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Westerbroek, 28 juni 2021

Geachte heer/ mevrouw
In december hoorde u van ons dat Pensioenfonds NEG gaat stoppen. In deze brief leggen we
u uit wat er verandert.
U bouwt vanaf 1 januari 2021 pensioen op bij Pensioenfonds PGB
Werkt u nog bij Electric Glass Fiber NL in Westerbroek? Dan bouwt u vanaf 1 januari 2021
pensioen op bij Pensioenfonds PGB. De sociale partners - werkgever en vakbonden - hebben
dit in overleg besloten. Zij zijn van mening dat uw pensioen toekomstbestendiger is bij
Pensioenfonds PGB.
Uw al opgebouwde pensioen gaat per 1 augustus 2021 naar Pensioenfonds PGB
Pensioenfonds NEG zorgt tot 1 augustus 2021 voor het pensioen dat u tot 1 januari 2021
opbouwde. Daarna gaat ook dit pensioen naar Pensioenfonds PGB. Dit heeft het bestuur van
Pensioenfonds NEG besloten. Ook het bestuur van Pensioenfonds NEG is van mening dat uw
pensioen toekomstbestendiger is bij Pensioenfonds PGB.
Goed om te weten: Het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds NEG heeft een positief
advies gegeven voor de overgang van uw al opgebouwde pensioen naar Pensioenfonds PGB.
De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op
deze voorgenomen overgang van uw pensioen. DNB is op 3 juni 2021 akkoord gegaan met de
overgang.
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Wat betekent dit voor u?
Uw pensioen wordt eenmalig verhoogd.
Dat komt omdat de financiële situatie van Pensioenfonds NEG op dit moment iets beter is dan
die van Pensioenfonds PGB. De dekkingsgraad bij Pensioenfonds PGB is lager dan de
dekkingsgraad van Pensioenfonds NEG. De kans op indexeren (verhogen van uw pensioen) bij
Pensioenfonds PGB is op de korte termijn daarom ook lager dan bij NEG. Om te zorgen dat u
geen nadeel ondervindt van de overgang, verhogen wij uw pensioen eenmalig.
Hoeveel de verhoging is hangt af van het aantal jaren dat u vóór januari 2021 pensioen
opbouwde bij Pensioenfonds NEG. Het hangt ook af van de exacte financiële situatie van
Pensioenfonds NEG en Pensioenfonds PGB. Dat is dan op het moment dat uw pensioen wordt
overgedragen. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de rente en de situatie op de beurs.
Schatting nu is dat de verhoging kan oplopen tot ongeveer 7%. De uiteindelijke hoogte van de
verhoging zal later in 2021 definitief bepaald worden.

Voor deelnemers die nog niet gepensioneerd zijn gaat de pensioenrichtleeftijd van 67 naar
68 jaar
De pensioenrichtleeftijd wordt ook wel de rekenleeftijd genoemd. Bij Pensioenfonds NEG
wordt gerekend met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Bij Pensioenfonds PGB wordt
gerekend met een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Doordat uw pensioen omgerekend wordt
van 67 naar 68 jaar, ziet u straks hogere bedragen staan in uw overzicht. Voor iedere €100
ouderdomspensioen met pensioenrichtleeftijd 67 jaar krijgt u ongeveer €105
ouderdomspensioen met pensioenrichtleeftijd 68 jaar terug.
Goed om te weten: De pensioenrichtleeftijd bepaalt niet wanneer u met pensioen gaat.
Standaard gaat uw ouderdomspensioen bij Pensioenfonds PGB in op de 1e dag van de maand
dat u AOW krijgt. U kunt er ook – net als nu bij Pensioenfonds NEG – bij Pensioenfonds PGB
voor kiezen om uw ouderdomspensioen eerder in te laten gaan. Ook later laten ingaan kan bij
Pensioenfonds PGB.
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Waarom is uw pensioen bij Pensioenfonds PGB toekomstbestendiger?
In de laatste jaren hebben we gezien dat het aantal pensioenfondsen in Nederland sterk
afgenomen is. Tien jaar geleden waren er nog 500 pensioenfondsen. Nu zijn het er nog maar
ongeveer 175. Het zijn vooral kleinere pensioenfondsen zoals Pensioenfonds NEG die zijn
gestopt.
Voor alle pensioenfondsen in Nederland, groot en klein, gelden dezelfde eisen. Deze eisen zijn
de laatste jaren steeds strenger geworden. Advieskosten en kosten voor administratie worden
daardoor steeds hoger. Tot 2021 werden die kosten betaald door de werkgever. Sinds 2021
moet het fonds die kosten zelf betalen. Dat is ongunstig voor uw pensioen.
Ook de eisen die gesteld worden aan bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan
worden steeds hoger. Daarom is het moeilijk om hier mensen voor te krijgen.

