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 2 

23e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda  Juli 2020 3 
 4 
In deze nieuwsbrief bespreken we kort een aantal belangrijke zaken uit het jaarverslag 5 
2019: 6 

• kerncijfers uit het jaarverslag 2019, belangrijke onderwerpen en korte toelichting 7 
op het jaar 2019; 8 

• er wordt een gedeeltelijke indexatie toegekend over 2019; 9 
• werknemersinhouding voor de periode juli 2020-juni 2021 wordt 2,46%; 10 
• en de nieuwe ANW premies met ingang van 1 juli 2020. 11 

Het jaar 2019 in kerncijfers 12 

 13 
  14 
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Belangrijke onderwerpen in 2019 15 

 16 
Wijzigingen in wet- en regelgeving 17 
Op 1 september 2020 moet het fonds voldoen aan de IORPII regelgeving. Dit is 18 
regelgeving die voor alle pensioenfondsen in Europa geldt. Onderzocht is hoe kan worden 19 
voldaan aan deze regelgeving en hoe de inrichting van nieuwe bestuurstaken het best 20 
past bij Croda. DNB heeft inmiddels ingestemd met de opzet en verdeling van de nieuwe 21 
bestuurstaken. 22 
 23 
Onderzoek DNB inzake risicobeheer 24 
DNB heeft het fonds gevraagd het risicobeheer te actualiseren. Diverse 25 
beleidsdocumenten zijn daarom opnieuw opgesteld, dit heeft geleid tot een actuele 26 
risicobeheercyclus. In juni 2020 heeft DNB positief gereageerd op het nieuwe 27 
beleidskader.  28 
 29 
Premiehoogte en toekomstbestendigheid van het fonds 30 
Door de gedaalde rente is de premie wederom gestegen en zal in 2020 ook weer stijgen. 31 
Het bestuur heeft de werkgever geïnformeerd over de verwachte premie voor de 32 
toekomstige jaren, er lijkt een grens te zijn aan de betaalbaarheid op lange termijn dan 33 
wel zal de huidige opbouw per jaar niet kunnen blijven gehandhaafd. Besluiten over dit 34 
onderwerp worden echter niet door het bestuur maar door de werkgever in samenspraak 35 
met de vakvereniging genomen. 36 
 37 
Bestuurssamenstelling 38 
De bestuursleden Peter Verburgh en Graham Myers zijn in september 2019 39 
teruggetreden. Wij bedanken hen voor hun enthousiaste en belangeloze inzet voor het 40 
pensioenfonds. Naar verwachting zal in het derde kwartaal van dit jaar een nieuwe 41 
bestuurder kunnen worden aangesteld, de tweede vacature wordt later ingevuld.  42 
 43 
Andere vermogensbeheerder voor de beleggingen van het fonds en ALM studie 44 
Medio 2019 is, na een uitgebreid selectie traject, BNP Paribas als opvolger van NN 45 
Investment Partners aangesteld als beheerder van de beleggingen van het fonds. NN 46 
Investment Partners blijft wel de beheerder van de beleggingen van deelnemers, de 47 
zogenaamde beschikbare premieregeling. 48 
 49 
Eens per 3 jaar moet het bestuur een studie doen of het beleggingsbeleid nog past bij de 50 
ambities van de pensioenregeling. Deze studie is eind 2019 opgestart en zal in het derde 51 
kwartaal van 2020 worden omgezet in beleggingsrichtlijnen. De uitkomst is dat de 52 
hoofdlijn van het beleid hetzelfde is, wel zal de verdeling binnen aandelen beleggingen er 53 
wat anders uitzien. 54 

Jaar 2019 55 

In 2019 is de feitelijke dekkingsgraad toegenomen, de beleidsdekkingsgraad is door de 56 
middeling over 12 maanden wel afgenomen. 57 
 58 
De feitelijke dekkingsgraad liet een positieve ontwikkeling zien van 110,5% naar 113,1% 59 
per eind 2019. De verplichtingen van het fonds stegen door een daling van de rekenrente 60 
en het vermogen nam toe door positieve beleggingsresultaten. Per saldo leidde dit tot 61 
een toename van de feitelijke dekkingsgraad.  62 
 63 
De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad over de voorgaande 12 maanden) nam af van 64 
116,9% begin 2019 tot 110,5% per eind 2019. Hiermee staat het pensioenfonds Croda 65 
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er beter voor dan veel andere pensioenfondsen, aangezien de gemiddelde 66 
beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen ongeveer 102,2 % bedraagt 67 
per eind 2019. 68 
 69 
Het volledige jaarverslag 2019 van het bestuur kunt u vinden op de website van het 70 
fonds onder documenten voor u. 71 

