Stichting CRH Pensioenfonds

Amsterdam, december 2020

Geachte mevrouw, mijnheer,
Hierbij ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) per 1 januari 2020. Tevens maken wij van
de gelegenheid gebruik u te informeren over een aantal actuele onderwerpen.
De financiële positie van CRH Pensioenfonds
De financiële positie van het pensioenfonds komt tot uitdrukking in de dekkingsgraad. De
dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het belegd vermogen en de pensioenuitkeringen
die het pensioenfonds uit dat vermogen moet betalen (de verplichtingen).
De actuele dekkingsgraad
Iedere maand berekent het pensioenfonds de actuele dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad
bedroeg per 31 december 2019 97,7%. In de loop van het jaar 2020 is de actuele dekkingsgraad
als gevolg van de coronacrisis gedaald. Per 31 oktober 2020 bedroeg de actuele dekkingsgraad
88,9%. Dit betekent dat het pensioenfonds voor elke euro pensioen op dat moment 88,9 cent in kas
heeft.
Kan uw opgebouwde pensioen worden verlaagd?
Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de regels voor
pensioenverlagingen zullen worden versoepeld. Pensioenfondsen hoeven de pensioenen niet te
verlagen als de dekkingsgraad tenminste 90% bedraagt. Omdat de dekkingsgraad eind
oktober 2020 88,9% bedroeg, is de kans dat uw pensioen in 2021 moet worden verlaagd zeer
reëel. Als de dekkingsgraad per 31 december 2020 nog steeds 88,9% bedraagt, betekent dit dat
alle opgebouwde pensioenen met 1,1% verlaagd moeten worden.
Toeslagverlening (indexatie) per 1 januari 2020
De regeling van CRH Pensioenfonds kent een voorwaardelijke indexatie. Voorwaardelijk betekent,
dat het bestuur jaarlijks beslist of het mogelijk is om indexatie te verlenen. Dit besluit wordt onder
meer gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het fonds. De beleidsdekkingsgraad is het
gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Er wordt geen geld
gereserveerd of een extra premie gevraagd om het pensioen in de toekomst te verhogen. Aan de
verhoging in enig jaar kan geen recht op eventuele verhogingen in de toekomst worden ontleend.
Om (gedeeltelijk) te mogen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad ten minste 110%
bedragen. Omdat de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2019 95,3% bedroeg, kon het
bestuur van CRH Pensioenfonds de pensioenen per 1 januari 2020 niet verhogen. Ook de
komende jaren kunnen wij uw pensioen waarschijnlijk niet verhogen.
Nieuw in het UPO 2020; wat als het mee- of tegenzit?
In uw UPO staat van oudsher het bedrag aan ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd op de
datum van het UPO.
In het UPO staat vanaf 2020 ook een plaatje waarin een indicatie van de koopkracht van uw
opgebouwde pensioen wordt gegeven. Dit is het plaatje met de drie pijlen. Naast het verwacht
eindresultaat toont het plaatje ook het bedrag aan koopkracht als het tegenzit of als het meezit met
de economie. Omdat bij deze berekeningen rekening is gehouden met inflatie, wijken deze
bedragen af van het elders in het UPO getoonde bedrag aan opgebouwd pensioen.
Deze bedragen in het UPO zijn uitsluitend gebaseerd op het pensioen dat u bij CRH Pensioenfonds
heeft opgebouwd. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u dit plaatje waarin ook de AOW en de
eventuele elders opgebouwde pensioenen zijn opgenomen.
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Nieuw pensioenstelsel
In juni 2020 heeft de regering een pensioenakkoord gesloten met de werknemers- en
werkgeversorganisaties. In dit pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over een nieuw
pensioenstelsel. Ook de Tweede Kamer heeft inmiddels met dit pensioenakkoord ingestemd.
Een aantal zaken is nu al duidelijk, maar belangrijke onderdelen van dit pensioenakkoord
moeten nog nader worden uitgewerkt. In deze brief kunnen wij dan ook nog niet concreet
aangeven wat er voor u precies gaat veranderen. Zodra er meer duidelijk is over het nieuwe
pensioenstelsel zullen wij u nader informeren.
Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van uw UPO of deze brief, neemt u dan contact op met het
pensioenbureau op telefoonnummer: 020–3045 100 of per e-mail: info@crhpensioenfonds.nl.
Op onze website www.crhpensioenfonds.nl vindt u een toelichting op het UPO. Kijk voor actuele
ontwikkelingen ook op onze website.
Met vriendelijke groet,
Stichting CRH Pensioenfonds
Namens het bestuur

G.P.T. van Heiningen
(Directeur pensioenbureau)
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