Waarom het bestuur van Pensioenfonds NEG voor Pensioenfonds PGB kiest
De volgende punten zijn zwaarwegend geweest voor het bestuur van Pensioenfonds NEG om
te kiezen voor PGB:
-

-

-

De toekomstbestendigheid van Pensioenfonds PGB is goed.
Het bestuur heeft gezocht naar een pensioenfonds met een vergelijkbaar
beleggingsbeleid. Bij beleggen worden risico’s gelopen. Het bestuur heeft ook gezocht
naar een pensioenfonds met vergelijkbare risico’s. Pensioenfonds PGB sloot hier goed
aan bij NEG. Hierbij is ook gekeken naar aspecten als maatschappelijk verantwoord
beleggen en de kosten.
Het bestuur heeft ook gekeken naar de kosten per deelnemer. Omdat Pensioenfonds
PGB zo groot is zijn de kosten per deelnemer lager.
Het is ook het pensioenfonds waar de huidige werknemers van Electric Glass Fiber NL
sinds 1 januari 2021 pensioen opbouwen. Zo blijft uw pensioen ‘bij elkaar’.
Het beleid bij Pensioenfonds PGB om pensioenen te kunnen verhogen, past bij het
beleid van Pensioenfonds NEG. Pensioenfonds PGB heeft de ambitie om de pensioenen
net zo veel te laten stijgen als de stijging van de prijzen (ook wel prijsinflatie genoemd)
met een maximum van 3%. Dat is vergelijkbaar met het beleid van Pensioenfonds NEG.
Net als Pensioenfonds NEG is het Pensioenfonds PGB niet gelukt om de laatste 10 jaar
de pensioenen te verhogen.
Tot slot heeft het bestuur gekeken naar bereikbaarheid en service. Het bestuur vindt het
niveau van service van Pensioenfonds PGB goed. Pensioenfonds PGB heeft ervaring met
de overgang van andere pensioenfondsen. Deze ervaring is belangrijk om een goede
service aan de deelnemers van Pensioenfonds NEG te kunnen geven.

CWO84-brief 2021

Pagina 3 van 5

Pensioenfonds NEG Nederland i.l.
www.negpensioenfonds.nl

Administratie
Appel Pensioenuitvoering BV
Postbus 30396
1303 AJ Almere
T +31 (0) 85 210 4099

Wat voor pensioenfonds is Pensioenfonds PGB?
Pensioenfonds PGB is een pensioenfonds voor en door sociale partners uit 16 verschillende
sectoren. Elke sector en elke werkgever is verschillend. Daarom beslissen sociale partners en
werkgevers zelf hoe hun pensioenregeling er bij Pensioenfonds PGB uitziet. Met een belegd
vermogen van € 32,4 miljard (31 december 2020) staat Pensioenfonds PGB in de top 10 van
grootste pensioenfondsen in Nederland.
Wilt u nu al meer weten over Pensioenfonds PGB? Kijkt u dan op www.pensioenfondspgb.nl.
De belangrijkste verschillen op een rij
In onderstaand overzicht zijn een aantal verschillen tussen PFNEG en Pensioenfonds PGB
weergegeven.
Pensioenfonds NEG

Pensioenfonds PGB

Actuele Dekkingsgraad
(Eind april 2021)

120,2%

112,3%

Beleidsdekkingsgraad
(Eind april 2021)

106,7%

100,8%

Toelichting dekkingsgraden
Dekkingsgraad
Is er genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen? Dat laat de dekkingsgraad zien.
Actuele dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg
geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. De actuele dekkingsgraad is een
momentopname: deze geeft de financiële situatie op één moment weer.
Beleidsdekkingsgraad
Voor besluiten moeten we gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De
beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen moeten korten of juist kunnen verhogen (indexatie).