Indexatie over 2019, geen korting van pensioen  72 

Wij hebben op dit moment voldoende geld in kas om de pensioenen te kunnen blijven 73 
betalen. Het goede nieuws is dat korten van pensioen niet aan de orde is, we kunnen 74 
zelfs als een van weinige fondsen een stukje indexeren.  75 
 76 
Volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Pensioenfonds Croda echter 77 
niet genoeg reserves om de pensioenen in 2020 volledig te indexeren. Indexeren is het 78 
laten meestijgen van uw pensioen met de inflatie. Als er sprake is van inflatie zijn de 79 
prijzen (gemiddeld) gestegen. Daardoor kunt u met eenzelfde hoeveelheid geld minder 80 
kopen. Doordat wij niet volledig kunnen indexeren is uw pensioen minder waard 81 
geworden. Hoeveel kunnen we niet zeggen, dit hangt af van de daadwerkelijke inflatie. 82 
 83 
De indexatie over 2019: 84 
 

Maatstaf over 2019 
Toegekende 

indexatie over 2019 

Actieve deelnemers, Cao ontwikkeling 2019 2,50% 0,18% 

Gepensioneerden en slapers, CPI-afgeleid 2019 1,58% 0,11% 

 85 
De gedeeltelijke toekenning van de indexatie voor actieve deelnemers bedraagt 0,18% en 86 
wordt toegekend per 1 juli 2020. 87 
 88 
Als u al pensioen ontvangt, dan ontvangt u met de uitkering van de maand juli eveneens 89 
de nabetaling van de indexatie over de eerste maanden van 2020. Indexatie voor gewezen 90 
en gepensioneerde deelnemers wordt namelijk met terugwerkende kracht naar 1 januari 91 
2020 toegekend.  92 

Werknemersbijdrage 2020-2021 93 

De werknemersbijdrage van het Basispensioen bestaat uit een vaste basisbijdrage en een 94 
aanvullende bijdrage die jaarlijks kan wijzigen. De hoogte van de extra bijdrage is 95 
afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf juli 2020 is deze 96 
aanvullende bijdrage vastgesteld op 0,46%. Dit is hoger dan de aanvullende bijdrage 97 
over de periode juli 2019-juni 2020 van 0,13%. 98 
 99 
Reden hiervan is dat de beleidsdekkingsgraad eind 2019 lager is dan eind 2018. De 100 
totale werknemersbijdrage van het Basispensioen komt daarmee vanaf 1 juli 2020 uit op 101 
2,46% van de pensioengrondslag. Dit zal zichtbaar zijn op de salarisstrook door een 102 
hogere inhouding in juli dan juni. 103 
 104 
In het Basispensioen bouwt u pensioen op tot een bruto jaarsalaris van € 56.195. Over 105 
het bruto jaarsalaris boven deze grens (indien aanwezig) bouwt u pensioen op in de 106 
module Beleggingspensioen. De werknemersbijdrage van het Beleggingspensioen is 107 
ongewijzigd en bedraagt 5% van het bruto jaarsalaris boven € 56.195.  108 

  109 

https://www.pfcroda.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2019.pdf
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Nieuwe ANW premies per 1 juli 2020 110 

Deze premies worden jaarlijks vastgesteld voor het komende tijdvak 1 juli-30 juni.  111 
 112 
Deze verzekering geeft u de mogelijkheid om uw partner een aanvullend Anw-pensioen 113 
te bieden als u zou overlijden. Deze keert bij uw overlijden een uitkering van € 6.000 of  114 
€ 12.000 bruto per jaar uit aan uw partner, tot de AOW-datum. Het Anw-pensioen is 115 
vrijwillig en voor eigen rekening. Mocht u meer informatie willen hebben of deze 116 
verzekering willen beëindigen, dan verzoeken wij u om dit voor 15 juli aan HR van Croda 117 
Nederland of Dion Pensioen Services kenbaar te maken. Let op: wanneer u het Anw- 118 
pensioen stopzet en u wilt op een later tijdstip toch weer deelnemen dan gelden hiervoor 119 
afwijkende voorwaarden, zoals medische waarborgen. Voor meer informatie hierover 120 
verwijzen wij u naar artikel 13 van het pensioenreglement  121 
 122 
Voor een bruto jaaruitkering van €12.000 voor de partner bij overlijden van de deelnemer 123 
zijn de maandpremies in € als volgt: 124 
 125 

Leeftijd Direct Ingaand Uitgesteld   Leeftijd Direct Ingaand Uitgesteld 
18 8,60 2,50   43 21,00 14,10 

