19e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Juli 2018

Deze nieuwsbrief heeft als thema het jaarverslag van pensioenfonds Croda over 2017 dat
onlangs is vastgesteld. In deze nieuwsbrief zullen we kort een aantal belangrijke punten
bespreken. In de bijlage bij de nieuwsbrief geven we een uitgebreidere toelichting op een
aantal zaken.
Kerncijfers (per 31 december 2017)
2017

2016

2015

Aantal deelnemers
Actieve deelnemers

337

341

339

Gepensioneerden

115

109

93

Gewezen deelnemers (met slapende pensioenrechten)

118

114

116

Feitelijke dekkingsgraad *

118,3%

109,0%

108,7%

Beleidsdekkingsgraad (conform richtlijnen DNB)

115,1%

104,1%

111,8%

Actieve deelnemers

0,78%

0,00%

0,26%

Inactieve deelnemers/gepensioneerden

0,53%

0,00%

0,07%

7,0%

10,3%

0,2%

5.832

4.841

4.379

357

318

286

Totaal pensioenvermogen

178.591

163.815

136.690

Totaal pensioenverplichtingen

152.236

152.590

146.978

Dekkingsgraad

Indexatie

Beleggingsresultaat
Premies (x € 1.000)
Werkgeverspremie
Werknemers- en overige premies
Vermogen en verplichtingen (x € 1.000) inclusief DC

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

Dekkingsgraad
2017 liet een positieve ontwikkeling van de feitelijke dekkingsgraad zien van 109,0%
naar 118,3% per eind december door de goede beleggingsresultaten. De verplichtingen
van het fonds bleven op het zelfde niveau. De beleidsdekkingsgraad steeg van 104,1%
eind 2016 naar 115,1% eind 2017.
Hiermee doet pensioenfonds Croda het beter dan veel andere pensioenfondsen,
aangezien de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen
ongeveer 106,5% bedraagt per eind 2017.
Geen korting van pensioenen nodig, over 2017 wel indexatie
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.
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Volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Pensioenfonds Croda niet
genoeg reserves om de pensioenen in 2018 volledig te indexeren. Indexeren is het laten
meestijgen van uw pensioen met de inflatie. Als er sprake is van inflatie zijn de prijzen
(gemiddeld) gestegen. Daardoor kunt u met eenzelfde hoeveelheid geld minder kopen.
Doordat wij niet volledig kunnen indexeren is uw pensioen minder waard geworden.
Hoeveel kunnen we niet zeggen, dit hangt af van de daadwerkelijke inflatie.
De indexatie over 2017:
Maatstaf over 2017
Actieve deelnemers, Cao ontwikkeling 2017
Gepensioneerden en slapers, CPI-afgeleid 2017

Indexatie over 2017

2,0%

0,78%

1,37%

0,53%

Werknemersbijdrage 2018
Zoals u misschien wel weet bestaat de werknemersbijdrage van het Basispensioen uit
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 2018 is deze aanvullende bijdrage vastgesteld op 0,27%. Dit is lager dan de
aanvullende bijdrage over de periode juli 2017-juni 2018. Reden is dat de dekkingsgraad
hoger is dan per eind 2016. De totale werknemersbijdrage van het Basispensioen komt
daarmee uit op 2,27% van de pensioengrondslag.
In het Basispensioen bouwt u pensioen op tot een bruto jaarsalaris van € 56.195. Over
het bruto jaarsalaris boven deze grens (indien aanwezig) bouwt u pensioen op in de
module Beleggingspensioen. De werknemersbijdrage van het Beleggingspensioen is
ongewijzigd en bedraagt 5% van het bruto jaarsalaris boven € 56.195.
Uitnodiging pensioengesprek
Steeds meer deelnemers die met pensioen gaan maken gebruik van de mogelijkheid om
een pensioengesprek aan te vragen met Gerda Bouck van Dion Pensioen Services (het
pensioenbureau). Dit is goed om te horen, wij vinden goede voorlichting aan deelnemers
erg belangrijk.
In een pensioengesprek kunt u de hoogte van het pensioen bespreken, maar ook uw
keuzemogelijkheden. Zo kunt u eerder of later met pensioen gaan, met deeltijdpensioen
gaan of beginnen met een hoger of lager pensioen. Ook kunt u het partnerpensioen
omruilen voor ouderdomspensioen, of andersom.
Uiteraard kunt u ook veel informatie over deze keuzemogelijkheden vinden op onze
website, www.pfcroda.nl. Voor de hoogte van uw totale pensioen kunt u kijken op
www.mijnpensioenoverzicht.nl of uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) bekijken.
Beschikbare premieregeling (beleggingspensioen)
In de vorige nieuwsbrief is ingegaan op de wijzigingen bij de beschikbare premie
regeling. Het bestuur beveelt u aan om regelmatig kennis te nemen van de informatie
over dit onderdeel van de pensioenregeling. Zeker als uw beleggingsprofiel afwijkt van de
standaard life cycle mix.
U kunt inloggen via https://wn-mijnpensioen.nnip.com/inloggen.htm . Als u uw
inloggegevens niet meer weet, neem dan contact op met de klantenservice van Mijn
Pensioen. De klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via
0800-645 6736 of +31-88-6466 766 vanuit het buitenland. U kunt natuurlijk ook een email sturen naar info@mijnpensioen.nnip.com.
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