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Algemeen
Financiële positie
De beleidsdekkingsgraad van TDV is gedaald van
113,5% (eind 2014) naar 110% (eind 2015).
De beleidsdekkingsgraad (sinds 2015 de officiële dekkingsgraad) wordt berekend op basis van het gemiddelde van de werkelijke dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden.
De werkelijke dekkingsgraad fluctueerde behoorlijk.
Per 1 januari 2015 is de rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen aangepast. Als gevolg hiervan zijn
de verplichtingen (TV) gestegen, waardoor de werkelijke dekkingsgraad daalde van 111,8% naar 108% (zie
grafiek). In juli heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de
rente nogmaals aangepast, waardoor de verplichtingen
verder stegen.

Jaargang 18

De grootste uitgaven van het fonds zijn de pensioenbetalingen aan pensioengerechtigden. Overigens zorgen
de pensioenbetalingen ook voor een daling van de
verplichtingen.

Beleggingen
In 2015 is een bescheiden beleggingsresultaat
behaald van 1,2%.
Het hoogste resultaat werd behaald op aandelen met
een rendement van 6,5%. Europese aandelen presteerden het beste. Door de stijging van de rente was
het rendement op obligaties negatief. Ook de vastgoedportefeuille behaalde een licht negatief rendement. Dit
kwam door een stevige afwaardering van de directe
vastgoedportefeuille.

Toeslagen (indexatie)
Zie de achterzijde voor meer informatie over het begrip
dekkingsgraad.

De pensioenen en pensioenaanspraken worden in
2016 niet verhoogd.
Hoewel de beleidsdekkingsgraad tijdens de laatste
bestuursvergadering licht boven 110% lag, heeft het
bestuur besloten om de pensioenen en pensioenaanspraken niet te verhogen. Belangrijkste overweging
voor het bestuur was dat de verhoging die toegekend
zou kunnen worden, heel klein was. In dat kader heeft
het bestuur besloten om in principe geen verhoging toe
te kennen die kleiner is dan 0,25%.
Voor pensioengerechtigden (en gewezen deelnemers)
zijn de verhogingen bedoeld ter compensatie van de
inflatie, voor actieve deelnemers om opgebouwde aanspraken aan te passen aan de cao-loonsverhoging.

Voor actieve deelnemers
Pensioenregeling
De bezittingen daalden licht doordat het beleggingsresultaat kleiner was dan de uitgaven minus de inkomsten van het fonds.

Geen veranderingen in de pensioenregeling, met
uitzondering van het maximum salaris.
Dit jaar zijn er geen veranderingen in de pensioenregeling. De pensioenopbouw blijft 1,84% per jaar en ook
de franchise is niet veranderd (€ 13.753).
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Alleen het maximum salaris waarover pensioen opgebouwd mag worden, is verhoogd van € 100.000 naar
€ 101.519.

Premie 2016
De totale pensioenpremie stijgt in 2016. Voor
werknemers wordt de premie iets lager.
In 2016 bedraagt de totale premie 26,89% (2015:
23,8%) van de pensioengrondslag. Bij de bepaling van
de premie gaat TDV uit van de gemiddelde rente over
de afgelopen 10 jaar. De gemiddelde rente was per 1
januari 2016 lager dan die per 1 januari 2015. Een
lagere rente, betekent een hogere premie. Voor de
berekening van de pensioenpremie van de werknemer
wordt uitgegaan van de premie die het Pensioenfonds
van de Metalektro (PME) in rekening zou brengen.
De premie bij het PME daalt heel licht. Hierdoor is de
premie in 2016 voor werknemers iets lager dan die in
2015.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Mijnpensioenoverzicht.nl is vernieuwd en uitgebreid.
Op de vernieuwde website kunt u aan de hand van een
persoonlijke tijdslijn in één overzicht uw AOW en pensioen in netto maandbedragen zien. Vanuit dit overzicht
kunt u zich stap-voor-stap verdiepen in uw pensioen. U
krijgt inzicht in welke veranderingen in de privé- en
werksituatie (zoals een scheiding of het wisselen van
baan) van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw
pensioen. Bovendien kunt u de vergelijking maken
tussen uw huidige inkomen en het inkomen van later.
Daarnaast kunt u samen met uw partner inloggen en
het gezamenlijk pensioen bekijken. Inloggen kunt u
met uw DigiD.

