(ONLINE)
PENSIOENUPDATE
Een moment geduld de presentatie
begint over enkele minuten…

Setting / Programma
Deel 1 (presentatie Els Janssen – voorzitter Grolsch
pensioenfonds)
• Uw pensioenregeling
• Partnerpensioen
• Financiële positie
• Pensioen wordt duurder
• Pensioenakkoord
Deel 2 (presentatie Thomas Rieken – HR director Grolsch)
• Nieuwe pensioenovereenkomst
Moderators:
Frank Swennenhuis
Jaap Mengerink
Janneke Polak
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Uw pensioenregeling
2019

2020

Pensioenrichtleeftijd

67 jaar

67 jaar

Gerealiseerd opbouwpercentage
ouderdomspensioen

1,738%

1,738%

Franchise ouderdomspensioen

€ 15.522

€ 15.910

€ 107.593

€ 110.111

Gerealiseerd opbouwpercentage
partnerpensioen

1,225%

1,225%

Franchise partnerpensioen

€ 21.539

€ 22.077

Maximum pensioengevend salaris
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Partnerpensioen
Wat is er aan pensioen geregeld voor uw partner
en/of kinderen, indien u komt te overlijden?
■ Overheid:
■ Pensioenfonds Grolsch:
■ Werkgever:

Anw-uitkering
Partner-/wezenpensioen
Aanvullend partnerpensioen
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Aanvullend partnerpensioen
Wat is aanvullend partnerpensioen?
■

Aanvullend Partnerpensioen: uitkering aan uw partner als u overlijdt terwijl u nog in
dienst bent bij Grolsch en nog geen 68 jaar bent.

■

Uw partner ontvangt deze uitkering tot hij of zij de leeftijd van 68 jaar bereikt.

Aanvullend partnerpensioen eerst door het pensioenfonds, nu door werkgever
geregeld.

■

Reden: de collectieve regeling via het pensioenfonds was complex en een relatief dure
oplossing. Het Grolsch pensioenfonds heeft daarom de werkgever gevraagd een
vervangende regeling te treffen, zodat dit niet ten laste van het fonds komt.

■

De werkgever heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met Elipslife en betaalt de
premie.

■

Het betreft een bruto uitkering van € 13.172 per jaar. Deze uitkering is standaard en
wordt niet verminderd als uw partner andere uitkeringen/inkomsten heeft.
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Hoe staat het

GROLSCH
PENSIOENFONDS

er voor?
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Financiële positie

De Beleidsdekkingsgraad:
Gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden. Deze is bepalend bij het
nemen van besluiten, bv over het wel of niet verhogen van de pensioenen.
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Herstelplan
Wat betekent dat voor u?
■ De financiële positie van het fonds wordt uitgedrukt in een
percentage, de dekkingsgraad (officieel: beleidsdekkingsgraad).
■ Beleidsdekkingsgraad was per 31 december 2019 lager dan de
vereiste dekkingsgraad van 116,95%
■ Op basis van wet- en regelgeving moet dan bij de toezichthouder,
De Nederlandsche Bank (DNB) een herstelplan worden ingediend
■ Hierin staan de maatregelen die het pensioenfonds wil nemen om de
financiële positie te verbeteren.
■ Het herstelplan is er op gebaseerd dat deze dekkingsgraad eind 2022
116,95% moet zijn.
■ In het herstelplan wordt ervan uitgegaan dat wij door het rendement
op de beleggingen zonder aanvullende maatregelen eind 2022 uit
herstel te zijn.
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Beleggingsbeleid
Rendement op belegd vermogen
17,00%
18,00%
16,00%
14,00%

9,50%

12,00%
10,00%
8,00%
6,00%

3,60%

3,10%

4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%

-1,30%
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Pensioen wordt duurder
•
•
•
•
•
•

Het pensioenfonds reserveert geld om te zijner tijd uw
pensioen uit te kunnen betalen
Hoeveel we moeten reserveren, hangt af van de rente. Meer
rente betekent dat er nu minder nodig is.
Voor de premie houden wij ook rekening met het rendement
dat wij kunnen halen.
In de laatste jaren is vooral de rente flink gedaald.
En ook het rendement op andere beleggingen zoals aandelen
is gedaald.
Daarom is het opbouwen van pensioen duurder en moesten
werkgever en OR daarover in overleg.
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Pensioenakkoord
•

AOW
In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden staan
in 2022 stijgt de AOW leeftijd naar 66 jaar en 7 maanden
in 2023 stijgt de AOW naar 66 jaar en 10 maanden
Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar
Daarna stijging AOW-leeftijd op basis van de leeftijdsverwachting
̶
̶
̶
̶
̶

•

PENSIOENEN
̶
̶

10% in een keer
Op pensioendatum kan op verzoek een bedrag van maximaal 10 % (bruto) ineens worden
uitgekeerd
Wettelijke regels/voorwaarden nog niet bekend
Het pensioen dat u daarna elke maand krijgt uitbetaald, gaat dan omlaag
̶
̶
̶

•

SNELLER OMHOOG EN OMLAAG

de hoogte wordt afhankelijk van het gespaarde pensioenkapitaal per individuele deelnemer
Pensioenkapitaal hangt af van de ingelegde premie en behaalde rendement.
Pensioen beweegt daarmee meer mee met de economie
̶

•

(in hoofdlijnen)

Nu al actie ondernemen?
̶

̶

Nee, pas na 2021 zal als gevolg van het pensioenakkoord een wijziging plaatsvinden
Wij zullen u tijdig informeren

Meer info? kijk op de speciale pagina op onze website

https://www.grolschpensioenfonds.nl/het-nieuwe-pensioenakkoord-wat-betekent-dit-voor-uw-pensioen-bij-ons-fonds/
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Binnengekomen vragen
•

Hoe groen is ons pensioenfonds en waar wordt er zoal in
belegd?

•

Wat zijn de kosten binnen het pensioenfonds?

•

Waarom loopt de pensioenleeftijd niet synchroon met de aow
gerechtigde leeftijd?

•

Hoelang kan het fonds nog zelfstandig blijven ?
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Nieuwe Pensioenovereenkomst
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Nieuwe Pensioenovereenkomst

De presentatie over de nieuwe
pensioenovereenkomst 2021 -2025 wordt niet
gepubliceerd op de website van het Grolsch
Pensioenfonds.
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Bedankt voor uw aandacht !

