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Geachte ,

Via uw werkgever bouwt u pensioen op bij Pensioenkring Sweco van Het Nederlandse Pensioenfonds
(HNPF). Per 1 januari 2023 is de pensioenregeling gewijzigd. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over
de wijzigingen in uw pensioenregeling en de aanpassing van het strategisch beleggingsbeleid en de
risicohouding. Meer informatie over uw pensioen kunt u vinden in ‘Mijn pensioen’. 

Dit wijzigt aan uw pensioen:

Uw opgebouwde pensioen is met 6,5% verhoogd
Bij dit besluit hebben we gekeken naar de belangen van alle deelnemers en pensioengerechtigden en
hebben we rekening gehouden met de lange termijn zodat we naar verwachting een goede overstap
naar het nieuwe pensioenstelsel kunnen maken. Hier vindt u een toelichting op het indexatiebesluit
Het opbouwpercentage gaat omhoog
Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutosalaris dat u in dat jaar verdient. Hoeveel
pensioen u opbouwt staat steeds voor een jaar vast. Omdat het verwachte rendement hoger is door
de aanpassing van het strategisch beleggingsbeleid en de risicohouding wordt het opbouwpercentage
voor het ouderdomspensioen verhoogd van 1,12% naar 1,46%.
De premie risicoPartnerpensioen gaat omlaag
De premie voor het vrijwillig risicoPartnerpensioen wordt verlaagd van 2,5% naar 2,2% van de
pensioengrondslag. Op uw loonstrook ziet u wat u totaal betaalt aan pensioenpremie
Het tijdelijk risicoPartnerpensioen gaat omhoog
Het tijdelijk risicoPartnerpensioen wordt verhoogd van € 12.473,38 naar € 13.750,28 bruto per jaar
bij een voltijddienstverband

Naast de aanpassingen door de nieuwe afspraken in de pensioenovereenkomst wijzigt ook een aantal
wettelijke bedragen. De overheid indexeert jaarlijks de bedragen zoals de afkoopgrens, het fiscaal
maximaal salaris en de AOW-franchise. In 2022 was de franchise € 14.802 en deze is in 2023 gestegen
naar € 16.322. Het maximum pensioengevend salaris stijgt in 2023 van € 114.866 naar € 128.810 bruto
per jaar. Klik hier voor een rekenvoorbeeld ter verduidelijking.

Pensioenkring Sweco streeft naar een opbouw van 1,875% van de pensioengrondslag (brutoloon minus

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLxD5FT7TrUoX6eA%2B6VPnv%2BkHHBKGgojcZ%2BRSJp8TRk7vhj5tCU%2B32q1iYR_3HpU95u3rGpqBsXcXVNGzPaH1
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=8UYc1mXPZTmS9bEFnST0TUwcdIEjqbb8zwz4G8wA1afOfJIrZmEiz9OfEw4QMkP4JN1d6DluULfGM1si6bPZwW
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=pAsrYOz6xwO4zknbwbwP%2BJ0dpsG24QRQFbMWqhlfUQwg0_P804NghmLZBZsSNoGoqRufNdyCVBJ93rfFozyn06
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=szpIYnQRIVKTIka_D5vZcW_Qb9QnBonuowyaSwTxV8cVpwP%2BY5CQnjXQdYY3AjX93qTdIL9jc61aUVaEXlyshe
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franchise). Omdat de pensioenopbouw in 2023 1,46% bedraagt, is de opbouw niet fiscaal maximaal. In
de pensioenkrant leest u op pagina 4 hoe u extra kunt sparen voor later.

 

Aanpassing van het strategisch beleggingsbeleid en van de risicohouding
Het bestuur van HNPF heeft besloten om het strategisch beleggingsbeleid en de risicohouding aan te
passen. Deze wens bestond al langer. Omdat eind september 2022 de beleidsdekkingsgraad van
Pensioenkring Sweco was gestegen tot boven het vereist eigen vermogen en er niet langer sprake was
van een reservetekort ontstond de mogelijkheid om dit te doen. 

Klik hier voor een toelichting met de overwegingen.

 

Wat is er gewijzigd in het strategisch beleggingsbeleid?
In het nieuwe strategisch beleggingsbeleid van Pensioenkring Sweco stijgt het aandeel zakelijke waarden
van 30% tot 40%. Het aandeel vastrentende waarden daalde van 70% naar 60%. Tegelijkertijd is het
renterisico verlaagd door de afdekking te verhogen van 60% tot 70%. 