Voor pensioengerechtigden
Verantwoordingsorgaan (VO)
Per juni komt er in het VO een plek vrij voor een
pensioengerechtigde.
Het is de bedoeling dat mevrouw Oosterveld-Sanders in
juni namens de pensioengerechtigden tot het bestuur
van TDV zal toetreden. Momenteel is zij voorzitter van
het VO en vertegenwoordigt zij samen met de heren
Ter Horst en Tysma de pensioengerechtigden in het VO.
Door haar overstap komt er een plek vrij in het VO. Als
u interesse heeft om in het VO plaats te nemen, dan
dient u zich vóór 15 maart 2016 schriftelijk of per email aan te melden bij TDV, onder gelijktijdige toezending van een korte omschrijving van uw motivatie en
een curriculum vitae. Voor meer informatie over het
lidmaatschap van het VO verwijzen wij u naar onze
website www.sptdv.nl, onder het kopje Nieuwsberichten
en actuele dekkingsgraad. Indien zich maar 1 kandidaat
aanmeldt, wordt deze kandidaat geacht te zijn gekozen.
Er zullen dan geen verkiezingen worden gehouden. In
geval er zich wel meer kandidaten aanmelden, zullen er
in april/mei verkiezingen gehouden worden.

Belastingen
Voor veel gepensioneerden zal de netto pensioenuitkering van TDV lager zijn dan in 2015.
Dit komt doordat uw bruto pensioen gelijk blijft en de
inhoudingen op uw pensioen in 2016 omhoog gaan.
Hierdoor is het bedrag dat u elke maand van TDV krijgt
overgemaakt vanaf januari 2016 lager.
TDV is wettelijk verplicht op uw pensioen inhoudingen
te doen. De inhoudingen op uw pensioen bestaan uit de
loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).
Het bedrag dat na de inhoudingen overblijft, is uw

netto pensioen. Dit is het bedrag dat u op uw bankrekening gestort krijgt.
Loonheffing in de 1e belastingschijf stijgt een
klein beetje en daalt in de andere schijven.
De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie
volksverzekeringen. In 2016 stijgt het loonheffingstarief
van de 1e belastingschijf van 18,6% naar 18,65%. Het
loonheffingstarief van de 2e belastingschijf daalt van
24,1% naar 22,5% en dat van de 3e van 42% naar
40,4%.
De bijdrage Zvw stijgt.
De bijdrage Zvw wordt in 2016 5,50% van uw bruto
jaarinkomen. In 2015 was dit 4,85%. Door de hogere
Zvw-bijdrage wordt uw pensioen lager. U betaalt
maximaal € 241,83 per maand, want over uw bruto
jaarinkomen boven € 52.763 wordt geen bijdrage ingehouden.
Op www.belastingdienst.nl kunt u meer informatie
vinden.

AOW
Verhoging AOW-leeftijd naar 65 jaar en 9 maanden per 1 juli.
Op dit moment is de AOW-leeftijd 65 jaar en 6 maanden. Per 1 juli wordt dit 65 jaar en 9 maanden.
Per 1 april 2015 is voor nieuwe pensioengerechtigden
de partnertoeslag afgeschaft. Dat betekent dat, als u
een partner hebt die jonger is dan de AOW-leeftijd, u
geen toeslag meer krijgt voor uw jongere partner. U
krijgt dan alleen de AOW die uzelf toekomt. In 2016
bedraagt de volledige AOW € 783,87 bruto per maand
(met heffingskorting € 740,76 netto). Meer informatie
kunt u vinden op www.svb.nl.

Betaaldata pensioenen 2016
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 maandag 19 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

=
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Verplichtingen
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Beleidsdekkingsgraad
Het gemiddelde van de werkelijke dekkingsgraden
over de afgelopen 12 maanden.
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