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BELANGRIJKE GEGEVENS 2019 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 21 november 2018 heeft het Bestuur van de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse 
Bisdommen (PNB) enkele besluiten genomen over de toeslagverlening en premiebijdragen met 
ingang van 1 januari 2019. Over deze besluiten worden alle bij het PNB aangesloten deelnemers 
en gepensioneerden binnenkort geïnformeerd via de nieuwsbrief. U ontvangt deze 
nieuwsbrieven ook. In deze brief wordt u ingelicht over de bovengenoemde onderwerpen en 
over de vergaderdata van het PNB in 2019.  
 
Pensioenopbouwbedragen Reglement I 
Conform het pensioenreglement probeert het Bestuur ieder jaar de pensioenopbouwbedragen 
aan te passen aan de ontwikkeling van de gemengde index (50% loonindex, 50% prijsindex). De 
gemengde index bedraagt 1,80%. De dekkingsgraad is op dit moment hoog genoeg om een 
volledige toeslag te verlenen. Dat betekent dat het Bestuur met ingang van 1 januari 2018 de 
pensioenopbouwbedragen aanpast met 1,80%. De pensioenopbouwbedragen zien er dan als 
volgt uit: 
 
Leeftijd Opbouwbedragen per 

deelnemersjaar ingaande 
1-1-2019 in euro’s 

Opbouwbedragen per 
deelnemersjaar ingaande 
1-1-2018 in euro’s 

Opbouwbedragen per 
deelnemersjaar 
ingaande 1-1-2017 in 
euro's 

< 28 363,47 350,01 339,55 

28-29 397,98 383,25 371,80 

30-31 430,58 414,64 402,25 
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Leeftijd Opbouwbedragen per 
deelnemersjaar ingaande 
1-1-2019 in euro’s 

Opbouwbedragen per 
deelnemersjaar ingaande 
1-1-2018 in euro’s 

Opbouwbedragen per 
deelnemersjaar 
ingaande 1-1-2017 in 
euro's 

32-34 504,00 485,33 470,84 

35-37 537,97 518,04 502,57 

38-39 574,13 552,86 536,35 

40-41 591,11 569,22 552,22 

42-43 607,82 585,31 567,83 

44-66 624,53 601,40 583,44 

 
Personen die ingevolge Reglement I een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangen, zetten hun 
pensioenopbouw premievrij voort en worden met de actieve deelnemers gelijk gesteld. Voor hen 
geldt dus ook dat per 1 januari 2019 een verhoging van 1,80% van hun opbouw plaatsvindt. 
Voor de aanpassing van hun arbeidsongeschiktheidspensioen volgen zij dezelfde methodiek als 
de andere pensioengerechtigden.    
 
Pensioenopbouwbedrag Reglement II 
Volgens de aanpassingsmethodiek van Reglement II is het opbouwbedrag met ingang van 
1 januari 2019 vastgesteld op € 114,23 (was in 2018: € 111,75). Het minimumloon en het AOW-
ongehuwdenpensioen zijn bepalend voor de stijging van de pensioenaanspraken. Ze zijn niet 
afhankelijk van voldoende aanwezige financiële middelen bij het fonds. De pensioenaanspraken 
worden per 1 januari 2019 verhoogd met 2,22%. 
 
Pensioenbijdragen 
De pensioenpremie stijgt voor deelnemers van Reglement I en Reglement II. De premie voor 
2019 is als volgt vastgesteld: 
− de premie voor Reglement I is per deelnemer: € 12.220,- (deze was in 2018 € 11.307,-);  
− de premie voor Reglement II is per deelnemer: € 3.069,- (deze was in 2018 € 3.039,-). 
 
De oorzaken voor de wijziging van de premie zijn als volgt: 
 

% Reglement I Reglement II 

Mutaties deelnemersbestand + 1,4 + 4,3 

Verhoging opbouwbedragen + 3,7 - 6,6 

Welvaartsopslag - 0,7 n.v.t. 

Actualisering 10-jaars gemiddelde rente + 4,5 + 4,3 

Overstap op nieuwe prognosetafel AG 2018 - 0,8 - 1,1 
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Overstap op geactualiseerde ervaringssterfte - 0,5 + 0,2 

Opschuiven startjaar + 0,4 + 0,3 

Totaal1 + 8,1% + 1,0% 

 
De premie wordt in 2019 in vier termijnen geheven en geïnd. U ontvangt medio februari, mei, 
september en november de betreffende voorschotnota’s. Voor de goede orde wordt nog 
opgemerkt dat het Bestuur een boeterente ter hoogte van de depositorente van de Europese 
Centrale Bank, verhoogd met 1,75%, hanteert als u de premie niet tijdig betaalt. 
 