Aantal deelnemers
Kosten per deelnemer

Ongeveer 1500

Ongeveer 338.000

€ 572 (2020)

€187 (2020)

Voor de deelnemer is belangrijk wat het zorgen voor zijn pensioen voor hem kost.

Serviceniveau

Beperkt

Uitgebreid

Voor de deelnemer is ook belangrijk hoe goed hij geholpen wordt als hij vragen heeft.

Vereist eigen vermogen (eind 2020)

120,1%

118,3%

De pensioenregels schrijven voor dat de beleidsdekkingsgraad een bepaalde waarde moet hebben. Dit noemen we het vereist eigen
vermogen (VEV). Dan zijn er voldoende financiële buffers. Het percentage is afhankelijk van rente en de soort beleggingen. Hoe meer
risico er genomen wordt hoe hoger het VEV.

Renterisico afdekking (eind 2020)

50%

40%

Om te berekenen hoeveel pensioen er in de toekomst nodig is wordt de rente gebruikt. Hoe lager de rente hoe meer geld er nodi g is voor
de pensioenen. Het vermogen levert dan minder op. Bij een hogere rente is minder geld nodig. De rente verandert voortdurend. Om
beter beschermd te zijn tegen renteverlaging wordt het renterisico voor een deel afgedekt. Het risico wordt dan kleiner. Dit kost wel geld
en je profiteert minder van een renteverhoging.
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Beleggingsmix

Pensioenfonds NEG

Pensioenfonds PGB

45% Laag risico
55% Hoger risico

44% Laag risico
56% Hoger risico

Het pensioenvermogen wordt belegd. Beleggen kan met een hoog risico en een laag risico. Bij een hoog risico verdien je veel als het goed
gaat maar verlies je veel als het slecht gaat. Het is dus belangrijk om goed te kijken naar hoeveel risico je loopt. De beleggingsmix g eeft
aan in welke soorten belegd wordt.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Er wordt voor een derde deel
van de beleggingen rekening
gehouden met
mensenrechten,
arbeidscondities, milieu en
corruptie.

Er wordt bij de beleggingen
rekening gehouden met het
milieu, klimaat en
mensenrechten.

Er zijn heel veel soorten beleggingen. Bij maatschappelijk verantwoord beleggen wordt er gekeken waarvoor het belegde geld ge bruikt
wordt. Er wordt belegd in bedrijven die goed omgaan met mens en milieu.

Pensioenvermogen
(Eind december 2020)

0,34 miljard euro
(337 miljoen euro)

32,4 miljard euro

11,7% (2020)
9,2% (2016-2020)

6,8% (2020)
7,6% (2016-2020)

Dit is de pensioenpot van de pensioenfondsen.

Rendement

Het rendement geeft aan hoeveel er verdiend is met het pensioenvermogen. Bijvoorbeeld bij 11,7% heeft elke €100 €11,70 opgeleverd.

Vermogensbeheerkosten

0,29% (2020)

0,41% (2020)

Beleggen kost geld. Hier staat welk deel van het vermogen opgaat aan beleggingskosten. Bijvoorbeeld bij 0,29% kost 100 miljoen euro
vermogen dus €290.000 aan beleggingskosten.

Meer informatie
Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
Harold Tolboom per e-mail (Harold.Tolboom@appelpensioen.nl) of telefonisch 085 210 40 94.
Kijk ook op de website van het Pensioenfonds NEG voor meer informatie.
Tot slot
Stoppen met het pensioenfonds is een beslissing die we niet snel genomen hebben. We
hebben goed uitgezocht wat dat voor u betekent. En zijn tot de conclusie gekomen dat het in
het belang van onze deelnemers en gepensioneerden is om te stoppen. We zijn ervan
overtuigd dat uw pensioen bij Pensioenfonds PGB in goede handen is.
Hoogezand, 16.02.2021

Namens het Bestuur van Pensioenfonds NEG,

Raimond Siebesma,
R. Siebesma
Voorzitter.

Voorzitter
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H. Jongejan
Secretaris.
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