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Lagere pensioeninkoop in 2022
Uw werkgever betaalt elke maand een premie voor uw pensioen. Mogelijk betaalt u zelf een eigen bijdrage. Afhankelijk
van de keuze die u heeft gemaakt, wordt deze premie belegd of koopt u er direct pensioen mee in. Heeft u nog geen
keuze gemaakt? Dan wordt de premie automatisch belegd of gebruikt om een pensioen mee in te kopen, afhankelijk
van het moment waarop u in dienst bent gekomen.
https://pensioenfonds.vopak.com/pensioenregeling/keuzes-binnen-de-pensioenregeling.
Meer premie nodig voor hetzelfde pensioen
De rente is momenteel erg laag. Dat betekent dat er meer premie nodig is om hetzelfde pensioen in te kunnen kopen
dan bij een hogere rente. De premie voor de A-regeling is van jaar tot jaar afhankelijk van de rente. Met Vopak is in
2018 een maximum afgesproken voor de premie die Vopak betaalt voor A-regeling. Deze regeling heeft betrekking op
uw pensioengevend salaris tot EUR 61.128 (2021).
Het bijzondere is dat er al een aantal jaren meer premie nodig is dan de maximum premie die Vopak betaalt. Tot nu
toe was het echter steeds mogelijk om de premie aan te vullen vanuit een reserve bij het pensioenfonds. In 2018 heeft
Vopak een storting gedaan van 18 miljoen euro in deze reserve. De reserve is nu echter opgebruikt.
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De (maximale) premie die Vopak betaalt, is helaas niet genoeg voor volledige pensioeninkoop. Het pensioenfonds kan
nu niet anders dan de premie (en dus de pensioenkoop) in 2022 te verlagen. Het pensioen dat u tot 2022 heeft
ingekocht gaat niet omlaag als gevolg van de verlaging van de premie in de A-regeling. Als de rente in de loop van
2022 omhoog gaat, kan mogelijk ook de inkoop in 2023 weer omhoog. We kunnen hier nu echter geen uitspraak over
doen.
Volledige pensioeninkoop in de A-regeling betekent een jaarlijks ouderdomspensioen van 1,875% van de A-grondslag
en een meeverzekerd partnerpensioen van 1,313% van de A-grondslag. De A-grondslag bedraagt maximaal EUR
47.168. U bouwt dus maximaal EUR 884,40 jaarlijks ouderdomspensioen en EUR 619,32 meeverzekerd
partnerpensioen in de A-regeling op.

7 december 2021

2
Wat betekent dit? Drie rekenvoorbeelden
In de hieronder opgenomen tabel is de inkoop met de premie in de A-regeling in 2021 uitgesplitst naar financiering uit
de premie van Vopak en de reserve bij het pensioenfonds. Indien geen inkoop uit de reserve van het fonds had kunnen
plaatsvinden zou in 2021 een ouderdomspensioen zijn ingekocht van 1,171% van de A-grondslag (uit de premie van
Vopak). De verlaging van de pensioeninkoop betreft dus maximaal EUR 332,18 ouderdomspensioen (en EUR 232,62
meeverzekerd partnerpensioen).
Het ingekochte ouderdomspensioen van 1,171% van de A-grondslag is vastgesteld op basis van de rente van eind
2020. Het in te kopen ouderdomspensioen voor 2022 wordt vastgesteld op basis van de rente eind 2021. Gegeven de
ontwikkeling van de rente sinds eind 2020 zal het in te kopen ouderdomspensioen voor 2022 naar verwachting iets
hoger liggen dan 1,171% van de A-grondslag.
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op basis van de rente eind 2020 zou dit het ingekochte ouderdomspensioen in procenten van de A-grondslag voor 2022 zijn, het definitieve in te
kopen ouderdomspensioen voor 2022 wordt vastgesteld op basis van de rente eind 2021 en zal naar verwachting iets hoger liggen.

Wat betekent de lagere premie als u belegt?
Belegt u de premie in de A-regeling? Dan merkt u niets van de lagere inkoop, tenzij u besluit uw beleggingen te
gebruiken om pensioen in te kopen. Een kenmerk van beleggen is dat de hoogte van het pensioen afhankelijk is van
het rendement op de beleggingen én de rente op het moment waarop u pensioen inkoopt. Die rente kan op een later
moment hoger, maar ook lager zijn dan nu. Op basis hiervan heeft u een voor- of nadeel ten opzichte van direct
pensioen inkopen.
https://pensioenfonds.vopak.com/pensioenregeling.
https://pensioenfonds.vopak.com/system/files/2d_formulier_beleggen_of_pensioen_inkopen_2021.pdf.
Is Vopak sinds 2018 minder premie voor mij gaan betalen?
Nee. Vopak is niet minder premie gaan betalen. En ook niet minder dan is afgesproken. Onderdeel van de afspraken
(ook vóór 2018) is dat er een maximum is aan de premie die Vopak betaalt. Bij een erg lage rente zou de premie voor
Vopak erg hoog worden. Vandaar dat er een bovengrens is afgesproken voor de premie die Vopak betaalt.
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Vopak heeft in 2018 - toen er nieuwe afspraken over de financiering werden gemaakt - een storting gedaan in een
reserve. Die reserve is bedoeld om de premie aan te vullen, mocht de maximale premie die Vopak betaalt niet genoeg
zijn om een volledige pensioeninkoop te kunnen financieren. De gedachte was destijds dat er met de storting in de
reserve voldoende geld was om de volledige pensioeninkoop te realiseren zolang de rente lager was dan de rente die
in de maximale premie wordt gebruikt.
Wat kunt u zelf doen?
❖ U kunt de bestemming van de premie heroverwegen. U heeft de keuze uit ‘direct pensioen inkopen’ en ‘premie
beleggen’. https://pensioenfonds.vopak.com/pensioenregeling/keuzes-binnen-de-pensioenregeling. Om u
meer inzicht te geven in het verwachte pensioenresultaat bij elke keuze kunt u gebruik maken van de Vopak
pensioenplanner. https://www.mijnpensioencijfers.nl/vopak.
❖ Bij Pensioenfonds Vopak kunt u (binnen de fiscale grenzen) extra pensioenkapitaal opbouwen via de regeling ‘Extra
pensioenkapitaal’. De premie voor extra pensioenkapitaal wordt door de salarisadministratie op het bruto salaris
ingehouden. U betaalt pas belasting als u het pensioen ontvangt. Het kapitaal dat via deze regeling opbouwt, kunt
u niet tussentijds vrij opnemen, zoals dat wel kan bij gewoon sparen.
Natuurlijk kunt u ook zelf, buiten het pensioenfonds geld opzij zetten voor extra pensioen. Informeer bij uw financieel
adviseur over de mogelijkheden.
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