Basis voor deze aanpassingen is een groot aantal berekeningen, waarbij de gevolgen op lange termijn en
op korte termijn zijn nagegaan. Voor het bepalen van de optimale beleggingsmix is gekeken naar effecten
op de dekkingsgraad, op de koopkracht, het opbouwpercentage en op de kans en de mate van korten.
Het vereist eigen vermogen neemt hierbij toe tot 117,3%. De aanpassing van het strategisch
beleggingsbeleid is goedgekeurd door het belanghebbendenorgaan.

 

Wat is gewijzigd in de risicohouding?
Het bestuur van HNPF is in gesprek gegaan met het belanghebbendenorgaan en sociale partners van
Pensioenkring Sweco over de risicohouding. Voor de korte termijn risicohouding zijn de bandbreedtes
aangepast bij het nieuwe vereist eigen vermogen van 117,3%. De bandbreedtes zijn vastgesteld op 2,5%

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=vHKunpygZhyhz1D7R5TkRoDwfkmtWA33k9dmvlsLDfqlrGuaZEFOV8Gxx7bALs_6Ok%2BAI3kqO3Uqdf7dntUceu
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=DR9yvQwnJnv7LObgoejSGHXpHK9kv5jGTjmdyWeOvmbTMzAnXA9UhEA_SaxkwdbEGo8SPQANNJT%2B35ZP09Hlsq
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naar beneden en 3,5% naar boven ten opzichte van de 117,3%. 

Voor de lange termijn risicohouding zijn nieuwe ondergrenzen bepaald voor het verwachte
pensioenresultaat. Het gaat hierbij om de pensioenresultaten bij normale omstandigheden en bij een
slechtweer scenario over een periode van 60 jaar. De ondergrens voor het verwacht gemiddeld
pensioenresultaat is bepaald op 75% en de afwijking bij een slechtweer scenario is gemaximeerd op
35%. De werkgever, FNV, CNV, De Unie en OR Sweco hebben ingestemd met de aangepaste
risicohouding, evenals het belanghebbendenorgaan. 

Tot slot
Met de aanpassing van het strategisch beleggingsbeleid en van de risicohouding, stijgt het
opbouwpercentage in de pensioenregeling van Pensioenkring Sweco naar 1,46%. Bij de vaststelling van
de benodigde premie kan nu gerekend worden met een hoger verwacht rendement. Daarnaast verbetert
de verwachte koopkracht van het pensioen.

Het strategisch beleggingsbeleid beschrijft de beleggingsdoelstelling, de (beleggings)beginselen, de risicotolerantie, de governance en het

risicobeheer en vormt daarmee het fundament voor het beleggingsbeleid en beleggingsproces. Kijk voor meer informatie op de website.

Hebben we het in de pensioenwereld over risicohouding, dan valt daar de risicobereidheid én de risicocapaciteit onder. Dus de risico’s die deelnemers

van een pensioenkring willen lopen en de risico’s die ze kúnnen lopen.

 

Vragen?
We helpen u graag persoonlijk. U kunt ons bellen op 06 53 47 73 44 of mailen naar service@hnpf.nl.
Heeft u een uitgebreide vraag? Maak dan een belafspraak via de website. Alle
persoonlijke pensioeninformatie vindt u in uw Pensioen 1-2-3 op ‘Mijn pensioen’. Algemene informatie
over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de dekkingsgraad vindt u op de kringpagina.

 

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van Het Nederlandse Pensioenfonds

PS: Een totaaloverzicht van al uw pensioenen vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl.

Afmelden      Website

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=gOxoHU9NV53bljvQpBO7kToBjjT5LexIjb35q3KGtc_cG7LMxXy3c3fvN2s4ncm%2BM1wWtU2F1esHVJtAYWYJVb
mailto:service@hnpf.nl
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https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=OguOZX1Qx85QiNrmkWBnNsVzQGYlQ3ufoejOLLuvbB4jAtff0hGijg115kyFGNOMSxFICi2uBtQJ8Wviv%2BMsbK
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=21MBBUb2wEnunFGCSKlAGe9_dc1uIaRwBifin3_xG2e_kfxxRZZXRCSyB5kiGBO7KW3aTymjQSm5QAlxRUPSls
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=12f6U7PcFFOyAtP8zj5xB1FuMfO5LFujzp2QFF87bhjPFeGtJb7E%2BzD0pGwMX958uuXOmJ6_XFdE4JvWp06veb
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=iJB5mzmuQR1cWAfeUeBPSweRv_2ELgGwTCM0dOshTjEuCSZgK19GEuuao2jVNRPs39Fn0euaftpGFf2AbxQueP

