Aanpassingen pensioenen in de afgelopen 10 jaar voor actieve deelnemers
(deelnemers die nog pensioen opbouwen)
Ons pensioenfonds besluit elk jaar hoe de pensioenen aangepast worden
Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Hiervoor kijken we
naar de stijging van de prijzen gemeten over de periode van 1 juli van het afgelopen jaar tot 1 juli van het
jaar daarvoor. We besluiten elk jaar of we uw pensioen verhogen. Dat kan alleen als onze financiële
situatie goed genoeg is. Dat is het geval als onze beleidsdekkingsgraad ten minste 110% is.
Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed. Daarom konden we uw pensioen n iet ieder jaar
verhogen. De afgelopen jaren hoefden we uw pensioen ook niet te verlagen, maar de komende jaren is dat
misschien wel nodig. We verlagen uw pensioen alleen als het echt niet anders kan.
De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo
De afgelopen jaren waren de aanpassingen van het pensioen en de prijsstijgingen als volgt:
Datum
verandering
1 januari 2020

Verhoging van
uw pensioen
0,00%

Verlaging van
uw pensioen
0,00%

Prijsstijging *
2,66%

Onze
maatstaf
2,66%

1 januari 2019
1 januari 2018

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

1,71%
1,11%

1,71%
1,11%

1 januari 2017
1 januari 2016

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,03%
1,01%

0,03%
1,01%

1 januari 2015
1 januari 2014

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,93%
2,88%

0,00%
0,00%

1 januari 2013
1 januari 2012

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

2,14%
2,29%

1,75%
2,77%

1 januari 2011

0,00%

0,00%

0,82%

1,00%

*) Dit is de prijsstijging volgens de door het Centraal Bureau van de Statistiek gepubliceerde
consumentenprijsindexcijfer, alle huishoudens.
•

Tot en met 1 januari 2015 probeerde ons pensioenfonds ieder jaar per 1 januari uw pensioen te
verhogen met de cao-loonontwikkeling in de bedrijfstak Betonproductenindustrie, gemeten over de
periode van 1 oktober tot 1 oktober daaraan voorafgaand.

•

Vanaf 1 januari 2016 probeert ons pensioenfonds elk jaar per 1 januari uw pensioen te verhogen
met de prijsontwikkeling gemeten over de periode 1 juli tot 1 juli daaraan voorafgaand.

Ook de komende jaren kunnen wij uw pensioen waarschijnlijk niet verhogen.
Verlagen van pensioenen
De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd.
Hoe graag we ook anders zouden willen, de komende jaren bestaat de kans dat we de pensioenen toch
moeten verlagen.
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Er zijn twee meetmomenten waarop een pensioenfonds moet bepalen of de pensioenen verlaagd moeten
worden.
Te lang in een tekortsituatie
Indien de beleidsdekkingsgraad onder de 104,5% ligt, spreken we van een dekkingstekort. Indien ons
fonds te lang in deze tekortsituatie verkeert, moeten er maatregelen worden getroffen. Dit meetmoment ligt
voor ons fonds op 31 december 2020. Minister Koolmees heeft uitstel van de verlagingen verleend aan de
pensioenfondsen waarvoor deze grens op 31 december 2019 lag. Dit uitstel is voor ons fonds dus niet van
toepassing.
Het is de vraag of onze beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020 hoog genoeg is om verlagingen te
voorkomen. Dit is vooral afhankelijk van de rentestand op de laatste dag van het jaar 2020. Deze
rentestand wisselt per dag en is onvoorspelbaar.
Onvoldoende herstelkracht
Pensioenfonds Beton moet ook reserves hebben. Daarvoor moet onze beleidsdekkingsgraad 114,9% (stand
per 30-09-19) zijn. Pensioenfondsen krijgen van Minister Koolmees nu 12 jaar de tijd om te herstellen. Dit
was 10 jaar.
Zolang wij kunnen laten zien dat herstel van de reserves binnen 12 jaar mogelijk is, hoeft er niet verlaagd
te worden. Als herstel binnen 12 jaar niet mogelijk is, dan schrijft de wet voor dat we de pensioenen
moeten verlagen.
Het huidige herstelplan (stand per 31-12-2018) laat zien dat pensioenfonds Beton nog binnen de wettelijke
termijn van 10 jaar kan herstellen. Het is de vraag of dat bij het herstelplan van volgend jaar binnen 12 jaar
zal lukken. Dit hangt af van vele onzekere factoren.
Het verlagen van de pensioenen is het allerlaatste wat het bestuur zou willen doen. Het bestuur is wel
bezorgd over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad en houdt de ontwikkelingen goed in de gaten.
We bekijken ieder jaar of we moeten verlagen. Als we moeten verlagen, informeren we u daarover.
U leest meer op www.betonpensioen.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de actuele situatie van het
fonds.
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