19 9,50 2,70   44 22,90 16,00 

20 9,70 3,00   45 25,10 18,30 

21 9,60 3,00   46 27,70 21,20 

22 9,50 3,10   47 30,70 24,60 

23 9,10 3,00   48 33,50 28,10 

24 9,00 3,10   49 36,20 32,00 

25 8,50 3,00   50 38,60 35,50 

26 8,50 3,10   51 40,80 39,10 

27 8,80 3,40   52 43,80 43,80 

28 9,10 3,60   53 46,00 46,00 

29 9,50 3,90   54 48,40 48,40 

30 10,20 4,20   55 51,40 51,40 

31 10,80 4,70   56 53,70 53,70 

32 11,10 5,00   57 53,60 53,60 

33 11,30 5,20   58 53,70 53,70 

34 11,90 5,70   59 53,50 53,50 

35 12,90 6,30   60 51,50 51,50 

36 13,80 7,10   61 50,60 50,60 

37 14,80 7,80   62 49,30 49,30 

38 16,30 9,00   63 45,30 45,30 

39 17,10 10,10   64 43,00 43,00 

40 18,80 11,20   65 39,90 39,90 

41 19,20 11,80   66 35,10 35,10 

42 19,70 12,60   67 27,10 27,10 

U kunt ook kiezen voor een uitkering van bruto € 6.000 per jaar, de premie is dan de helft van 126 
bovenstaande.  127 

Aankondiging enquêtes  128 

In het najaar zal het bestuur een tweetal enquêtes uitsturen: 129 
• een over uw ervaringen met de communicatie van het pensioenfonds; 130 
• een tweede over beleggen: 131 

• Bent u het eens met de risicohouding, de basis voor het beleggingsbeleid, of moet het 132 
bestuur een ander beleid voeren? 133 

• Tevens zal dan de vraag worden gesteld of u vindt dat het pensioenfonds 134 
maatschappelijk verantwoord moet beleggen. Om het concreet te maken, mag het 135 
fonds bijvoorbeeld beleggen in de tabaksindustrie of moet dit worden uitgesloten? 136 

Het bestuur denkt nog na over de vorm, mogelijk zullen deze enquêtes tijdens cascade 137 
meetings worden gehouden.  138 
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Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? 139 

 140 
Pensioengesprek 141 
Steeds meer deelnemers die met pensioen gaan maken gebruik van de mogelijkheid om 142 
een pensioengesprek aan te vragen met medewerkers van Dion Pensioen Services (het 143 
pensioenbureau). Dit is goed om te horen, wij vinden goede voorlichting aan deelnemers 144 
erg belangrijk. 145 
 146 
In een pensioengesprek kunt u de hoogte van het pensioen bespreken, maar ook uw 147 
keuzemogelijkheden. Zo kunt u eerder of later met pensioen gaan, met deeltijdpensioen 148 
gaan of beginnen met een hoger of lager pensioen. Ook kunt u het partnerpensioen 149 
omruilen voor ouderdomspensioen, of andersom. Mocht u een gesprek willen, dan kunt u 150 
dit aanvragen via Ilse van Kruistum. 151 
 152 
Uiteraard kunt u ook veel informatie over deze keuzemogelijkheden vinden op onze 153 
website, www.pfcroda.nl. Voor de hoogte van uw totale pensioen kunt u kijken op 154 
www.mijnpensioenoverzicht.nl of uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) bekijken dat in 155 
het derde kwartaal zal worden toegestuurd. 156 
 157 
Beleggingspensioen 158 
Als u uw inloggegevens niet meer weet, neem dan contact op met de klantenservice van 159 
Mijn Pensioen. De klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via 160 
0800-645 6736 of +31-88-6466 766 vanuit het buitenland. U kunt natuurlijk ook een e- 161 
mail sturen naar info@mijnpensioen.nnip.com. 162 
 163 
 164 
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? 165 
Meer informatie kunt u vinden op onze website, www.pfcroda.nl. Ook het volledige 166 
jaarverslag 2019 kunt u op onze website bekijken, bij het onderdeel “documenten voor u”. 167 
Het is ook mogelijk een papieren exemplaar van het jaarverslag op te vragen bij het 168 
pensioenbureau, Dion Pensioen Services. 169 
 170 
Kunt u de gewenste informatie niet vinden op de website, neem dan gerust contact met 171 
ons op via e-mail of telefoon. Hieronder treft u de gegevens aan.  172 
 173 
Werknemers 174 
Ilse van Kruistum, afdeling HR van Croda Nederland 175 
E-mail  : salaris.administratie@croda.com 176 
Telefoon : 0182-542175 177 
 178 
Ex-werknemers en gepensioneerden 179 
Dion Pensioen Services (pensioenbureau) 180 
E-mail : croda@dion.nl 181 
Telefoon : 0523-208251 182 
 183 
 184 
 185 
Disclaimer 186 
De informatie in deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.  187 
U kunt hieraan echter geen rechten ontlenen. Deze zijn omschreven in het voor u geldende 188 
pensioenreglement.  189 
 190 

http://www.pfcroda.nl/
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
mailto:info@mijnpensioen.nnip.com
http://www.pfcroda.nl/
mailto:salaris.administratie@croda.com

