
 

 
 

1e Nieuwsbrief 2017 van 

Stichting Pensioenfonds British American Tobacco 
 
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de toeslagverlening van Stichting Pensioenfonds British 
American Tobacco per 1 januari 2017.  
 

 
Toeslag per 1 januari 2017 
 

Per 1 januari 2017 zijn de bruto pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden en de 
pensioenaanspraken van personen die uit dienst zijn met 0,18% verhoogd. De pensioengrondslag 

van de arbeidsongeschikte deelnemers is met hetzelfde percentage verhoogd. 
 
Voor de pensioenaanspraken opgebouwd vóór 1 januari 2015 ontvangen actieve deelnemers 
dezelfde toeslag als de pensioengerechtigden. 
 

Bepaling toeslag 
 

Het bestuur van het pensioenfonds bekijkt jaarlijks in december of de financiële positie van het 

pensioenfonds voldoende is om een toeslag toe te kennen. Het besluit daartoe en de hoogte ervan 
wordt door het bestuur genomen aan de hand van het geldende toeslagenbeleid.  
 
Op basis van de geldende dekkingsgraden voor het pensioenfonds kan de toeslag al dan niet 
geheel of gedeeltelijk volgens het inflatiepercentage worden toegekend.  
 
De wettelijke reële dekkingsgraad bedroeg op 30 november 2016 (de datum voor bepaling van de 

toeslag) 94,9% bij een beleidsdekkingsgraad van 115,2%. 
 
Hoewel het onze ambitie is om de prijsinflatie voor de gerechtigden geheel te compenseren, is het 

wettelijk niet toegestaan om dit bij een reële dekkingsgraad lager dan 100% voor het volle 
percentage te doen.  
 

Wij moeten de mogelijke toeslag bepalen op een manier die toekomstbestendig is. De betreffende 
berekening hebben wij door ons actuarieel adviesbureau Mercer laten uitvoeren. De uitkomst is dat 
50,2% van de inflatie kan worden toegekend.  
 
Grondslag voor indexatie 
 

Voor deze voorwaardelijke toeslag geldt als uitgangspunt het prijsindexcijfer “CPI Alle huishoudens 
afgeleid” (oktober 2015 tot en met oktober 2016). Dit bedroeg 0,36%. Op basis van deze 
gegevens heeft het bestuur besloten om 0,18% aan toeslag te verlenen. 
 

Het pensioenfonds heeft de hierboven genoemde pensioenaanspraken afgelopen jaren als volgt 
verhoogd:  
Per 1 januari 2016 met 0,41%. De prijzen stegen in de relevante periode 0,41% 
Per 1 januari 2015 met 0,52%. De prijzen stegen in de relevante periode 0,75%  
Per 1 januari 2014 met 0,63%. De prijzen stegen in de relevante periode 0,90% 

De totale achterstand vanaf 1 januari 2009 is daarmee gekomen op 8,1%. 



 

 
 
Toekomstige toeslagen 
 

Stichting Pensioenfonds British American Tobacco betaalt de eventuele toekomstige 
voorwaardelijke toeslagen van de pensioenrechten uit het beleggingsrendement. De hoogte van 

een mogelijke toeslagverlening zal afhankelijk zijn van de relevante dekkingsgraden per eind 
november van de komende jaren. Er bestaat daarom geen zekerheid of het verlenen van een 
toeslag in de komende jaren wederom mogelijk zal zijn. 
 
Wij verwachten op basis van de gegevens per 30 november 2016 niet dat we in de komende jaren 
uw pensioen(aanspraken) behoeven te verlagen.  
 

Nadere toelichting van de beleidsuitgangspunten vindt u in de Nieuwsbrief van juli 2016, deze is 
met veel andere informatie ook te vinden op de (vernieuwde) website www.pensioenfondsbat.nl. 

 
Toeslag Actieve deelnemers 
 

Op de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers, opgebouwd vanaf 1 januari 2015, wordt 
jaarlijks, zolang zij in dienst zijn, per 1 januari een vaste toeslag toegepast. Deze toeslag van 3% 
wordt door de werkgever betaald. Deze toeslag is in 2016 voor het eerst verleend. Ook per  
1 januari 2017 is deze toeslag van 3% weer toegepast. 
 

Pensioenregister 
 

Over uw persoonlijke situatie en uw totale pensioenrechten, inclusief AOW, kunt u informatie 

vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt op deze website inloggen met uw persoonlijke 
DigiD code.  
 
Vragen? 
 

Heeft u vragen over deze specificatie, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de 
uitvoeringsorganisatie; vanaf 1 april 2016 is dit Dion Pensioen Services B.V. U kunt hen bereiken 
op telefoonnummer 0523-208271 of per mail op pensioenfondsbat@dion.nl. 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Pensioenfonds British American Tobacco 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
mailto:pensioenfondsbat@dion.nl

