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22e nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda    februari 2020 6 

 7 
In deze nieuwsbrief geven wij een toelichting op: 8 
1. Actuele drempelbedragen, grondslagen en flexibiliseringfactoren; 9 
2. Pensioengat: het verschil tussen ingang AOW en richtleeftijd pensioenregeling Croda 10 
3. Aanpassing in reglement en ABTN 11 

1 Drempelbedragen, grondslagen en flexibiliseringsfactoren per 1 januari 2020  12 
 13 
Het bestuur heeft de grondslagen en drempels voor het jaar 2020 aangepast: 14 
 Per 1 januari 

2020 
Per 1 juli 

2019 
Per 1 januari 

2019 

Opbouwdrempel 
Het bedrag van het pensioengevend salaris 
waarboven pensioenaanspraken worden opgebouwd 

€ 16.475 € 16.475 € 16.475 

Beleggingspensioengrens 
Bruto jaarsalaris waarboven geen pensioen wordt 
opgebouwd in het basispensioen, maar in de 
module beleggingspensioen 

€ 56.195 € 56.195 € 56.195 

Werknemersbijdrage Basispensioen 
Bijdrage werknemer in de module basispensioen, 
deze wordt berekend over het bruto jaarsalaris 
tussen de opbouwdrempel en de 
beleggingspensioengrens 

2,13% 2,13% 2,27% 

Premiegrens 

De grens waarboven een werknemersbijdrage geldt 
van 5% van de pensioengrondslag 

€ 56.195 € 56.195 € 56.195 

AOP-uitkeringsdrempel 
Het bedrag waarboven een bovenwettelijk 
arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) kan worden 
toegekend 

€ 56.610 € 56.610 € 55.927 

Maximaal pensioengevend salaris 
Boven dit bedrag wordt geen pensioen opgebouwd 

€ 110.111 € 107.593 € 107.593 

 15 
De flexibiliserings- en vervroegingsfactoren zijn herzien vanwege de gewijzigde verhouding 16 
mannen en vrouwen en de actuele rente, de vorige herziening was in 2018. 17 

2 Pensioengat tussen AOW ingangsleeftijd (SVB) en Croda pensioenleeftijd 18 
 19 
Op verzoek van een aantal deelnemers volgt hier een korte uitleg over dit zogenaamde 20 
‘pensioengat’, en ook over hoe dit gat te overbruggen. Dit speelt als u stopt met werken vóór 21 
uw 67e, u AOW ontvangt maar uw pensioen nog niet is ingegaan 22 
 23 
Hoe ontstaat dit pensioengat? 24 
De pensioenrichtleeftijd van Croda is 67 jaar. Met andere woorden: wanneer u de leeftijd van 25 
67 jaar bereikt, dan gaat u ouderdomspensioen ontvangen van Pensioenfonds Croda. 26 
 27 
De AOW leeftijd is verschillend voor iedereen. Afhankelijk van wanneer u geboren bent, kan 28 
dat 66 jaar en 4 maanden zijn, 66 jaar en 7 maanden, 66 jaar en 10 maanden, en 67 jaar. 29 
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 30 
Dit pensioengat ontstaat wanneer de ingangsdatum van het Croda-ouderdomspensioen anders 31 
is dan de ingangsdatum van uw AOW-uitkering: 32 

 Geen gat als uw AOW ingaat op leeftijd 67 jaar. U stopt dan met werken in de maand 33 
dat u 67 jaar wordt en dan gaan zowel uw AOW-uitkering als uw Croda 34 
pensioenuitkering in. 35 

 Wel een gat als uw AOW echter ingaat vóór uw 67e. U stopt met werken en uw AOW- 36 
uitkering gaat in, maar uw Croda pensioenuitkering gaat pas later in, namelijk in de 37 
maand wanneer u 67 jaar wordt. 38 

 39 
De oplossing? 40 
U kunt de ingangsdatum van uw levenslang ouderdomspensioen aanpassen (vervroegen) naar 41 
de maand waarin uw AOW-uitkering ingaat. U stopt dan met werken, uw AOW-uitkering gaat 42 
in en tevens gaat uw vervroegde (en verlaagde) ouderdomspensioen in. Vervroegen betekent 43 
wel dat het pensioen wat lager wordt. 44 

3 Aanpassingen reglement en ABTN  45 
Het reglement is per 1 oktober 2019 aangescherpt ten aanzien van pensioeningangsdatum. 46 
Deze wijziging is ook in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota doorgevoerd evenals de 47 
overgang van vermogensbeheerder BNP Paribas. U vindt deze documenten op de website. 48 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? 49 

Voor de hoogte van uw totale pensioen kunt u kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl of 50 
uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) raadplegen dat in het derde kwartaal wordt 51 
toegestuurd. 52 
 53 
Meer informatie kunt u vinden op onze website, www.pfcroda.nl. Kunt u de gewenste 54 
informatie niet vinden op de website, neem dan gerust contact met ons op via e-mail of 55 
telefoon. Hieronder treft u de gegevens aan.  56 
 57 
Werknemers 58 
Ilse van Kruistum, afdeling HR van Croda Nederland 59 
(ook voor het aanvragen van een pensioengesprek) 60 
E-mail  : ilse.van.kruistum@croda.com 61 
Telefoon : 0182-542175 62 
 63 
Ex-werknemers en gepensioneerden 64 
Dion Pensioen Services (pensioenbureau van pensioenfonds Croda) 65 
E-mail : croda@dion.nl 66 
Telefoon : 0523-208251 67 
 68 
Documenten 69 
De in deze nieuwsbrief genoemde en andere documenten zijn te verkrijgen via:  70 
- de internetsite van het pensioenfonds Croda: www.pfcroda.nl; 71 
- via pfc@croda.com of croda@dion.nl; 72 
- Dion Pensioen Services (zie hierboven) 73 
 74 
Disclaimer 75 
De informatie in deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. 76 
Echter, u kunt hieraan geen rechten ontlenen. Rechten zijn omschreven in het voor u geldende 77 
pensioenreglement. 78 
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