
  

 

 

Maarssen, januari 2020 
 
 
Hierbij informeren wij u over uw pensioen in 2020 en een wijziging van onze statuten. Ook doen wij een 
oproep voor kandidaat bestuursleden.  
 
 
Geen verhoging van uw pensioen in 2020 
 
Wij proberen uw pensioen waardevast te houden. Basis voor een eventuele verhoging is de afgeleide 
consumentenprijsindex van 1 juli 2018 tot 1  juli 2019. In deze periode zijn de prijzen met 1,49% gestegen.  
Een (gedeeltelijke) indexatie van uw pensioen is pas mogelijk bij een dekkingsgraad 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.  
 
De pensioenafrekening van januari 2020 is bijgevoegd, de jaaropgave over 2019 ontvangt u later van ons.   
 
Zorgverzekeringswet (ZVW) in 2020 

 
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  
voor de AOW wordt door de SVB ingehouden. Wij houden de bijdrage in op uw aanvullende 
pensioenuitkering. Voor 2020 betekent dit dat u over uw aanvullend pensioen 5,45% verschuldigd bent. In 
2019 was dit 5,7%. 
 
Statutenwijziging, vacatures in het bestuur en een oproep  
 
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. Van de zes 
bestuursleden worden er twee in principe gekozen uit en door de gepensioneerden. In principe, want als 
zich geen geschikte kandidaten aandienen, kan het bestuur zelf kandidaten stellen. Dit kunnen zowel 
gepensioneerden als actieve deelnemers zijn. Door de statutenwijziging is het namelijk mogelijk dat een 
deelnemer de gepensioneerden in het bestuur vertegenwoordigt. De definitieve benoeming vind plaats na 
een eventuele goedkeurende toetsing door De Nederlandsche Bank. 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.    
 
Oproep  
 
Vindt u 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 deze functie. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030-
2452436. U kunt natuurlijk ook een email sturen naar pensioen@brocacef.nl. 
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Betaaldata van uw pensioen in 2020 
 
15 januari   15 juli 
14 februari   14 augustus 
13 maart   15 september 
15 april   15 oktober 
15 mei    13 november 
15 juni    15 december 
 
 
Website Brocacef Pensioenfonds 
De gewijzigde statuten staan op onze website www. brocacefpensioenfonds.nl. Daar vindt u verder alle 
informatie over pensioenzaken. Ook kunt u de ontwikkeling van de dekkingsgraad volgen. Met het 
contactformulier kunt u vragen aan ons stellen. 

 

 
 
 


