
CRODA
Stichting Pensioenfonds 

Waarom deze vergelijking

 Per 1 oktober 2021 is de basispensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Croda 
 gewijzigd. Deze pensioenvergelijker laat zien welke wijzigingen in de basismodule worden 
 aangebracht. De wijzigingen hebben betrekking op de periode tot 1 januari 2024.

 In het beleggingspensioen worden geen wijzigingen aangebracht!
 De informatie in deze vergelijker is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. U kunt 
 hieraan echter geen rechten ontlenen. Deze zijn omschreven in het voor u geldende pensioenreglement.
 
 Hierbij ontvangt u tevens een nieuwsbrief waarin de wijzigingen gedetailleerder worden beschreven.

STAP 1: Wat krijgt u wel en wat krijgt u niet door de wijzigingen?

Toelichting
In deze stap kunt u vergelijken wat u in de bestaande en toekomstige pensioenregeling wel en niet krijgt. 
  
 
 
 Bouwt u ouderdomspensioen op? 
 Zo ja, wat is de pensioenleeftijd 
 (in pensioenreglement wordt dit 
 pensioenrichtleeftijd genoemd)?
  
 Ontvangt uw eventuele partner 
 een pensioenuitkering als u overlijdt? 
  

 Ontvangen uw eventuele kinderen een 
 pensioenuitkering als u overlijdt?

 

  Gaat uw pensioenopbouw door als u 
 (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt? 

 
 
 Ontvangt u een aanvullend pensioen als 
 u arbeidsongeschikt wordt?

STAP 2: Hoe bouwt u pensioen op?

Toelichting
Er zijn verschillende soorten ouderdomspensioen. 
Hier kunt u zien hoe u pensioen opbouwt in de 
basisregeling.

 
 Hoe hoog is de franchise of het 
 drempelbedrag? Let op: Bij een lagere 
 franchise of drempelbedrag bouwt u meer 
 pensioen op dan bij een hogere.

 Hoeveel procent pensioen bouwt u 
 jaarlijks op? 

Huidige regeling

R	Ja, pensioenleeftijd 
 67 jaar

R	Eerder met pensioen is 

 mogelijk

R  Ja
  

R	Ja 

 

R	
Ja

 

R	Ja 

Nieuwe regeling 
(tot 1 januari 2024)

R	Ja, pensioenleeftijd 
 68 jaar

R	Eerder met pensioen is 
 mogelijk

R  Ja

  

R	Ja
 

 

R
	

Ja 

R	Ja 

Huidige regeling

£		 			R

Franchise of drempelbedrag
  € 16.475

R 1,845%
  

Nieuwe regeling 

£		 			R

Franchise of drempelbedrag
  € 16.475

R 1,845% (kan lager 
worden als de kostendek-
kende premie hoger is dan 
de betaalde premie door 
werkgever)

Pensioenvergelijker



  
 
 Tot welk maximum salaris kunt u 
 pensioen opbouwen om basisregeling? 
 Dit maximum salaris heet het beleggings-
 pensioengrens. Verdient u meer? 
 Dan ontvangt u nog premie in het beleg-
 gingspensioen tot aan het wettelijk 
 maximum van €112.189 (niveau 2021).

 Betaalt u een eigen bijdrage aan uw 
 basispensioen?

STAP 3: Hoe zeker is uw pensioen?

Toelichting
Hoeveel pensioen u uiteindelijk krijgt is vaak nu nog onzeker. In deze stap bekijkt u of de hoogte van uw pensioen 
wel of niet vaststaat, of uw pensioen mee groeit met de stijging van de prijzen of lonen en of uw pensioen mogelijk 
verlaagd kan worden, bijvoorbeeld door een te lage dekkingsgraad. Let op: hoe lager de beleidsdekkingsgraad, hoe 
groter de kans dat uw pensioen verlaagd wordt.

 
 Staat de hoogte van de pensioenuitkering
 nu al vast?

 

 Groeit het pensioen van actieve deel-
 nemers in principe mee, bijvoorbeeld 
 met de prijzen of lonen (indexatie)? 
 Zo ja, wat is de maatstaf voor toekenning?

 Groeit het pensioen van inactieve deel-
 nemers in principe mee, bijvoorbeeld 
 met de prijzen of lonen (indexatie)?
 Zo ja, wat is de maatstaf voor toekenning?

 Is de daadwerkelijke indexatie afhankelijk
 van de beleidsdekkingsgraad?

 Per jaar wordt door het bestuur op basis 
 van de beleidsdekkingsgraad vastgesteld 
 hoeveel van de indexatie kan worden 
 toegekend. Bij een beleidsdekkingsgraad 
 minder dan 110% wordt niet geïndexeerd, 
 tussen 110% en circa 125% gedeeltelijk. 
 Daarboven geheel en indien mogelijk ook 
 gedeeltelijk inhalen gemiste indexatie.

 Kan het pensioen worden verlaagd, bij-
 voorbeeld door een te lage dekkingsgraad? 

 Er zijn twee regels die voorschrijven 
 wanneer een fonds moet korten op de 
 pensioenuitkering:
 • Als de beleidsdekkingsgraad gedurende 
  zes opeenvolgende jaareinden onder het 
  minimaal vereiste niveau van 105% ligt 
  én als bij het laatste jaareinde ook de 
  actuele dekkingsgraad onder die grens ligt;
 • Als een fonds in tien jaar tijd (in 2016 
  geldt elf jaar) niet boven de vereiste dek-
  kingsgraad uitkomt. Voor de meeste 
  pensioenfondsen ligt die rond de 120%.

Heeft u nog vragen?
U weet nu wat de verschillen zijn tussen de oude en de nieuwe regeling zijn (onder andere pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar en 
wijziging van de indexatie inactieve deelnemers). 

Wilt u meer informatie over de verschillen en wat deze voor de hoogte van uw pensioen betekenen? Neem dan contact op met het 
pensioenbureau van pensioenfonds Croda, Dion Pensioen Services, via 0523-208251, of maak een beeldbel afspraak. Mailen kan ook 
naar: croda@dion.nl. U kunt ook contact opnemen met uw werkgever of met een adviseur.

Huidige regeling

Maximum salaris

€ 56.195 per jaar

R	Ja, 2,65% boven 
 drempel, was 
 afhankelijk van 
 dekkingsgraad. 

Nieuwe regeling 
(tot 1 januari 2024)

Maximum salaris

€ 56.195 per jaar

R	Ja, 2,65% boven 
 drempel. Vast 
 percentage.

Huidige regeling

£	Ja

R	Nee

R	Ja, cao verhoging over  
 voorgaand jaar

R	Ja, prijsindexatie 
 CPI afgeleid over voor- 
 gaand jaar

R	Ja

R	Ja

Nieuwe regeling 
(tot 1 januari 2024)

£	Ja

R	Nee

R	Ja, cao verhoging over  
 voorgaand jaar

R	Ja, over de jaren 
 2021 t/m 2023 
 cao verhoging over  
 voorgaand jaar 

R	Ja

R	Ja


