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Bijlage 
 
Toelichting op verlaging opbouw in 2019 
In het CAO-overleg van werkgever en vakorganisaties werd voor ons pensioenfonds 
afgesproken: 
- 

gewijzigd zolang deze opbouwdrempel niet gelijk is aan de fiscaal minimale 
opbouwdrempel (in 2016): 

- dat de pensioenleeftijd voorlopig 67 jaar blijft.  
Dat mag ook, maar dan kun je jaarlijks wat minder pensioen opbouwen: doordat het fonds 

opbouwdrempel, kan je in 2019 bij deze pensioenleeftijd jaarlijks maximaal 1,855% van je 
pensioengrondslag aan pensioen opbouwen. Overigens, als je jaarlijks 1,875% zou opbouwen 
bij een pensioenleeftijd van 68 jaar en je zou toch met 67 jaar met pensioen willen, dan wordt 
je pensioen verlaagd en is de uitkomst gemiddeld weer hetzelfde. 
 
Voor het jaar 2018 werd in overleg met de werkgever en vakorganisaties de 
beleggingspensioengrens verlaagd (NB. dat is het bedrag vanaf waar pensioen wordt toegekend in de 
beleggingspensioenregeling) en het opbouwpercentage in de basispensioenregeling ongewijzigd 
vastgesteld op 1,875%. Dat kan nu niet meer. 
 
Per 1 januari 2019 heeft de Belastingdienst de minimale opbouwdrempel verhoogd (NB. dat is 
het salaris vanaf waar pensioen wordt opgebouwd) en het maximale pensioengevende salaris 
opnieuw vastgesteld. Het handhaven van de grenzen en opbouw was daardoor niet meer 
mogelijk. 
 
Het bestuur heeft met de werkgever en vakorganisaties overlegd hoe de fiscale wijzigingen het 
best verwerkt kunnen worden in de pensioenregeling van Croda. Omdat een verdere verlaging 
van de beleggingspensioengrens tot gevolg zou hebben dat meer personeel zelf zouden 
moeten gaan beleggen, is gekozen voor een verlaging van de jaarlijkse opbouw in de 
basispensioenregeling. De opbouw in de basisregeling werd per 1 januari 2019 vastgesteld op 
1,855% per jaar, uitgaande van een pensioenleeftijd van 67 jaar (dat is overeenkomstig het 
fiscale maximum bij deze pensioenleeftijd). 
 
Belangrijke grenzen en de beschikbare premiestaffel 
 1-7-2018 1-1-2019 
Opbouwdrempel   
Beleggingspensioengrens   
Premie grens (hierboven 5% WN bijdrage)   
AOP-uitkerings-drempel 55.180 55.180 
Maximaal pensioengevend salaris 105.075  
   
Dekkingsgraad afhankelijke werknemersinhouding 
tot aan de beleggingspensioengrens 

2,27% 2,27% 

 
De percentages van de DC staffel zijn ongewijzigd.  
Leeftijd 2019 Leeftijd 2019 
15 tot en met 19 jaar 3,9% 45 tot en met 49 jaar 11,9% 
20 tot en met 24 jaar 4,4% 50 tot en met 54 jaar 14,9% 
25 tot en met 29 jaar 5,4% 55 tot en met 59 jaar 18,0% 
30 tot en met 34 jaar 6,6% 60 tot en met 64 jaar 22,4% 
35 tot en met 39 jaar 8,0% 65 jaar tot AOW  26,8% 
40 tot en met 44 jaar 9,8%   

 


