stimuleren wordt de rente nog eens 
extra verlaagd. De verwachting is dat de rente langere tijd laag zal blijven. 

Wat betekent dat voor pensioenfondsen?    
De rente is belangrijk voor het vaststellen van de dekkingsgraad, die de verhouding van het vermogen van een 
pensioenfonds ten opzichte van de verplichtingen weergeeft. Hoe lager de rente is, hoe hoger de verplichtingen:  
pensioenfondsen moeten dan meer geld opzij zetten om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De lage rente 
heeft niet alleen een negatieve invloed op de dekkingsgraad, het wordt ook duurder om de opbouw van pensioenen 
te financieren. Als gevolg hiervan zullen vanaf volgend jaar vrijwel zeker pensioenpremies stijgen en/of 
opbouwpercentages dalen. 

Hoe staan wij ervoor? 
Op 30 september 2019 was onze beleidsdekkingsgraad 106,5%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde 
dekkingsgraad over 12 maanden. Belangrijk is de stand van de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2019, die 
bepaalt namelijk of de pensioenen verlaagd moeten worden.  
 

  
 
Als we de huidige dekkingsgraad doortrekken naar 31 december 2019 komt de beleidsdekkingsgraad uit op 105,4%. 
Dat betekent dat we in de gevarenzone zitten, maar nog niet hoeven in te grijpen. Wij verwachten dan ook dat wij de 
pensioenen dit jaar niet hoeven te verlagen. Voor de pensioenpremie en het opbouwpercentage ligt dit anders.  
De afspraken die de sociale partners (werkgever en vakbonden) hierover hebben gemaakt gelden tot 1 januari 2020.  
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Wij hebben berekend dat de pensioenpremie volgend jaar aanzienlijk moet worden verhoogd (van 33,4% tot 48% 
van de pensioengrondslagsom) om het huidige opbouwpercentage (1,875%) te  kunnen financieren. Bij een 
gelijkblijvende pensioenpremie moet het opbouwpercentage worden verlaagd tot 1,3%. Een combinatie van een 
hogere premie en een lager opbouwpercentage is ook mogelijk. Wij hebben de sociale partners hiervan op de 
hoogte gesteld en hen gevraagd in onderling overleg tot een nieuwe afspraak te komen, die voor ons als 
pensioenfonds uitvoerbaar is.  
 
 

 
 
Pensioen3daagse 2019 
Ook dit jaar doen we mee aan de Pensioen3daagse! Op 5, 6 en 7 november houden de medewerkers van het 
pensioenfonds weer spreekuur. In een persoonlijk gesprek kunnen medewerkers met al hun pensioenvragen terecht. 
Wil jij ook een pensioengesprek, stuur dan een mail naar pensioen@brocacef.nl. 
 
In elke nieuwsbrief behandelen we een “life event”. Deze keer is dat pensioen en arbeidsongeschiktheid.   
  

  

Wat gebeurt er met mijn pensioen bij arbeidsongeschiktheid? 
Als je na twee jaar ziekte door het UWV volledig arbeidsongeschikt bent verklaard en je arbeidsovereenkomst is 
beëindigd, wordt je pensioenopbouw voortgezet zonder dat je daar premie voor hoeft te betalen. Het op dat moment 
op de pensioendatum te behalen pensioen wordt dan bevroren. Voorwaarde is wel dat je een WIA uitkering ontvangt 
op basis van de hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan wordt je 
pensioen voor dat deel premievrij. Blijf je daarnaast voor het arbeidsgeschikte deel werken, dan betaal je voor dat 
deel van je pensioenopbouw wél premie. 
 
Vragen? 
Wij krijgen regelmatig vragen over de pensioenleeftijd in onze regeling. De pensioenleeftijd is voor iedereen 68 jaar, 
maar het is mogelijk om eerder met pensioen te gaan en wel vanaf 5 jaar voor de AOW leeftijd. Verreweg de meeste 
mensen kiezen ervoor het pensioen in te laten gaan op het moment dat zij AOW ontvangen. Kijk op mijn AOW 
leeftijd om te zien wanneer jij AOW krijgt.  
 
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neem dan contact op met de medewerkers van het 
pensioenfonds of mail naar pensioen@brocacef.nl.  
 

https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/
https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/
mailto:pensioen@brocacef.nl

