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Programma

Welkom!

Het fonds - mensen en cijfers* 5 minuten
Financiële positie en beleid* 15 minuten
Pensioenregeling en keuzes 10 minuten
Actualiteiten 5 minuten

Vragen?

* Voorlopige cijfers



Het pensioenfonds
___________________

Mensen en cijfers
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Pensioen in Nederland

3 pijlers
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Wie beslist over uw pensioen?

Pensioenfonds

Werkgever Werknemers

Uitvoerings-
overeenkomst

Pensioen-
reglement

Arbeids-
overeenkomst

(CAO)
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Het Pensioenfonds: spin in het web
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Het Bestuur

Han Thoman Onafhankelijk voorzitter (tot juli 2018)

Els Janssen Onafhankelijk voorzitter (vanaf juli 2018)

Werkgever Jeroen Gierveld Penningmeester
Eveline Paternotte Secretaris
Bert Meijerink Bestuurslid
Jaap Mengerink Bestuurslid (vanaf augustus 2017)

Werknemers Wim Vermeulen Plaatsvervangend voorzitter
Frank Verschuren Bestuurslid

Gepensioneerden Leo van der Stappen Plaatsvervangend secretaris
Peter van Rooijen Bestuurslid

Niek Olde Monnickhoff (vanaf 2018)

De Vertrouwenspersoon (compliance)
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De cijfers
Jaarverslag

2015
Jaarverslag

2016

Actieve deelnemers 560 542

Gewezen deelnemers 625 642

Pensioengerechtigden 656 665 Febr. ‘18

Belegd vermogen € 359 mln € 383 mln € 386 mln

Pensioenverplichtingen/voorzieningen € 302 mln € 330 mln € 318 mln

Jaarlijkse pensioenpremies € 5,7 mln € 5,6 mln

Pensioenuitkeringen € 8,7 mln € 8,8 mln



Financiële positie 
en fondsbeleid
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Dekkingsgraden per 31-12-2017

Actuele dekkingsgraad 120,9%
Verhouding tussen reserves (= bezittingen) en verplichtingen 
(= huidige en toekomstige pensioenuitkeringen) van het fonds

Beleidsdekkingsgraad 121,2%
Gemiddelde van actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Op 
basis van deze dekkingsgraad worden beslissingen genomen over het beleid.

Vereiste dekkingsgraad 116,2%
Dekkingsgraad waarboven er geen sprake is van een tekort.

Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,1%
Ondergrens van het vereist eigen vermogen van het fonds, daaronder 
is sprake van een dekkingstekort.

Premiedekkingsgraad 79%
Verhouding tussen premie en benodigd bedrag voor nieuwe pensioenopbouw. 
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Financiële positie

2017 Beleidsdekkingsgraad weer uit boven vereiste dekkingsgraad
• geen tekort meer
• geen herstelplan meer
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Financiële positie en beleid fonds

• Rente-invloed
• Grondslagen / gestegen 

levensverwachting
• Beleggingsrendement
• Regelgeving / DNB 

• Toeslagbeleid
• Premiebeleid
• Beleggingsbeleid
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Toeslagbeleid (indexatie)

Hoe werkt het toeslagbeleid?
• Verhoging op basis van de ConsumentenPrijsIndex voor alle 

huishoudens van september tot september
• Sinds jaar 2015
• Toeslag onder voorwaarden en alleen als dit toekomstbestendig is
• Financiering uit beleggingsrendement, niet uit premie of reserve
• Per 1 januari 2018 is pensioen verhoogd met 1,11%
• Voorwaardelijkheidsverklaring laat de ontwikkeling zien

Ontwikkeling in de afgelopen jaren

Jaar Dat is per Verhoging Ambitie Gemist Prijsstijging jaar

2017 1-1-2018 1,11% 1,45% 0,34% 1,38%

2016 1-1-2017 0,00% 0,07% 0,07% 0,32%

2015 1-1-2016 0,40% 0,60% 0,20% 0,64%
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Premiebeleid
Hoe werkt de premiedemping?
Premie = 20% van de salarissom / 21% onder voorwaarden
• Premie voor pensioenopbouw
• Premie voor afdekking overlijdens- / arbeidsongeschiktheidsrisico’s
• Premie voor opslagen / dekking kosten / fondsreserve

