FEBRUARI 2022: UITGAVE VOOR DEELNEMERS EN PENSIOENGERECHTIGDEN

Pensioenblik
UITGAVE VAN STICHTING PENSIOENFONDS TDV

Inleiding
Deze Pensioenblik bestaat uit een algemeen gedeelte,
een gedeelte gericht op werknemers en een gedeelte
gericht op pensioengerechtigden.

Algemeen
Indexatie (toeslagen)
De pensioenaanspraken van de werknemers zijn op 1
januari 2022 met 1,8% verhoogd. De pensioenen van
de pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken
van de gewezen deelnemers zijn met 2,5% verhoogd.
Uitgangspunt voor de vaststelling van de indexatie per 1
januari 2022 is de financiële positie van TDV per eind november 2021. Indexatie is mogelijk als de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste
12 maanden) boven 110% ligt. TDV had eind november
2021 een beleidsdekkingsgraad van 122,3%. Op basis
daarvan kon het bestuur besluiten om de pensioenen en de
pensioenaanspraken gedeeltelijk te verhogen met een toeslagpercentage van 78,5%. Volledige indexatie was mogelijk geweest als de beleidsdekkingsgraad eind november
2021 minimaal 125,7% was.
Voor werknemers is de indexatie van de pensioenaanspraken gekoppeld aan de cao-loonsverhoging. Over 2021
was deze verhoging 2,3%. 78,5% daarvan is afgerond
1,8%.
Voor pensioengerechtigheden en gewezen deelnemers is de
indexatie bedoeld om de inflatie te compenseren. De grafiek hieronder laat zien dat de inflatie in de tweede helft
van 2021 heel snel gestegen is. De laagste inflatie was in
juli, in de maanden daarna liep de inflatie razendsnel op.
De rechte streep is de gemiddelde inflatie over 2021 en die
bedraagt 2,7%.

Het pensioenreglement ging voor het bepalen van de inflatie uit van de stijging van de prijzen in de periode juli van
enig jaar ten opzichte van juli van het jaar daarvoor. De
inflatie in de periode juli 2021 ten opzichte van juli 2020
bedroeg 1,42%. Hierdoor zouden de pensioengerechtigden
en gewezen deelnemers per 1 januari 2022 precies op basis
van het dieptepunt van de inflatie van (afgerond) 1,4% geïndexeerd worden, terwijl de huidige inflatie boven de 5%
ligt.
Het bestuur heeft hier uitgebreid over gesproken. Besloten
is om het reglement aan te passen en voortaan voor het
bepalen van de inflatie uit te gaan van de stijging van de
prijzen in de periode oktober van enig jaar ten opzichte van
oktober van het jaar daarvoor. De meetperiode ligt dan
dichter bij het jaareinde.
Gevolg van dit besluit is dat de meetperiode voor de indexatie per 1 januari 2022 eenmalig 15 maanden bedraagt,
oktober 2021 ten opzichte van juli 2020. Over deze periode
bedroeg de inflatie 3,21%. 78,5% daarvan is afgerond
2,5%.
De indexatie voor pensioengerechtigheden en gewezen
deelnemers ligt daarmee vlakbij de gemiddelde inflatie over
2021 van 2,7%.

Voor de pensioengerechtigden en gewezen
deelnemers is de meetperiode voor de inflatie
veranderd van juli – juli naar oktober – oktober.
Voor 2021 is de meetperiode oktober 2021 – juli
2020.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is in 2021 gestegen van 113,2%
(eind 2020) naar 129,1%. De beleidsdekkingsgraad
steeg van 106,6% naar 123,7%.

Grafiek 2: (beleids)dekkingsgraad 2021

Grafiek 1: inflatiepercentage 2021
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2021 was een goed jaar voor de dekkingsgraad. De beleggingen deden het goed, vooral aandelenmarkten stegen
hard. Doordat de rente steeg werd wel verlies geleden op
de meeste obligaties in de portefeuille. In totaal is het beleggingsresultaat uitgekomen op 8,6% (voorlopig cijfer).
Door de stijging van de rente daalden de verplichtingen met
ruim 6%. Daartegenover stond dat door de indexatie de
verplichtingen met 2,3% stegen.
Als gevolg van de sterke stijging van de beleidsdekkingsgraad is er in 2022 geen herstelplan meer van toepassing.

Voor deelnemers
Pensioenregeling in 2022
•
•
•
•

De pensioenrichtleeftijd blijft 67 jaar.
De pensioenopbouw blijft onveranderd 1,76% per
jaar.
Verhoging van de franchise van € 14.554 naar
€ 14.802.
Verhoging maximum pensioengevend salaris van
€ 112.189 naar € 114.866.

