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Je pensioen verandert ieder jaar. Daar sta je niet altijd bij stil. Wat er verandert en welke gevolgen 
dat heeft, lees je in deze nieuwsbrief.  

Beleidsdekkingsgraad  
Om te bepalen of Pensioenfonds Alliance financieel gezond is, kijken we naar de dekkingsgraad.  
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de waarde van 
de toekomstige pensioenverplichtingen (zonder toekomstige indexatie). Omdat de maandelijkse 
dekkingsgraad erg bewegelijk kan zijn, bepalen we ons beleid op basis van de gemiddelde 
maandelijkse dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, de “beleidsdekkingsgraad”.  
Eind 2018 was onze beleidsdekkingsgraad 112,4 %. 

Pensioen gaat gedeeltelijk omhoog 
Om je pensioen te verhogen, moet Alliance aan een paar regels voldoen: 

• De wet zegt dat pensioenfondsen (gedeeltelijk) mogen indexeren als de
beleidsdekkingsgraad minstens 110% is.

• Alliance kan pas volledig indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 122,7%.
Dan zijn er voldoende buffers om tegenvallers op te kunnen vangen.

Omdat de beleidsdekkingsraad tussen de 110% en 122,7% ligt, mogen we gedeeltelijk indexeren. 

De pensioenen stijgen dit jaar daarom als volgt:  
• De opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers stijgen met 0,56%

(dat is 22,3% van de loonontwikkeling in 2018 van de Nestlé CAO van 2,5%).
• De opgebouwde aanspraken van de gewezen deelnemers en de pensioenen van de

gepensioneerden stijgen met 0,47%  (dat is 22,3% van de stijging van het prijsindexcijfer
van 2,1%).

Prepensioenspaarregeling 
Als je deel hebt genomen aan de prepensioenspaarregeling, dan verhogen we je saldo ieder jaar 
met het zogenaamde u-rendement als dat kan uit de middelen van het fonds.  
We verhogen de saldi per 1 januari 2019 met 0,28%, het u-rendement over 2018. 



 
Pensioenuitvoering 
Op 1 januari 2019 heeft Achmea Pensioenservices te Tilburg de pensioenadministratie van 
RiskCo Administrations BV overgenomen. Brieven en andere correspondentie sturen we vanaf 
die datum dus vanuit Achmea Pensioenservices.   
 
Aankondiging risicobereidheidsonderzoek  
Het bestuur wil met een risicobereidheidsonderzoek peilen wat de mate van risicobereidheid is 
van de deelnemers. Met de uitkomsten kan rekening gehouden worden bij het maken van keuzes 
m.b.t. het beleggingsbeleid. Hoe meer deelnemers hier aan meedoen hoe beter het inzicht wordt. 
In de loop van dit voorjaar kun je hierover nader bericht verwachten.   
 
Altijd op de hoogte met onze nieuwsservice 
We vinden het belangrijk je te informeren over het fonds en je te laten zien wat de ontwikkelingen 
in het fonds voor jou betekenen. Dat doen we vooral via onze onlinenieuwsservice. Hiervoor kun 
je je aanmelden via www.alliancepensioenen.nl/aanmelden  
 
Heb je vragen 
Heb je vragen of opmerkingen over deze brief?  
Ga dan naar www.alliancepensioenen.nl/contact en vul het contactformulier in. 
Je kunt ook bellen met de pensioenadministratie via 013 – 462 3500  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Stichting Pensioenfonds Alliance 
 
 
G. Griffioen, M.G. Leenstra, 
voorzitter bestuurslid 
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