
  

 

De invloed van de coronacrisis op Brocacef Pensioenfonds 
 
De huidige wereldwijde crisis heeft ook gevolgen voor ons pensioenfonds. Welke 
precies weten we nu nog niet. Op dit moment lijken we op weg naar de 1,5 meter 
samenleving met meer bewegingsvrijheid, maar er is ook nog een heleboel 
onzeker. Voor het pensioenfonds is vooral de ontwikkeling van de wereldeconomie heel belangrijk en die 
volgen we continu. 
 
Als gevolg van de crisis is de waarde van onze beleggingen in korte tijd fors gedaald. Inmiddels is er 
sprake van een licht herstel, maar het is onzeker of dit zal doorzetten. De gevolgen op langere termijn 
kunnen we nog moeilijk inschatten. De economische vooruitzichten variëren van licht herstel eind dit jaar 
tot verdere krimp in 2021. Hoe dan ook is het waarschijnlijk dat de gevolgen van de coronacrisis mogelijk 
nog jaren voelbaar zijn. Een gedeelte van de verliezen zal onvermijdelijk bij beleggers, en dus ook bij 
pensioenfondsen, neerslaan.  
 
Daarnaast zorgt een lagere rente voor extra druk op onze dekkingsgraad (de verhouding tussen wat een 
fonds in kas heeft en wat nodig is om alle pensioenen uit te kunnen betalen). De dekkingsgraad was eind 
januari 2020 105,2% en daalde naar 96,5% per 30 april 2020 (gemiddelde dekkingsgraad Nederlandse 
pensioenfondsen eind april: 90%). Onze beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad over de 
laatste 12 maanden) daalde van 105,9% naar 102,9%.  
De financiële situatie is zorgelijk, maar het is nog te vroeg om aan te kunnen geven wat de uiteindelijke 
impact zal zijn op de pensioenen van onze deelnemers. Wij verwachten hier in het najaar een inschatting 
van te kunnen maken. 
 

Crisisteam 
Het bestuur heeft uit haar midden een crisisteam samengesteld, aangevuld met een aantal externe 
beleggingsdeskundigen. Dit crisisteam overlegt regelmatig over de actuele stand van zaken en bespreekt 
of het beleggingsbeleid moet worden aangepast. We reageren waar nodig, maar we houden ook in deze 
tijd vooral de lange termijn in de gaten, want pensioen is en blijft een zaak voor de lange termijn.  
 

Overige ontwikkelingen 
De crisis overschaduwt de ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord, maar deze gaan op de 
achtergrond wel verder. Onzeker is wanneer er meer duidelijkheid komt, maar wij zullen je zo snel 
mogelijk informeren over relevante ontwikkelingen. 

 
Bereikbaarheid 
Eén van de gevolgen van de coronacrisis is dat onze pensioenadministratie niet volledig bezet, maar nog 
wel bereikbaar is. Je kunt ons bereiken, bij voorkeur via email (pensioen@brocacef.nl), maar onze reactie 
kan misschien iets langer duren dan je van ons gewend bent. 

 
 

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

http://www.brocacefpensioenfonds.nl/

