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Deze nieuwsbrief heeft als thema het jaarverslag van pensioenfonds Croda over 2015 dat
onlangs is vastgesteld. In deze nieuwsbrief zullen we kort de belangrijkste punten uit
2015 bespreken, maar ook een aantal recente ontwikkelingen zoals de indexatie, de
werknemersbijdrage voor 2016 en de nieuwe website. In de bijlage bij de nieuwsbrief
geven we een uitgebreidere toelichting op een aantal zaken.

Belangrijkste punten 2015
Kerncijfers (per 31 december)

2015

2014

2013

Vermogen en verplichtingen (x € 1.000)
Totaal pensioenvermogen

140.352

138.041

110.692

Totaal pensioenverplichtingen

128.502

116.604

91.882

Feitelijke dekkingsgraad *

108,7%

118,4%

120,5%

Beleidsdekkingsgraad (conform richtlijnen DNB)

111,8%

n.v.t.

n.v.t.

Dekkingsgraad

* m.i.v. 2015 wordt deze berekend inclusief de module beleggingspensioen

Dekkingsgraad
De beleggingen van het pensioenfonds hebben in 2015 een klein rendement behaald,
hierdoor is het pensioenvermogen van het pensioenfonds gestegen. Echter, ook de
verplichtingen van het pensioenfonds zijn gestegen. Dit komt doordat de rente ten
opzichte van vorig jaar nog verder is gedaald. Bij een lage rente mag het pensioenfonds
met weinig rente inkomsten rekening houden. Hierdoor moet het pensioenfonds veel geld
in kas houden om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen
en is dus een goede graadmeter voor de financiële situatie van het pensioenfonds.
Omdat de verplichtingen sterker stegen dan het vermogen, daalde de
beleidsdekkingsgraad naar 111,8% per eind 2015.
Hiermee doet pensioenfonds Croda het beter dan veel andere pensioenfondsen,
aangezien de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen
ongeveer 104% bedraagt.
Korten niet nodig, wel herstelplan
Wij hebben op dit moment voldoende geld in kas om de pensioenen te kunnen blijven
betalen. Het korten van pensioen is dan ook niet aan de orde. Wel is het zo dat wij
volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB) niet genoeg reserves hebben om
grote dalingen in de beleggingen op te kunnen vangen. Wij hebben daarom halverwege
2015 een zogenaamd herstelplan ingediend bij DNB. Hierin staat wat wij gaan doen om
binnen 11 jaar weer voldoende reserves te hebben om in de toekomst eventuele
financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
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Pensioen minder zeker
Ondanks dat pensioenfonds Croda het beter doet dan veel andere pensioenfondsen wordt
een goed pensioen in de toekomst steeds minder vanzelfsprekend. Dit heeft een aantal
oorzaken zoals de lage rente, beperking pensioenopbouw door de overheid en het feit dat
we langer leven. Nog steeds is ons uitgangspunt om binnen de kaders van de wet een zo
goed mogelijk basispensioen te regelen, maar dit wordt minder vanzelfsprekend. Wij
raden u dan ook aan om zelf te kijken wat u extra nodig heeft, naast uw pensioen bij
pensioenfonds Croda. U heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Welk pensioen heeft
u nodig om nog leuk te kunnen leven? En wanneer wilt u met pensioen? Dat speelt
allemaal een rol.
Hierbij bieden wij u een aantal hulpmiddelen, zoals het Uniform Pensioen Overzicht (UPO)
dat wij jaarlijks naar u versturen en onze nieuwe website waar veel informatie te vinden
is (zie artikel verderop in deze nieuwsbrief). Verder organiseren wij collectieve
informatiebijeenkomsten over pensioenen en u kunt een individueel gesprek aanvragen
met een medewerker van ons pensioenbureau, Dion Pensioen Services. Zij kunnen u
inzicht geven in uw persoonlijke pensioensituatie.
Voor een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioenen (dus ook bij andere
werkgevers) en de AOW kunt u ook kijken op het pensioenregister van de overheid;
www.mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt hier inloggen met uw persoonlijke DigiD.
Indexatie
Normaal gesproken wordt uw geld elk jaar iets minder waard. Dit heet inflatie. Vanwege
de inflatie probeert pensioenfonds Croda elk jaar om het opgebouwde pensioen te
verhogen. Dit heet indexatie. Onlangs heeft het pensioenfondsbestuur op basis van de
beleidsdekkingsgraad besloten dat er ruimte is voor een indexatie van 0,26% voor de
actieve deelnemers en 0,07% voor de inactieve deelnemers en de gepensioneerden.
Werknemersbijdrage 2016
Zoals u misschien wel weet heeft de werknemersbijdrage van het Basispensioen een
vaste basisbijdrage en een aanvullende bijdrage die jaarlijks kan wijzigen. De hoogte van
de extra bijdrage is afhankelijk van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf juli
2016 is deze aanvullende bijdrage vastgesteld op 0,45%. De totale werknemersbijdrage
van het Basispensioen komt daarmee uit op 2,45% van de pensioengrondslag.
In het Basispensioen bouwt u pensioen op tot een bruto jaarsalaris van € 57.074. Over
het bruto jaarsalaris boven deze grens (indien aanwezig) bouwt u pensioen op in de
module Beleggingspensioen. Het Beleggingspensioen heeft ook een werknemersbijdrage.
Deze is ongewijzigd en bedraagt 5% van het bruto jaarsalaris boven € 57.074.
Nieuwe website (www.pfcroda.nl)
Op 1 juli gaat de nieuwe website van pensioenfonds Croda online! Op deze website kan
iedereen in de voorgeschreven Pensioen 1-2-3 de informatie over onze pensioenregeling
vinden die hij/zij zoekt. Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Laag 1 voor een
deelnemer die snel de belangrijkste informatie over de pensioenregeling wil zien en laag
2 en 3 voor uitgebreidere informatie. Ook doen wij op de website maandelijks verslag
van onze actuele financiële situatie, zodat u op elk moment kunt zien hoe wij ervoor
staan.
De nieuwe website is het centrale punt voor actuele informatie over het pensioenfonds.
Wij zullen dan ook voortaan geen documenten meer plaatsen op het intranet of de
website van de gepensioneerdenvereniging (GUC Gouda).
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