
  

 

Maarssen, januari 2022 
 
Hierbij informeren wij u over uw pensioen in 2022. Ook hebben wij nieuws over het bestuur en het 
Verantwoordingsorgaan.   
 
Vooralsnog geen verhoging van uw pensioen in 2022 
Doelstelling van ons fonds is om uw pensioen waardevast te houden. Wettelijk ligt vast dat een 
pensioenfonds pas over kan gaan tot het (gedeeltelijk) verhogen van de pensioenen als de 
beleidsdekkingsgraad hoger dan is dan 110% en onderbouwd kan worden dat het pensioenfonds ook in 
de komende jaren deze extra verplichting (meer pensioen = hogere verplichting) kan blijven betalen. 
Onze beleidsdekkingsgraad op 31 december 2021 is voorlopig vastgesteld op 112,8%. Dit zou een 
verhoging van de pensioenen met 0,24% betekenen (zie onderstaande tabel). 
 

Dekkingsgraad Toeslag 

110% 0% 

110%-111% Maximaal 0,08% 

111%-112% Tussen 0,08% en 0,17% 

112%-113% Tussen 0,17% en 0,25% 

116%-117% Tussen 0,51% en 0,59% 

120%-121% Tussen 0,84% en 0,92% 

125,3% 1,29% 

 
Gegeven de onzekerheid over de economische en financiële ontwikkelingen heeft het bestuur besloten 
de pensioenen vooralsnog niet te verhogen.  
Daarnaast zijn we in afwachting van gewijzigde regelgeving waardoor indexatie mogelijk wordt gemaakt 
voor fondsen met een beleidsdekkingsgraad vanaf 105 procent. Deze regelgeving zal naar verwachting 
op zijn vroegst in de tweede helft van 2022 gaan gelden. Als ook ons fonds hiervoor in aanmerking komt 
en de beleidsdekkingsgraad blijft minimaal op hetzelfde niveau, zal het bestuur onderzoeken of indexatie 
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 mogelijk en verantwoord is.  
Zodra hier meer over bekend is zullen wij u informeren. 
 
Pensioenafrekening januari 2022 
 
Uw bruto pensioen gaat per 1 januari 2022 dus niet omhoog. Het nettobedrag dat u maandelijks ontvangt, 
kan wel veranderen. Dat komt door de belasting en bijdrage Zorgverzekeringwet die u over uw pensioen 
betaalt. De overheid stelt de hoogte daarvan elk jaar vast. U vindt uw nieuwe maandbedrag in uw 
pensioenafrekening van januari 2022. De jaaropgave over 2021 ontvangt u later van ons.   
 
Nieuws van het bestuur en het Verantwoordingsorgaan  
  
Met ingang van 1 november 2021 is Hanneke Bes toegetreden tot het bestuur van Brocacef 
Pensioenfonds. Hanneke heeft na een intensief opleidingstraject toestemming gekregen van De 
Nederlandsche Bank om toe te treden tot het fondsbestuur. In het bestuur zal Hanneke de 
gepensioneerden vertegenwoordigen.  
 
Ron Woning is per 1 november 2021 benoemd als lid van het Verantwoordingsorgaan namens de 
werknemers. 

                      Toeslagbrief 2022 



  

 

Betaaldata van uw pensioen in 2022 
 
14 januari   15 juli 
15 februari   15 augustus 
15 maart   15 september 
15 april   14 oktober 
13 mei    15 november 
15 juni    15 december 
 
 
Website Brocacef Pensioenfonds 
Op onze website www.brocacefpensioenfonds.nl vindt u alle informatie over pensioenzaken. Ook kunt u 
de ontwikkeling van de dekkingsgraad volgen. Met het contactformulier kunt u vragen aan ons stellen. 
 
 


