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Eind 2018 informeerden wij u over de verbeterde indexatiekansen voor uw premievrije pensioen als
gevolg van een wijziging in ons indexatiebeleid. Dankzij dit besluit én dankzij een lichte verbetering van
de beleidsdekkingsgraad in 2018, is ook dit jaar een gedeeltelijke verhoging van uw pensioen mogelijk.
Graag informeer ik u in deze brief over deze pensioenverhoging en over onze verwachtingen voor de
komende jaren.
Uw pensioen gaat per 1 april met 0,75% omhoog
In 2018 steeg de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds naar 119,8%. Met deze dekkingsgraad
kunnen wij 75% van onze indexatie-ambitie waarmaken. Net als bij vrijwel alle pensioenfondsen is onze
indexatie-ambitie gelijk aan de prijsinflatie volgens de afgeleide consumentenprijsindex1. Het afgelopen
jaar steeg deze index met 1%. Uw premievrije pensioen wordt daarom per 1 april 2019 verhoogd met
0,75%.
 Op www.philipspensioenfonds.nl/indexatiebeleid leest u meer over ons indexatiebeleid en over de
wijze waarop wij de verhoging van uw pensioen vaststellen.
Komende jaren goede kansen op gedeeltelijke indexatie
Of indexatie mogelijk is, is afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds, uitgedrukt
in de beleidsdekkingsgraad. Ons beleggingsbeleid is erop gericht om de beleidsdekkingsgraad verder te
laten stijgen. Maar hoe deze zich ontwikkelt, is ook afhankelijk van moeilijk voorspelbare factoren zoals
renteontwikkelingen en aandelenkoersen. Voor de komende jaren verwachten wij dat de
beleidsdekkingsgraad hoog genoeg blijft, dat wil zeggen boven 110%, om uw pensioen gedeeltelijk te
verhogen. Voor volledige indexatie moet de beleidsdekkingsgraad verder stijgen naar 123%. Overigens
achten wij de kans klein dat wij uw pensioen de komende jaren moeten verlagen. Verlaging van uw
pensioen is namelijk pas aan de orde als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%.

1

De afgeleide consumentenprijsindex wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Voor het indexatiebesluit van 2019 kijken we naar de ontwikkeling van deze index over de periode januari 2018 – januari 2019.
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Interactieve dialoogsessie op 12 juni – 15.00 uur
Wij organiseren op 12 juni, na de positieve reacties van vorig jaar, voor de tweede keer een interactieve
dialoogsessie die u via internet kunt volgen. Bestuursleden informeren u dan over ontwikkelingen bij
Philips Pensioenfonds. En u heeft de mogelijkheid om vragen aan ons te stellen, uiteraard ook over de
indexatie van uw pensioen. U kunt een opname van de sessie ook op een later moment terugkijken via
onze website.
 U kunt zich inschrijven voor deze interactieve sessie via www.philipspensioenfonds.nl/dialoog
Meer informatie
Ook dit jaar houden wij u graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Dat doen wij onder andere
via onze digitale nieuwsbrief Gener@ties. U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief via
www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf. Verder vindt u op onze website maandelijks de hoogte van de
dekkingsgraad (www.philipspensioenfonds.nl/financielepositie).
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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