INFORMATIE VOOR PENSIOENGERECHTIGDEN
Redactie:

Postbus 318
7400 AH Deventer
Telefoon : 0570 – 682116
Internet : www.pensioenfonds-tdv.nl
E-mail : info@pensioenfonds-tdv.nl

In dit nummer o.a.








Ontwikkelingen 2009
Financiële positie
Premie
Toeslagen
Toeslagenlabel
Waardeoverdracht
Belasting en zorgverzekering

Inleiding
Ook dit jaar ontvangen zowel pensioengerechtigden als actieve deelnemers de eerste Pensioenblik van
het jaar. Wel zijn er in verband met
de publicatie van het toeslagenlabel
twee versies, één voor pensioengerechtigden en één voor actieve
deelnemers.

Ontwikkelingen 2009
De eerste maanden van 2009 stonden nog volop in het teken van de
kredietcrisis. De economie deed het
slecht, een aantal banken kwam
(wederom) in de problemen en
aandelenbeurzen daalden. De overheden stelden alles in het werk om
een depressie te voorkomen: overheidsuitgaven werden opgevoerd
met als gevolg forse begrotingstekorten, banken werden gered en de
rentetarieven van de Centrale Bank
werden naar bijna 0% teruggebracht. Deze maatregelen hadden
succes. In de loop van het jaar
begon de economie langzaam te
verbeteren. Aandelenbeurzen reageerden hier positief op en zetten
vanaf het voorjaar een opmerkelijk

sterke stijging in. Zo steeg
de Amsterdamse beurs, na
eerst ruim 20% gedaald te
zijn, uiteindelijk met 36%
in 2009. De beurzen van
opkomende landen deden
het met een stijging van
ruim 70% nog veel beter.
Ook de obligatiekoersen
van veel ondernemingen
stegen
flink.
Vastgoed
daarentegen daalde licht in
waarde.
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Aan het einde van 2008
bedroeg
de dekkingsgraad, dat is de verhouding tussen
de bezittingen en verplichtingen,
95,8%. Dat betekent dat de waarde
van de beleggingen ruim 4% lager
was dan de waarde van de verplichtingen en dat Pensioenfonds
TDV (TDV) een zogenaamd dekkingstekort had (dekkingsgraad
onder 105%). Indien een fonds een
dekkingstekort heeft, moet het een
herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder op de pensioenfondsen in
Nederland. TDV heeft dit per 1 april
2009 gedaan. In juli 2009 hebben
wij u over het herstelplan geïnformeerd.
Als gevolg van het herstel op de
financiële markten, is de dekkingsgraad in 2009 flink verbeterd. Met
een dekkingsgraad van 106,3% per
eind november 2009 loopt TDV
voor op de in het herstelplan veronderstelde ontwikkeling.
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Het gedeelte van de pensioenpremie dat door werknemers van Impress BV
betaald wordt, blijft voor
2010 gehandhaafd op het
niveau van 1 juli 2009, te
weten 11,5% van de pensioengrondslag. Hierbij dient
aangetekend te worden dat
een werknemer nooit meer
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betaald dan hij of zij bij het Bedrijfstakpensioenfonds
voor
de
Metalektro (PME) zou moeten betalen. Indien de premie bij TDV hoger
uitkomt, neemt Impress het verschil voor haar rekening.
De totale pensioenpremie voor
Impress ligt met 23,2% iets lager
dan die van vorig jaar (24,4%).
De totale pensioenpremie voor
Impress SSC bedraagt 18% (was
per 1 juli 2009 18,3%). Hiervan
betaalt de werknemer van Impress
SSC 40% (7,2%).

Toeslagen
Het verhogen van pensioenaanspraken van deelnemers in verband
met de algemene loonstijgingen en
het verhogen van pensioenrechten
van pensioengerechtigden in verband met de inflatie (toekennen
van toeslagen, ook wel indexatie
genoemd) is bij TDV voorwaardelijk. Dit betekent dat het bestuur
van TDV jaarlijks besluit of er wel
of geen indexatie van pensioenaanspraken en pensioenrechten plaatsvindt. Alleen indien het bestuur van
mening is dat de financiële middelen van het fonds daarvoor toereikend zijn, zal er een toeslag worden toegekend.
Er is dus geen recht op een toeslag.
Voor de toeslagverlening wordt
geen geld gereserveerd en geen
pensioenpremie betaald.
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De algemene loonstijging over
2009 is het uitgangspunt voor de
toeslagverlening van opgebouwde
aanspraken van deelnemers voor
2009. Deze loonstijging bedroeg
1,76% (voor werknemers van Impress SSC 0,8%).
De prijsstijging in de maand juli ten
opzichte van het vorige jaar is het
uitgangspunt voor de toeslagverlening voor pensioengerechtigden en
gewezen deelnemers. Per juli 2009
bedroeg de prijsstijging 0,19%.
Hoewel de dekkingsgraad in 2009
beter dan verwacht hersteld is,
heeft het bestuur besloten de pensioenaanspraken en pensioenrechten per 1 januari 2010 niet te verhogen. Het bestuur is van mening
dat er in de komende periode nog
veel onzekerheden en risico’s zijn
omtrent de ontwikkeling van de
financiële markten. Daarnaast lag
het niveau van de dekkingsgraad
van 106,3% per eind november
maar vlak boven het door de DNB
vereiste niveau van 105%.