Bovengenoemde verhogingen zijn wettelijk voorgeschreven. De pensioenopbouw van 1,76% zit op het fiscaal maximaal toegestane. De (minimale) franchise, dat is het deel
van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd,
en het maximum pensioengevend salaris worden elk jaar
door de overheid aangepast. TDV dient deze aanpassingen
te volgen.
De pensioenregeling is per 1 januari 2022 op een aantal
punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
• De vaste eindleeftijd voor nog in te gane wezenpensioenen wordt 25 jaar. Dit was 18 jaar of, als er een studie werd gevolgd, uiterlijk 27 jaar.
• Tijdens onbetaald verlof kan de pensioenopbouw alleen
volledig of niet worden voortgezet en niet meer gedeeltelijk.

Premie 2022
De totale pensioenpremie in 2022 bedraagt 32,7%.
Voor werknemers bedraagt de premie 10,89%.
De totale pensioenpremie en de premie voor werknemers
zijn hetzelfde als in 2021. De werkgever heeft met de werknemers afgesproken dat de werkgever maximaal twee maal
de bijdrage van de werknemers betaalt.
Premie te laag.
De premie van TDV voldoet aan de wettelijke eisen. Echter,
doordat de rente de laatste jaren sterk gedaald is, is de
premie niet voldoende om de opbouw voor de pensioenaanspraken te financieren. Voor 2022 zou de premie ruim 50%
moeten zijn. Zo’n hoge premie valt niet op te brengen.
Hierdoor maakt TDV een verlies op de inkoop van de pensioenaanspraken. Het bestuur heeft dit probleem besproken en is tot de conclusie gekomen dat het bestuur weinig
middelen heeft om hier iets aan te kunnen doen.

Voor pensioengerechtigden
Loonheffing en bijdrage Zvw
Wijzigingen in de loonheffing.
De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen. De tarieven voor pensioengerechtigden die
de AOW-leeftijd hebben bereikt bedragen:

1e schijf (< € 35.473*)

19,17%

(2021: 19,20%)

2e schijf (< € 69.399)

37,07%

(2021: 37,10%)

3 schijf (≥ € 69.399)

49,50%

(2021: 49,50%)

e

* AOW-ers geboren vóór 1946: € 36.410 i.p.v. € 35.473.

De bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) daalt.
In 2022 bedraagt de bijdrage Zvw 5,5% van uw bruto
jaarinkomen (2021: 5,75%). U betaalt maximaal per
maand € 273,65 (2021: € 279,41), want over uw bruto
jaarinkomen boven € 59.706 wordt geen bijdrage ingehouden.
Door deze aanpassingen en de indexatie per 1
januari 2022 van 2,5% zal uw netto pensioenuitkering stijgen.

Meer informatie over de loonheffing en de bijdrage Zvw
kunt u vinden op www.belastingdienst.nl.

AOW
AOW-leeftijd in 2022 66 jaar en 7 maanden.
In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden naar 66 jaar
en 7 maanden.
In 2022 bedraagt de volledige AOW voor alleenstaanden
€ 1.316,77 bruto per maand (met heffingskorting
€ 1.244,35 netto) en voor gehuwden of samenwonenden
per persoon € 901,07 bruto per maand (met heffingskorting
€ 851,52 netto).
Meer informatie kunt u vinden op www.svb.nl.

Alleenstaandenpensioen
Controle via de Sociale Verzekeringsbank.
In het verleden vroegen wij pensioengerechtigden die een
alleenstaandenpensioen krijgen, jaarlijks om een bewijs te
sturen dat zij nog aan de voorwaarde voor het ontvangen
van dit pensioen voldoen. Nu voeren wij deze controle uit
via de Sociale Verzekeringsbank. Wel vragen wij u om ons
zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, indien uw situatie ten aanzien van het alleenstaandenpensioen verandert.

Pensioengerechtigden buitenland
Breng ons op de hoogte van wijzigingen.
Voor pensioengerechtigden die in het buitenland wonen
krijgt TDV in het algemeen niet automatisch adreswijzigingen of een melding van overlijden van de pensioengerechtigde of diens partner door. Wij vragen u daarom om deze
wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door te geven. Dit kan
per post maar ook per e-mail via info@sptdv.nl.
In de loop van het jaar schrijven wij u weer aan met het
verzoek om een bewijs van in leven zijn op te sturen.

Actuele informatie
Actuele informatie over TDV kunt u vinden op
www.sptdv.nl, onder het kopje Actueel.
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.

