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Allereerst wensen wij u namens het
bestuur en de medewerkers van
Stichting CRH Pensioenfonds een
goed en vooral gezond 2021.
Uw pensioen is niet verlaagd
Minister Koolmees heeft
pensioenfondsen de mogelijkheid
geboden de spelregels voor het
verlagen van de opgebouwde
pensioenen te versoepelen. De
ondergrens aan de dekkingsgraad
die gold voor het verlagen van de
pensioenen is tijdelijk teruggebracht
van 104,2% naar 90%. Het bestuur
van CRH Pensioenfonds heeft
besloten van deze mogelijkheid
gebruik te maken.
Omdat de actuele dekkingsgraad van
CRH Pensioenfonds per
31 december 2020 uitkwam op
94,3% hoeven de opgebouwde
pensioenen in 2021 niet te worden
verlaagd.
Het jaar 2020 stond in het teken van
de coronacrisis. Het was daardoor
een heftig beleggingsjaar.
Aanvankelijk lieten de
aandelenmarkten een sterke daling
zien. In de loop van het jaar werd dit
verlies echter weer goedgemaakt. De
verder gedaalde rente had echter een
negatieve invloed op de
dekkingsgraad van het fonds. De
actuele dekkingsgraad daalde van
97,7% per 31 december 2019 naar
94,3% per 31 december 2020.

Voorwaardelijk betekent, dat het
bestuur jaarlijks beslist of het mogelijk
is om toeslag te verlenen. Dit besluit
wordt onder meer gebaseerd op de
financiële positie van het fonds en de
toeslagenstaffel die hierbij als
leidraad dient. Er wordt geen geld
gereserveerd of een extra premie
gevraagd om het pensioen in de
toekomst te verhogen.
Om de pensioenen (gedeeltelijk) te
kunnen verhogen moet de
beleidsdekkingsgraad van het
pensioenfonds tenminste 110% bedragen.
De beleidsdekkingsgraad is de
gemiddelde dekkingsgraad over de
afgelopen twaalf maanden. De
beleidsdekkingsgraad daalde van 95,3%
per 31 december 2019 naar 89,1% per
31 december 2020.
Het bestuur was dan ook genoodzaakt
te besluiten dat de pensioenen per
1 januari 2021 niet verhoogd kunnen
worden. Wij verwachten dat wij uw
pensioen ook de komende jaren niet
kunnen verhogen.
Houdt uw pensioen zijn waarde?
Of u in de toekomst nog evenveel
kunt kopen met uw pensioen als nu,
hangt af van een eventuele verhoging
van het pensioen en de stijging van
de prijzen.
De afgelopen jaren stegen de prijzen
als volgt:
Jaar

De financiële positie van het fonds is
nog altijd zorgelijk. De kans dat uw
pensioen in de toekomst verlaagd
moet worden, is dan ook nog steeds
reëel aanwezig.

2020
2019
2018

Stijging
van de
prijzen*
1,12%
1,73%
1,68%

Verhoging
pensioen

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Uw pensioen is niet verhoogd
De regeling van CRH Pensioenfonds
kent een voorwaardelijke
toeslagverlening (ook wel indexatie
genoemd).

0,00%
0,00%
0,00%

Inhoudingen op uw
pensioenuitkering in 2021
Per 1 januari 2021 zijn de
inhoudingen op uw pensioenuitkering
gewijzigd. Hierdoor wijzigt het netto
bedrag dat u ontvangt. Uw bruto
pensioenuitkering is gelijk gebleven.
Zorgverzekeringswet (Zvw)
De wettelijk verplichte bijdrage voor
de Zvw (laag tarief) gaat in 2021
omhoog naar 5,75% met een
maximum van € 279,41 per maand.
In 2020 was dit 5,45% met een
maximum van € 259,93 per maand.
Elke werkgever of uitkeringsinstantie
moet aannemen dat u geen andere
inkomstenbronnen heeft.
Het kan zijn dat u wel uit meerdere
bronnen inkomen heeft. Daardoor
kan de voorheffing te hoog zijn. De
Belastingdienst zal dit zelf
constateren en de teveel ingehouden
Zvw-premie in het volgende jaar
restitueren.
Loonheffing
In 2021 zijn de inhoudingen voor de
loonheffing gewijzigd. Zie voor het
gewijzigde schijventarief per
1 januari 2021 de website van de
Belastingdienst:
www.belastingdienst.nl.
Desgewenst kunt u deze ook bij het
pensioenbureau opvragen.
De inhoudingen voor de loonheffing
zijn gebaseerd op de groene
maandtabel. In 2021 duurt de
verzekeringsplicht voor de
werknemersverzekeringen, net als in
2020, tot leeftijd 66 jaar en
4 maanden.
Op uw uitkeringsspecificatie van
januari 2021 kunt u de inhoudingen
op uw pensioenuitkering vinden.

Uitkeringsspecificatie
januari 2021
Wij verstrekken een specificatie van
uw netto-uitkering in januari en bij
pensionering. Mocht in de loop van
het jaar het netto bedrag wijzigen,
dan versturen wij een extra
uitkeringsspecificatie.
Jaaropgave 2020
Als u in 2020 een uitkering van ons
fonds ontving, dan treft u bijgaand
ook uw jaaropgave 2020 aan. Deze
jaaropgave wordt éénmalig verstrekt.
Maak van uw jaaropgave een kopie,
als u die moet verstrekken aan een
instantie.
Vragen
Indien u vragen heeft, neemt u dan
gerust contact met ons op. In
verband met de maatregelen rondom
het coronavirus is het
pensioenbureau telefonisch minder
goed bereikbaar. Wij verzoeken u
daarom een terugbelverzoek
telefonisch door te geven aan de
receptie of een email te sturen naar
het pensioenbureau. We nemen dan
zo spoedig mogelijk contact met u op.
•
•

Telefoonnr. receptie:
020 – 3045 100
E-mail pensioenbureau:
info@crhpensioenfonds.nl

Ook kunt u de website van het
pensioenfonds raadplegen:
www.crhpensioenfonds.nl

