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In 2012 is de financiële positie van Stichting Pensioenfonds TDV (TDV) aanzienlijk verbeterd. Dit is
te danken aan goede beleggingsresultaten. Hierdoor
heeft TDV geen dekkingstekort meer.
De premie voor de pensioenopbouw stijgt, maar niet
voor werknemers.
Pensioenen en pensioenaanspraken worden in 2013
niet verhoogd.
Door een stijging van de belastingtarieven dalen de
netto pensioenuitkeringen.
Let op! Alle in deze Pensioenblik genoemde cijfers
betreffende de financiële positie van TDV zijn voorlopige cijfers. De definitieve cijfers worden in de
loop van het jaar bekendgemaakt.
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Financiële positie
De dekkingsgraad van TDV is in 2012 gestegen van
97,8% per eind 2011 naar 105,2% per eind 2012.
Hierdoor heeft TDV geen dekkingstekort meer (dekkingsgraad lager dan wat door De Nederlandsche Bank
(DNB) minimaal vereist wordt). TDV hoeft de pensioenen dus niet te verlagen (korten).
De verbetering van de dekkingsgraad is te danken aan
het goede beleggingsresultaat. Hierdoor steeg het vermogen van TDV met 13%. Aan de andere kant namen
de verplichtingen ook toe (6%), voornamelijk als gevolg van een verdere daling van de rente. Doordat het
vermogen meer is gestegen dan de verplichtingen, is
de dekkingsgraad gestegen. Zie de achterzijde voor
meer informatie over de het begrip dekkingsgraad.
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Beleggingen in 2012
2012 was een goed beleggingsjaar voor TDV. TDV behaalde een beleggingsresultaat van meer dan 17%!
Op aandelen werd 16% verdiend en ook op obligaties
was het behaalde resultaat van bijna 11% zeer goed.
Op sommige onderdelen van de obligatieportefeuille
werd zelfs een resultaat van meer dan 20% behaald.
De vastgoedportefeuille deed het met een bescheiden
rendement van 3% het minst goed.

Herstelplan
Met een dekkingsgraad van 105,2% voldoet TDV aan
de eis uit het herstelplan uit 2008 dat de dekkingsgraad
per einde van de termijn van 5 jaar (eind 2013) boven
de door DNB minimaal vereiste 104,2% uitkomt.
Dit betekent, onvoorziene omstandigheden in 2013
daargelaten, dat TDV per eind 2013 voldoet aan de
eisen uit dit herstelplan en dat er geen extra maatregelen nodig zijn. TDV heeft nog wel een reservetekort
(dekkingsgraad lager dan 117%). Om het reservetekort
weg te werken heeft TDV nog 10 jaar de tijd. Op basis
van de huidige inzichten gaat dat lukken.
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Premie 2013
De pensioenopbouw verandert in 2013 niet. De premie
voor de opbouw stijgt met ruim 1%. Deze verhoging
wordt volledig door de werkgever betaald. De premie
die de werknemer betaalt blijft onveranderd op 12%
van de pensioengrondslag (zie onder).
De stijging van de premie komt door de lagere rente en
door een verdere verhoging van de levensverwachting.
Er is een afspraak gemaakt met de werkgever dat
werknemers bij TDV geen hogere premie betalen dan
werknemers die zijn aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds, het Pensioenfonds van de Metalektro
(PME). Omdat de premie voor werknemers bij het PME
niet verhoogd wordt, blijft ook het premiepercentage
voor de werknemers bij TDV gelijk aan dat van 2012.
Als gevolg hiervan neemt de werkgever de gehele premiestijging voor zijn rekening.

Toeslagen (indexatie)
Omdat de dekkingsgraad per eind 2012 onder de 110%
ligt, heeft het bestuur moeten besluiten de pensioenen
en pensioenaanspraken niet te verhogen.

Lagere netto pensioenuitkering
Het kabinet heeft voor 2013 de belastingtarieven verhoogd en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet veranderd. Pensioengerechtigden krijgen
hierdoor te maken met een flink lagere netto pensioenuitkering. De verlaging kan in sommige gevallen oplopen tot meer dan 5%. Wij willen erop wijzen dat de
lagere pensioenuitkering vooral veroorzaakt wordt door
de belastingverhoging. De bruto pensioenuitkering van
TDV is gelijk gebleven (uw bruto pensioenuitkering is
dus niet verlaagd).

Vanaf 1 januari van dit jaar is het tarief van de loonheffing in de 1e loonbelastingschijf (tot € 19.645,=) fors
verhoogd, namelijk van 15,2% naar 19,1%.
Bovendien stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet (ZVW Premie) dit jaar van 5%
naar 5,65%. Het maximumbijdrageloon is gestegen van
€ 50.064,= bruto naar € 50.853,= bruto, wat ook tot
een lagere netto pensioenuitkering leidt.
De AOW en Anw zijn per 1 januari 2013 in de meeste
gevallen wel iets verhoogd. Dit verzacht de pijn echter
nauwelijks. Wij benadrukken dat de verlaging van de
netto pensioenuitkeringen een heel vervelend gevolg is
van overheidsmaatregelen waar we als pensioenfonds
helaas niets aan kunnen doen.
Voor werknemers
Voor informatie over de inkomensgevolgen voor werknemers van Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V.
verwijzen wij naar de Pakpost die in februari door de
werkgever zal worden verstrekt.

Betaaldata pensioenen 2013
Onze pensioenen worden maandelijks uitbetaald op de
25e. Mocht deze datum in het weekend vallen, dan
wordt op de vrijdag ervoor uitbetaald. In december
vindt de betaling op woensdag 18 december plaats.

Actuele informatie
Actuele informatie over de financiële situatie van TDV
kunt u vinden op www.sptdv.nl.
Daarnaast is Pensioenfonds TDV bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 op telefoonnummer
0570 - 682116 of per e-mail via pensioenen@sptdv.nl.

Gebruikte begrippen
Dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft aan hoe groot de bezittingen van het fonds zijn ten opzichte van alle pensioenbetalingen (op basis van de tot op heden
opgebouwde pensioenrechten en pensioenen) die in
de toekomst uitgekeerd moeten worden (dit zijn de
verplichtingen van het fonds). Als de dekkingsgraad 100% bedraagt, heeft TDV precies genoeg
middelen om alle toekomstige pensioenbetalingen
te kunnen verrichten. Indien de dekkingsgraad
lager is dan 100% zijn er niet genoeg middelen
aanwezig.

Dekkingsgraad

=

Bezittingen
Verplichtingen

x

100%

Pensioengrondslag en franchise
Werknemers bouwen per jaar pensioen op over een
deel van hun salaris, de pensioengrondslag. Ook de
pensioenpremie wordt berekend over de pensioengrondslag. U betaalt de pensioenpremie dus niet
over uw volledige salaris.
De pensioengrondslag is het pensioengevend
salaris minus de franchise. De franchise is het deel
van het salaris waarover géén ouderdomspensioen
wordt opgebouwd. Waarom wordt er niet over het
gehele salaris pensioen opgebouwd? Omdat u naast
het ouderdomspensioen van TDV ook een AOWuitkering van de overheid krijgt.

Pensioengrondslag =
Pensioengevend salaris -/- franchise

Pensioengevend salaris =
Bruto salaris + vakantiegeld
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