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Geachte ,

Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd dat de pensioenen van Pensioenkring Randstad Groep in 2023
niet verhoogd konden worden. Dit terwijl voor het eerst sinds jaren veel andere pensioenfondsen wel de
pensioenen verhoogden. Een pensioenverhoging kan alleen als de financiële situatie toereikend is. Door
de stijgende rente verbeterden de dekkingsgraden. Hoe kan het dat Pensioenkring Randstad Groep de
pensioenen niet verhoogt? En waarom blijft de financiële positie van Pensioenkring Randstad Groep
achter?

U leest het in deze nieuwsbrief.

 

Veelgestelde vragen

Waarom wordt er steeds verwezen naar de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad?  
De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds of een
pensioenkring. De dekkingsgraad laat zien of een pensioenkring, nu en in de toekomst, de pensioenen
kan uitbetalen. De dekkingsgraad wordt berekend door alle bezittingen van de pensioenkring te delen
door de pensioenverplichtingen (de pensioenen van alle deelnemers, nu en in de toekomst). De
dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage.

De dekkingsgraad van Pensioenkring Randstad Groep is al jaren laag. Dat was al zo voor de overgang
naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) in 2020. Bij de overgang naar HNPF was de
beleidsdekkingsgraad 96,4%. Eind 2022 was de beleidsdekkingsgraad gestegen tot 103,3%. Dit betekent
dat er onvoldoende geld in kas is om aan de verplichtingen te voldoen. Indexatie is pas mogelijk bij een
beleidsdekkingsgraad boven de 110%.

Klik hier voor de uitgebreide toelichting en het antwoord op de volgende vragen:

Waarom blijft de ontwikkeling van de dekkingsgraad achter?
De rente stijgt, waarom dan toch geen indexatie?
De wettelijke eisen zijn aangepast, waarom dan toch geen indexatie?
Hoe zit het met de verschillende dekkingsgraden?

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Za52WGeIcyCh27RPBP7C8AB_6c4vUJME5DgKJluOKFCBBPS4uK15HnUxnNNCsiF%2B%2B7_4fkJ1PS05IXen8nUDZS
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Tkn48%2BJKQ7vgnWsqt5oCsv3sRrhkL8slyJv7gCJEk6bF8gzjC%2BWGjJR73kGWBg1HpZCx%2B6kSCv6YkTlVJAJkS3
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Wat is een dekkingstekort?

 

In 2023 geen verhoging en geen verlaging van het pensioen

De pensioenen zijn per 1 januari 2023 niet verhoogd
Elk jaar beoordeelt het bestuur mede aan de hand van de beleidsdekkingsgraad* van september of de
financiële positie goed genoeg is om de pensioenen aan te kunnen passen aan de stijging van de
prijzen. De beleidsdekkingsgraad bij Pensioenkring Randstad Groep was eind september 2022
101,7%. Omdat dit lager is dan de vereiste 105% konden we uw pensioen per 1 januari 2023 niet
verhogen. Klik hier voor de toelichting in de vorige nieuwsbrief.
De pensioenen zijn per 1 januari 2023 niet verlaagd
Zoals bij elk pensioenfonds kunnen ook bij HNPF de pensioenen verlaagd worden als de financiële
positie daarom vraagt. De beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring Randstad Groep was eind 2022
103,3%. Dat is lager dan het vereiste minimum. De actuele dekkingsgraad was op dat moment
105,1%. Daarom was het niet nodig om in 2023 de pensioenen te verlagen. Als de financiële situatie
niet verbetert, is een verlaging van het pensioen in de toekomst niet uit te sluiten.

* De beleidsdekkingsgraad is het 12-maandsgemiddelde van de actuele dekkingsgraad

 

Wat verandert er in de toekomst aan uw pensioen?
In 2023 verandert er niets aan uw pensioen, maar in de komende jaren wel. De Wet toekomst
pensioenen zorgt voor veel veranderingen. Zodra wij weten wat dit voor u gaat betekenen zullen we u
hierover informeren. Het bestuur en het belanghebbendenorgaan van Pensioenkring Randstad Groep
behartigen uw belangen. Dat geldt ook voor de Vereniging van Gepensioneerden Randstad Groep
Nederland (VGRGN). Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel vindt u op onze website.

 

Heeft u een vraag?

Wij 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

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=G3e6CxND%2BNbyE79UpqVionx0cWdDtOzrLRLT4%2BbyPIMzApKFLpq6WM528_7DudeNj_q5I2gCGXM8aRGMrGs_KI
https://vgrgn.nl/
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=xugQvuV6WoyObVELuw5Fpwcyqk9te9KvJhxu9hTKH88qzTMZdLMssc1VVwdrs9g0gkK_2RLcaUOdaum_JjTnd0
mailto:service@hnpf.nl
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=dStOKT%2BOTX25OlclAqgw25RiHJ5UXuJ%2BtlxhBtlB%2BsEB0PaevCgKaBFodW8MKt6uWmLYyZNJOv90BwDr59szL8
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=FCwuDTgKFQT6JU2m2xzIaZtdZTaOYbLb7Z%2B5nkpyyR2XeI6abFk3u%2B78RDKVYXq2xRgJINQkVU5H7MFgq%2BK3kS
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PS: Een totaaloverzicht van al uw pensioenen vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl.

Afmelden      Website

U ontvangt deze mail op omdat u deelnemer bent bij Pensioenkring Randstad Groep van Het Nederlandse Pensioenfonds.

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=XWcYyJyasKbkZ1iZoPY2RbY71fZsATKcf3EanAL6NngCdzk0GKvbazGX8ExvZ44vpXg09maBrYwvotgUbAP%2Bg1
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Za53QWiSFSCJY9KwusoNi82o6n5RJuzWAsqtwbYxV9kuxtiQ3Dc7jH%2BRvaHwHqqVlKXQWuZpVld7SjTAdiYGK3
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=3GhZ8q%2BX6ppn_5fcZMcP04MQ%2BsWfpDM1oFd6Jx8tDt0dQ_LxFeqGZyvOGoUs9ihQTCBL8DBfigcVhj%2BXMWqMH0

