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In deze nieuwsbrief informeren wij je over de volgende onderwerpen 
 

- Financiële positie: hoe staan we ervoor? 
- Uniform Pensioenoverzicht 
- Het nieuwe pensioenstelsel 
- Maatschappelijk verantwoord beleggen 
- Partnerpensioen 

 
 
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 is door de DNB bepaald dat onze beleidsdekkingsgraad, de 
gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, minimaal 115,8% (vereiste dekkingsgraad) moet zijn.  
 
Omdat we sinds 2015 onder de vereiste dekkingsgraad zitten is er een herstelplan gemaakt dat elk jaar wordt 
bijgesteld. Volgens het herstelplan 2021 moet onze beleidsdekkingsgraad op 31 december 2021 106,9% zijn. De 
beleidsdekkingsgraad op 31 juli 2021 was 107,4%. 
 

    

 
Zoals je hier kunt zien is de dekkingsgraad in het afgelopen jaar gestegen van 101,5% naar 112,7%. 
 
Wil je meer weten over het verloop van de dekkingsgraad en ons herstelplan? Ga dan naar 
www.brocacefpensioenfonds.nl. Daar kun je ook het Jaarverslag 2020 van het pensioenfonds bekijken. 

 
 
Het nieuwe pensioenstelsel 
Mensen wisselen tegenwoordig vaker van werkgever en worden ouder dan vroeger. Ook werken er veel mensen als 
zzp’er. Het huidige pensioenstelsel past hier eigenlijk niet goed meer bij. De sociale partners (werkgevers en 
werknemers) en het kabinet hebben daarom afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel. Wat gaat er 
veranderen? Deelnemers krijgen in het nieuwe pensioenstelsel informatie over hun persoonlijke pensioenvermogen. 
Ook gaat het pensioen meer meebewegen met de economie: gaat het economisch goed, dan kan het pensioen 
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stijgen. Als het slecht gaat met de economie kan het pensioen minder worden. Het nieuwe pensioenstelsel kent 
twee soorten pensioenregelingen. De ene regeling biedt meer keuzevrijheid, de andere regeling biedt meer 
mogelijkheden om risico’s samen te delen. De sociale partners (werkgever en vakbonden) kiezen samen met het 
pensioenfonds de regeling die het beste bij hun deelnemers past. Het nieuwe pensioenstelsel gaat uiterlijk op  
1 januari 2027 in. 
 
Voor meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-
pensioenstelsel.  
 
Maatschappelijk verantwoord beleggen 
Brocacef Pensioenfonds is zich bewust van haar maatschappelijke functie en verantwoordelijkheden. Het bestuur 
heeft daarom een missie en een investment belief voor het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid (MVB 
beleid) geformuleerd. De missie luidt: “Het pensioenfonds wil zorgen voor een goed pensioen, door te streven naar 
een zo hoog mogelijk rendement binnen het gekozen risicoprofiel van de beleggingen welke tevens bijdragen aan 
een gezonde en eerlijke wereld.” Om een goede integratie van het MVB-beleid in het totale beleggingsbeleid te 
krijgen heeft het bestuur de volgende investment belief geformuleerd: “Het pensioenfonds voelt zich 
verantwoordelijk om bij te dragen aan een duurzame wereld. Het pensioenfonds is ervan overtuigd dat 
maatschappelijk verantwoord beleggen positief bijdraagt aan de risicorendementsverhouding in de 
beleggingsportefeuille en daarmee bijdraagt aan de langetermijndoelen van het pensioenfonds”.  
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