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De pensioenopbouw in 2021
Voor alle actieve deelnemers aan het pensioenfonds, is het pensioenopbouwpercentage belangrijk omdat dit bepaalt hoeveel pensioen je later
krijgt. Voor 2020 was dit 1,600%. En in 2021 blijft dit 1,600%. Hoe zijn
we tot dit percentage gekomen?
Hiervoor kijken we naar hoeveel pensioenpremie er ieder jaar binnenkomt
om de jaarlijkse pensioenopbouw te betalen. Op dit moment is de
pensioenpremie 33.6% van een afgeleide van het brutosalaris, waarvan
tweederde deel door de werkgever wordt betaald en eenderde deel door
de werknemer. In 2020 bleek het opbouwpercentage van 1,600% te hoog
om de opbouw van de nieuwe pensioenen uit de premie te betalen. Een
deel van de opbouw is daarom betaald vanuit de reserves van het fonds.
Inmiddels is de pensioenopbouw nog duurder geworden door de dalende
rente.
Waarom blijft het pensioenopbouw percentage dan 1,600% in 2021?
Ten opzichte van 2020 wordt een groter deel van de pensioenopbouw
betaald uit de reserves. De reserves komen hierdoor onder druk. Op basis
van berekeningen voor de lange termijn heeft het bestuur geconcludeerd
dat dit niet verantwoord is. De hogere opbouw heeft in de berekening
nauwelijks invloed op de koopkracht van de pensioenen. Daarentegen
geeft een lagere opbouw een verlies dat niet meer in te halen is. In 2021
wordt opnieuw gekeken of de opbouw voor 2022 aangepast moet
worden.
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Geen verhoging

De prijzen van producten en diensten gaan jaarlijks omhoog. Daarom
streven we ernaar om de opgebouwde pensioenen jaarlijks te verhogen
met de algemene prijsstijging.
Om dat te kunnen doen moeten we aan wettelijke regels voldoen: de
beleidsdekkingsgraad moet hoger zijn dan 110%. Om te bepalen of de
pensioenen per 1 januari 2021 verhoogd kunnen worden, kijken we naar
de beleidsdekkingsgraad van 1 oktober. Helaas was deze lager dan
110%. De opgebouwde pensioenen kunnen dus niet worden verhoogd
per 1 januari 2021.
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Het jaar 2020

De wereldwijde pandemie, Covid-19 die dit jaar is uitgebroken, heeft veel
impact gehad. Helaas is de situatie nog onzeker. De gevolgen van de
pandemie zijn ingrijpend voor de bevolking en voor de economie. De
aandelenmarkten vertoonden in maart 2020 de grootste daling in een dag
ooit, maatregelen van de centrale banken deden de koersen weer
opveren.
Eén van de belangrijkste processen van de Hagee Stichting is de
pensioenbetalingen aan de gepensioneerden, dit proces is geborgd.
Indien het personeel van het pensioenbureau uitvalt, kan een beroep
worden gedaan op personeel van de Technische Unie om de continuïteit te
borgen. Daarnaast beschikt het fonds over voldoende geld in kas om aan
de betalingsverplichtingen te voldoen. Helaas is de onzekerheid over het
verloop van de pandemie en de gevolgen nog steeds groot en is het voor
velen geen gemakkelijke periode.
We hopen dat dit u meer inzicht geeft in de ontwikkelingen bij het fonds.
Uiteraard staan we open voor opmerkingen en vragen!
U kunt ons bereiken op pensioenbureau@technischeunie.com of
020 545 06 53.
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Meer weten over je pensioen?
 de website van Hagee, hagee.nl kun je in Mijn Hagee, je eigen
Op
beveiligde omgeving, zien hoe je pensioen bij Hagee eruit ziet en zelf
berekenen wat het effect op je pensioen is in een aantal situaties,
bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan, of hoog/laag constructies.
Benieuwd? Ga dan naar mijnhagee.nl om de planner te bezoeken.

Ga naar: www.mijnhagee.nl
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Impact coronacrisis
op pensioen

Het nieuws rondom de ontwikkeling van corona vaccins heeft direct impact
op de financiële markt. De koersen op de aandelenmarkten zijn flink
gestegen, waardoor onze financiële positie verbetert en we beter in staat
zijn om aan onze verplichtingen te voldoen.
Dan heb je nog de ontwikkeling van de rente. Door de ondersteuningsacties van overheden blijft de rente laag. Voor mensen die een hypotheek
afsluiten goed nieuws, voor pensioenfondsen wat minder goed nieuws.
Een lagere rente betekent dat het pensioenfonds meer geld moet
reserveren om pensioenen te betalen.
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