Toeslagenlabel
De bedoeling van het zogenaamde
toeslagenlabel is dat u vrij snel en
eenvoudig kunt zien in hoeverre
naar verwachting uw pensioen
meestijgt met de prijzen. Pensioenfondsen zijn vanaf (1 april) 2010
verplicht een toeslagenlabel te
publiceren.
Hieronder staat het voor u relevante toeslagenlabel van TDV, gebaseerd op de financiële positie per
31 december 2009.

Toeslagen afgelopen jaren
Jaar

Prijsindex

Indexatie
TDV

2007

1,33%

1,33%

2008

1,46%

2,85%

2009

3,21%

0,00%

2010

0,19%

0,00%

U kunt zien dat in de tweede kolom
van het toeslagenlabel drie muntjes
staan. Dit betekent dat naar verwachting uw pensioen bij TDV iets
minder stijgt dan de prijzen, maar
wel met ten minste 90% van de
prijsstijging. In de derde kolom
staat de verwachting als de economie zich slechter ontwikkelt dan
verwacht. Hier staan 2 muntjes. Dit
wil zeggen dat de stijging van uw
pensioen naar verwachting tussen
de 80% en 90% meestijgt met de
stijging van de prijzen.
U kunt aan deze verwachting geen
rechten ontlenen. De werkelijkheid
kan immers mee- of tegenvallen.
Verder willen wij u erop wijzen dat
de verwachting een gemiddelde
over 15 jaar is. De jaarlijkse toeslagverlening kan hiervan afwijken.

Waardeoverdracht
Indien een pensioenfonds een dekkingsgraad heeft die onder de
100% ligt, mag het pensioenfonds
niet meewerken aan waardeoverdracht. Dit is nu niet meer het
geval en dat betekent dat alle lopende
waardeoverdrachten
zijn
hervat en nieuwe verzoeken weer
in behandeling worden genomen.

Belasting
Op uw pensioenuitkering wordt
loonheffing toegepast volgens door
de Belastingdienst uitgegeven tabellen. Deze loonheffing bestaat uit
AOW-premie (alleen voor personen
jonger dan 65 jaar), Anw-premie,
AWBZ-premie en loonbelasting.
Vóór inhouding worden eventueel
nog heffingskortingen toegepast.

In het toeslagenlabel ziet u in de
eerste kolom vier muntjes. Indien
naar verwachting het pensioenfonds de komende vijftien jaar uw
pensioen evenveel kan verhogen
als de prijzen stijgen, zullen er in
de tweede kolom ook 4 muntjes
staan. Indien dit niet het geval is
staan er in de tweede kolom minder muntjes.
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Personen van 65 jaar en ouder
In 2010 is het tarief voor loonbelasting en premie volksverzekering
voor de eerste schijf (tot en met
€ 18.218,=) gedaald van 15,60%
naar 15,55%. Het tarief voor de
tweede schijf (tot en met
€ 32.738,=) is gedaald van 24,10%
naar 24,05%. De tarieven voor de
derde en vierde belastingschijf zijn
niet gewijzigd.

alleenstaande ouderenkorting, geldend voor alleenstaanden met een
AOW-uitkering, stijgt van € 410,=
naar € 418,=.
Personen jonger dan 65 jaar
Voor de eerste schijf (tot en met
€ 18.218,=) is het tarief voor loonbelasting en premie volksverzekering gedaald van 33,50% naar
33,45%. Het tarief voor de tweede
schijf (tot en met € 32.738,=) is
gedaald van 42,00% naar 41,95%.
Voor de derde en vierde belastingschijf zijn de tarieven gelijk gebleven.
De algemene heffingskorting daalt
van € 2.007,= naar € 1.987,=.
Wanneer u vragen heeft over de
hoogte van de op uw pensioen
toegepaste loonheffing, dan raden
wij u aan contact op te nemen met
de Belastingdienst (telefoonnummer 0800-0543), een belastingadviseur of, als u lid bent van een
vakbond, de belastingservice van
die bond.

Zorgverzekering
De inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet is in 2010
gestegen van 4,80% naar 4,95%.
Het maximumbijdrageloon bedraagt
€ 33.189,= bruto.

Vragen over uw
pensioen?
U kunt terecht bij het Secretariaat
(0570-682116) of bij één van de
medewerkers van de afdeling Pensioenadministratie:

Arjan Wallinga (0570-682180)

Martijn Kuik (0570-682048)
Of per e-mail via:
pensioenen@pensioenfonds-tdv.nl.

Betaaldata
Pensioenen 2010
Uw pensioen wordt 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 vrijdag 17 december
plaats.

De algemene heffingskorting daalt
in 2010 van € 935,= naar € 924,=.
De ouderenkorting wordt verhoogd
van € 661,= naar € 684,=. De
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