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U heeft premievrij pensioen bij Philips Pensioenfonds. Het Bestuur van Philips Pensioenfonds heeft recent
enkele besluiten genomen over de indexatie van de pensioenen, die ook voor u positief uitpakken. In
deze brief leest u wat dat voor u betekent.
 De besluiten over indexatie hangen samen met de pensioenafspraken die in het cao-overleg voor de
huidige pensioenopbouwers zijn gemaakt (over pensioenopbouw en -premie). Aan het Bestuur is
gevraagd of Philips Pensioenfonds deze afspraken kan gaan uitvoeren. Het Bestuur heeft besloten
deze vraag bevestigend te beantwoorden. Op www.philipspensioenfonds.nl/2019 leest u meer over
beide onderwerpen en over hun samenhang.
Beter indexatieperspectief
De kans dat wij uw premievrije pensioen de komende jaren (gedeeltelijk) kunnen verhogen door
indexatie, is groter geworden. Dat komt doordat wij de ondergrens van de zogenoemde indexatiestaffel
hebben verlaagd. In de indexatiestaffel van Philips Pensioenfonds is precies vastgelegd wanneer indexatie
kan plaatsvinden. De ondergrens van de staffel is verlaagd van 116% naar het wettelijk minimum van
110%. Dit betekent dat al vanaf een beleidsdekkingsgraad van net boven 110% een gedeeltelijke
verhoging van uw pensioen kan plaatsvinden. Ook krijgt u bij een beleidsdekkingsgraad tussen 116% en
123% meer indexatie dan volgens het oude beleid.
Extra indexatie van 0,38% in 2018
U merkt direct iets van de aanpassing van de indexatiestaffel: u krijgt een extra indexatie van 0,38% vanaf
1 november 2018, bovenop de per 1 april 2018 reeds toegekende 0,22%.
Is er ook een nadeel?
Iedereen krijgt eerder indexatie dan in het verleden en pensioenopbouwers krijgen meer zekerheid dat ze
een goed pensioen kunnen opbouwen in de komende jaren. Toch is er ook een nadeel. Door eerder te
indexeren, vloeit er meer geld uit het Fonds. Daardoor stijgt de dekkingsgraad minder hard dan onder het
oude beleid. Dat is de belangrijkste reden dat, als het in de toekomst financieel tegenzit, de kans op een
verlaging van uw pensioen iets groter is. Het Bestuur vindt dit nadeel alleszins acceptabel, omdat de
besluiten positief uitpakken voor de pensioenopbouw van huidige medewerkers en voor de verhoging
van uw pensioen.

Philips Pensioenfonds
Noordweg Noord 150, 3704 JG Zeist
Postbus 716, 3700 AS Zeist
KvK-nummer 41087111

Telefoon
Website
Contact
E-mail

030 - 277 56 40
www.philipspensioenfonds.nl
www.philipspensioenfonds.nl/contact
info@philipspensioenfonds.nl

Pagina
Klantnummer

Meer informatie
Meer informatie over het voorgaande vindt u op www.philipspensioenfonds.nl/2019
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Stichting Philips Pensioenfonds
Namens het Algemeen Bestuur

Roel Wijmenga
Voorzitter Algemeen Bestuur
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