Premie en rente, hoe zit dat?
• De benodigde pensioenpremie is afhankelijk van de rente
• Daalt de rente, dan stijgt de benodigde pensioenpremie en andersom

Premiedemping
• Beperkt de effecten van rentewijzigingen 
• Gaat uit van een gedempte rente voor meerdere jaren
• Gaat uit van een verwacht rendement
• Feitelijke premie kan afwijken van ‘kostprijs’ pensioenopbouw per jaar 

(zie premiedekkingsgraad)
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Beleggingsbeleid
Portefeuille en resultaten per 31-12-2017

Beleggingen Portefeuille Rendement

(€ mln) in % norm% in % norm% 

Vastrentende waarden 222,5 56,7 60,0 -2,5 -3,5

Aandelen 147,6 37,6 34,8 12,5 13,1

Liquide middelen 2,4 0,6 0,0 -- --

Vastgoed 20,3 5,2 5,2 0,0 0,0

(Rente)afdekking -1,4 -2,1

Totaal (incl. afdekking) 3,1 2,6
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Beleggingsbeleid

Hoe werkt de (rente)afdekking?
• Benodigde pensioenverplichtingen zijn zeer gevoelig voor de 

rentewijzigingen
• Daalt de rente, dan stijgen de benodigde pensioenverplichtingen en 

andersom
• Hoe langer de looptijd van de pensioenverplichtingen, des te groter de 

rentegevoeligheid
• Renteafdekking beperkt de effecten van rentewijzigingen door 

beleggingen die tegengesteld werken



Pensioenregeling
___________________

Keuzes
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Pensioenregeling 2018
2017 2018

Pensioenrichtleeftijd 67 67

Opbouwpercentage ouderdomspensioen 1,875% 1,738% 1)

Franchise ouderdomspensioen € 14.919 € 15.143

Maximum pensioengevend salaris € 103.317 € 105.075

Opbouwpercentage partnerpensioen 2) 1,225% 1,225%

Franchise partnerpensioen € 20.703 € 21.014

1) Vanwege wettelijke versobering fiscaal pensioenkader 
Premieruimte uit deze wijziging wordt apart gereserveerd

2) Mogelijk ook een aanvullend partnerpensioen op risicobasis bij overlijden deelnemer 
(onder voorwaarden)



Actualiteiten
___________________
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Actualiteiten

Pensioenland
• Nieuwe wet privacy (AVG) 

per 25 mei 2018
• Pensioenstelsel  2020
• Verzamelwet pensioenen
• Wet waardeoverdracht klein 

pensioen

Grolsch Pensioenfonds
• Toekomstoriëntatie
• ALM-studie 2018
• Beleidskader 2018 

(regeling / premie / beleggingen)
• Onderzoek onder deelnemers



Website
___________________
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Verdiep u in uw pensioen

• Uniform Pensioen Overzicht 
(UPO)

• Helpdesk Pensioenfonds (AZL)
• HR Operations (Grolsch)

• Website 
www.grolschpensioenfonds.nl

• Mijn Pensioencijfers via de 
website

• Mijnpensioenoverzicht.nl
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Website
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Vooraf gestelde vragen (1)

• Is de hoogte van de pensioenuitkering afhankelijk van het al 
dan niet starten van de uitkering op 67?

• Komt / Is er een mogelijkheid om zelf extra in te leggen in 
het fonds? (nee)

• Kan ik na scheiding het partnerpensioen van de huidige 
partner verhogen?

• Hoe verhoudt zich de overgang van de wettelijke pensioen-
richtleeftijd (68) en AOW tot de pensioen-richtleeftijd (67) 
van het fonds?

• Wat houdt (gedeeltelijk) premievrij in bij (gedeeltelijke) 
arbeidsongeschiktheid?
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Vooraf gestelde vragen (2)

• Hoe verhoudt zich de hoogte van het ouderdomspensioen 
tot het partnerpensioen?

• Zijn de berekende bedragen van de App gegarandeerd? 
(nee)

• Wat is de huidige hoogte van de dekkingsgraad?
• Wanneer / bij welke grens wordt er geïndexeerd?
• (Hoe) kan de pensioenpremie toch ook stijgen als ik later 

met pensioen gaat?
• Is de AOW uitkering gekoppeld aan de pensioenuitkering? 

(nee)
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Verder nog vragen?



Bedankt voor uw aandacht !


