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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
Demo PensioenPod 30 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 vermogen 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



12

Financiële positie en beleid fonds

• Rente-invloed
• Grondslagen / gestegen 

levensverwachting
• Beleggingsrendement
• Regelgeving / DNB 

• Toeslagbeleid
• Premiebeleid
• Beleggingsbeleid
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Toeslagbeleid
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 apart gereserveerd

2) Mogelijk aanvullend partnerpensioen op risicobasis bij overlijden deelnemer 
(onder voorwaarden)
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Rekenvoorbeeld ouderdomspensioen
Gegevens Berekening Uitkomst

Jaarsalaris € 36.143

Franchise € 15.143

Pensioengrondslag € 36.143 - € 15.143 = € 21.000

Opbouwpercentage 1,738%

Jaarlijkse 
pensioenopbouw 1,738% x € 21.000 = € 365

Aantal jaren 20

Pensioen bruto per jaar (67) 20 x € 365 = € 7.300
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Persoonlijke pensioenkeuzes

Eerder pensioen  Lagere pensioenuitkering

Later pensioen  Hogere pensioenuitkering

OP hoog/laag 
Laagste > 75% hoogste uitkering
+ tijdelijk extra verhoging (max. AOW-gehuwd)

Deeltijdpensioen  Afhankelijk van mogelijkheden bij werkgever

Uitruil pensioen 
Partnerpensioen in OP: lager, of geen PP,
Onherroepelijk, toestemming partner
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Veranderingen pensioenkeuzes
Doorwerken niet verplicht voor (latere) pensionering

Vervroegd pensioen tot 5 jaar voor de AOW-datum zonder te 
stoppen met werken

Pensioen (inclusief AOW) mag hoger zijn dan laatste salaris



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
• PensioenPod
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Onderzoek onder deelnemers
Wat vindt u?
• Van hoe wij u op de hoogte houden over uw pensioen
• Van de middelen die wij hiervoor gebruiken
• Van de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van onze informatie

Geef uw mening via het online onderzoek!
• U kunt meedoen van vrijdag 23 maart tot en met maandag 23 april
• U ontvangt een uitnodiging via e-mail
• Help ons om onze communicatie nog beter af te stemmen op uw 

wensen



Website
___________________

Demo PensioenPod
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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
• PensioenPod (vanaf 1 april)
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Website
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PensioenPod
Waarom de PensioenPod? 
• Om inzicht te krijgen in de eigen pensioenregeling en wat er opgebouwd 

is.
• Om deelnemers bewust te maken van hun pensioen en financiële 

toekomst
• De PensioenPod is een online hulpmiddel waarmee u inzicht krijgt in uw 

maandelijkse inkomsten en uitgaven na de pensioendatum. 

Persoonlijke situatie
• PensioenPod berekent de maandelijkse inkomsten en uitgaven voor uw 

persoonlijke situatie
• Kies zelf de leeftijd waarop uw pensioen ingaat
• Er zijn twee rekenscenario’s: 

̶ Het basisscenario
̶ Het scenario bij uw overlijden of het overlijden van uw partner



PRESENTATIE
PENSIOENPOD

PensioenPod heeft als missie om alle Nederlanders
op een eenvoudige wijze en tijdig inzicht te geven in 

hun levensstandaard ná hun pensionering

PENSIOENPOD 29



PENSIOENCOMMUNICATIE

PENSIOENPOD 30

368 pagina’s……….dus…….. eenvoudig?



BEHOEFTE OP EEN RIJ 

Eenvoud

Beheersbaar

Overzicht  én Inzicht:
• Van de diverse 

regelingen/werkgevers
• Gecombineerd met uitgaven 

(eigen huis en hypotheek)
• Met eigen scenario’s 

(onafhankelijk)
• Zonder advies/kosten 

(onafhankelijk)

PENSIOENPOD 31



DE OPLOSSING PENSIOENPOD

Pensioenpod: Een eenvoudige en betaalbare online -applicatie waarmee 
werknemers snel een actueel inzicht krijgen in hun persoonlijke 

pensioensituatie.

PENSIOENPOD 32



INZICHT OP EEN RIJ 
Hoe Grolsch op een eenvoudige wijze kan zorgen 
voor de ontbrekende schakel “inzicht” in de keten:

OverzichtOverzicht InzichtInzicht AdviesAdvies

PENSIOENPOD 33

PensioenPod

+



DE OPLOSSING PENSIOENPOD

Professionele online-tool met 
overzicht van alle opgebouwde 
pensioenen bij huidige en vorige 
werkgevers.
Op elk moment en elke locatie te 
gebruiken door werknemer (volledige 
privacy en security).

Geeft eenvoudig en duidelijk
inzicht in het pensioen, nu en later.

Werknemer heeft geen omvangrijk 
advies nodig (bespaart kosten).

Gemakkelijk aan te vullen met extra 
inkomsten (vermogen, aandelen, levens-
verzekeringen, overwaarde eigen huis, 
etc.).
Professionele begeleiding voor 
gebruikers via mail, telefoon of chat

Werkgever draagt bij aan 
werknemerstevredenheid

PENSIOENPOD 34



HOE WERKT ONS PRODUCT? 

PENSIOENPOD 35



PENSIOENPOD

PENSIOENPOD 36

Hoe werkt PensioenPod nu?



PENSIOENPOD 37



PENSIOENPOD 38



PENSIOENPOD 39



PENSIOENPOD 40



PENSIOENPOD 41



PENSIOENPOD 42



PENSIOENPOD 43



PENSIOENPOD 44



PENSIOENPOD 45



PENSIOENPOD 46



DE LAATSE ONTWIKKELINGEN 

Keuze voor 
gebruiken 

deeltijdpensioen op 
basis 50-50

Keuze voor 
gebruiken 

deeltijdpensioen op 
basis 50-50

Mogelijkheid om te 
spelen met 
pensioenleeftijd. 
Keuze voor eerder
of later met 
pensioen gaan

Mogelijkheid om te 
spelen met 
pensioenleeftijd. 
Keuze voor eerder
of later met 
pensioen gaan

Keuze voor 
hoog/laag 5 of 

10 jaar

Keuze voor 
hoog/laag 5 of 

10 jaar

PENSIOENPOD 47



PENSIOENPOD 48



ZIJN ER NOG VRAGEN?

PENSIOENPOD 49



BEDANKT
VOOR JE AANDACHT!
Kijk voor meer informatie op www.pensioenpod.nl

PENSIOENPOD 50
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Vooraf gestelde vragen
• 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 pensioenrichtleeftijd (68) 

en AOW tot de pensioenrichtleeftijd (67) van het fonds?
• Wat houdt (gedeeltelijk) premievrij in bij (gedeeltelijke) 

arbeidsongeschiktheid?
• 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 !