Verdeling premie tussen werkgever en werknemer 
De kerkelijke instelling betaalt de volledige premie voor de priesters en ongehuwde diakens 
(Reglement I). Bij de pastoraal werkers en gehuwde diakens betaalt de werkgever 50% van de 
premie. De pastoraal werkers en gehuwde diakens betalen via de inhouding op hun salaris de 
andere helft. Voor het huishoudelijk personeel (Reglement II) verhaalt de werkgever 25% van 
de premie op deze deelnemers. 
 
Toeslagen over ingegane pensioenen en pensioenaanspraken 
Het Bestuur probeert jaarlijks de ingegane pensioenen en pensioenaanspraken aan te passen 
aan de stijging van de consumentenprijsindex. De dekkingsgraad is op dit moment hoog genoeg 
om een volledige toeslag te verlenen. De ingegane pensioenen (ouderdoms-, partner- en 
arbeidsongeschiktheidspensioen) en de pensioenaanspraken van de oud-deelnemers worden 
per 1 januari 2019 voor Reglement I en II verhoogd met 1,66%. 
 
Extra toeslagverlening 
Gedurende een aantal jaren heeft het PNB geen (volledige) toeslagen toegekend door de 
onzekere financiële situatie. In de wetgeving (FTK) is geregeld dat een pensioenfonds een 
inhaaltoeslag mag verlenen als die geen gevolgen heeft voor de toekomstbestendige 
toeslagverlening. De huidige financiële positie van het PNB laat het toe dat een deel van de in het 
verleden gemiste toeslagen wordt ingehaald. Het Bestuur kiest er daarbij voor, om als eerste de 
oudste gemiste toeslagen in te halen. Dat betekent dat de gemiste toeslag uit 2012 en de helft 
van de gemiste toeslag uit 2013 ingehaald kan worden. 
 
Deelnemers Reglement I 
Het opbouwbedrag van de actieve deelnemers van Reglement I wordt met 2,01% (op basis van 
0,95% gemiste toeslag uit 2012 en 1,05% gemiste toeslag uit 2013) verhoogd, bovenop de 
reguliere verhoging van 1,80%.  
 
Deelnemers Reglement II 
De actieven van Reglement II kennen een onvoorwaardelijke toeslagverlening en hebben 
derhalve geen achterstanden opgelopen. Zij komen daarom niet in aanmerking voor een extra 
verhoging van het opbouwbedrag. 
 
                                                      
1 De effecten moeten met elkaar worden vermenigvuldigd om op het totaaleffect te komen. 
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Oud-deelnemers en gepensioneerden Reglement I en II 
De oud-deelnemers en gepensioneerden van Reglement I en II krijgen een extra verhoging als zij 
in 2012 en/of 2013 daadwerkelijk een verhoging gemist hebben. In onderstaande tabel is 
aangegeven welke extra verhoging zij ontvangen. Deze extra verhoging wordt in de loop van 
2019 met terugwerkende kracht uitbetaald.  
 

2012 Priester, diaken of pastoraal 
werker 

Huishoudelijk personeel 

Deelnemer 0,95% 0,00% 
Oud-deelnemer of 
gepensioneerde 1,19% 1,19% 

 
2013 Priester, diaken of pastoraal 

werker 
Huishoudelijk personeel 

Deelnemer 1,05% 0,00% 
Oud-deelnemer of 
gepensioneerde 1,22% 1,22% 

 
Deelnemers die een partner- of wezenpensioen ontvangen van het PNB ontvangen deze extra 
verhoging ook als hun partner/ouder in 2012 en/of 2013 nog deelnemer, oud-deelnemer of 
gepensioneerde was bij het PNB. 
 
Vergaderdata 
Het is gebruikelijk geworden om u in deze brief op de hoogte te stellen van de vergaderdata van 
de verschillende organen van het PNB. Dit biedt u de gelegenheid om beleids- of 
uitvoeringstechnische kwesties tijdig aan te kaarten bij het Bestuur en/of het 
Verantwoordingsorgaan.  
 
Het Bestuur vergadert op 20 februari, 17 mei, 5 juni, 4 september, 2 oktober, 20 november en 11 
december 2019.  
Het Verantwoordingsorgaan vergadert op 5 juni en 20 november 2019. Deze vergaderingen 
vinden eerst afzonderlijk plaats en daarna samen met het Bestuur. 
 
Meer weten? 
Het Bestuur hoopt u met deze informatie van dienst te zijn geweest. 
 
Hebt u vragen, bel dan de helpdesk van PNB bij AZL (pensioenuitvoerder voor het PNB) 088 –
116 3024 (iedere werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur) of stuur een mail naar pf-
pnb@azl.eu. 
 
Met hoogachting en vriendelijke groet, 
namens het Bestuur van de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen, 
 
 
 
 
Th. R. Kalb 
Secretaris 


