
  

 

 

In deze nieuwsbrief informeren wij je over de volgende onderwerpen: 
 

- Geen verhoging van je pensioen in 2020 
- Pensioenpremie en opbouwpercentage 2020 
- Statutenwijziging  
- Oproep kandidaat bestuursleden 

                                       

Geen verhoging van je pensioen in 2020 
Wij proberen je pensioen elk jaar mee te laten stijgen met de jaarlijkse cao verhoging. In 2019 zijn de 
lonen met 1,5% gestegen. Een (gedeeltelijke) indexatie van je pensioen is pas mogelijk bij een 
beleidsdekkingsgraad hoger dan 110%. De beleidsdekkingsgraad op 31 december 2019 is voorlopig 
vastgesteld op 106,1%. Het bestuur heeft daarom besloten de pensioenen niet te verhogen.  
 

Pensioenpremie en opbouwpercentage 2020 
Werkgever en vakbonden hebben 5 jaar geleden afspraken gemaakt over de hoogte van de 
pensioenpremie en het opbouwpercentage. Bij een  pensioenpremie van 33,4% (werkgever 27,6%,  
werknemers 5,8%) was de jaarlijkse pensioenopbouw 1,875%. Deze premieafspraak is vervallen op  
31 december 2019. Door de extreem lage rente van de afgelopen tijd zijn de pensioenkosten sterk 
gestegen. Bij hetzelfde opbouwpercentage van 1,875% zou een stijging van de pensioenpremie tot 39% 
en een hogere werknemersbijdrage onvermijdelijk zijn. Omdat de overheid verwacht dat er dit jaar meer 
duidelijk wordt over het nieuwe pensioenstelsel, hebben werkgever en vakbonden besloten 2020 als 
overgangsjaar te hanteren. Daarin blijft het opbouwpercentage 1,875% en wordt het premiepercentage op 
33,4% gehandhaafd. Het tekort aan premie-inkomsten (ca. € 1,5 miljoen) zal door het pensioenfonds 
worden aangevuld, hierdoor daalt de beleidsdekkingsgraad met 0,1%. Werkgever en vakbonden maken 
later dit jaar afspraken voor een nieuwe  premieovereenkomst vanaf 2021.  

 
Statutenwijziging 
Eind vorig jaar zijn onze statuten gewijzigd. Dit was nodig omdat het steeds moeilijker wordt om 
voldoende geschikte pensioenfondsbestuurders te vinden. Het bestuur bestaat nu uit 6 leden (was 8) met 
de mogelijkheid daar maximaal twee externe onafhankelijke deskundigen aan toe te voegen. Ook is het 
door de statutenwijziging mogelijk om als deelnemer namens de gepensioneerden in het bestuur plaats te 
nemen. Op dit moment is één van de twee functies gepensioneerden-bestuurslid vacant.  
Op 1 april 2020 ontstaat een tweede vacature door het aftreden van de heer J. de Wit.  
De gewijzigde statuten staan op onze website www. brocacefpensioenfonds.nl. 

 
Oproep  
Vind je het interessant om ons bestuur te komen versterken? Neem dan contact met ons op. We maken 
dan een afspraak om uitleg te geven over de inhoud van de functie, de werkwijze van het bestuur, het 
ontwikkelingstraject en de vergoeding behorende bij de functie. Wij zijn telefonisch bereikbaar op  
030-2452436. Je kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar pensioen@brocacef.nl. 
 

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