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Een kennismaking

Wie houdt er toezicht op het bestuur?

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht 
op het beleid en de gang van zaken 
bij het pensioenfonds. De drie  
onafhankelijke en deskundige leden 
beoordelen bijvoorbeeld of het 
bestuur de belangen van alle  
partijen goed afweegt. 

Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan ziet  
toe op een juiste uitvoering van de 
pensioenregeling en adviseert het 
bestuur over het beleid. Dat doen 
de acht leden gevraagd én onge-
vraagd. Het Verantwoordingsorgaan 
bestaat – net als het bestuur – uit 
leden namens werk gevers (drie 
leden), werknemers (drie leden) en 
pensioengerechtigden (twee leden). 

Sinds 1 juli is het bestuur van het pensioenfonds anders ingericht. Ook is het toezicht op 

het bestuur anders geworden. Ons pensioenfonds heeft nu een Raad van Toezicht en een 

Verantwoordingsorgaan. Wat is precies hun taak?

Wie zitten in het Verantwoordingsorgaan? 
• Rob van Hoesel, namens werkgevers, bestuurslid bij Emballage- en  

Palletindustrie Vereniging
• Guus Leenders, namens werkgevers, werkzaam bij JéWéRET  
• Arthur Pastor, namens werkgevers, werkzaam bij Contest Group 
• Gerard den Hartog, namens werknemers, werkzaam bij JéWéRET 
• Steef van Dijk, namens werknemers, gewerkt bij Jachthaven Roggebotsluis
• André Kruithof, namens werknemers, werkzaam bij PKF Pallets 
• Tymen Grovenstein, namens pensioengerechtigden, gewerkt bij Halbertsma 

Pallets 
• Jac Neessen, namens pensioengerechtigden, gewerkt bij PKF Post 
• Peter van der Vis, algemeen plaatsvervanger, gewerkt bij Hordijk Beheer 

Wie zitten in de Raad van Toezicht? 
• Jan Willem van Oostveen, voorzitter
• Rob Labadie, lid 
• Henriëtte de Lange, lid
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Opbouwpercentage 
voor iedereen gelijk
Voor arbeidsongeschikten en voor werknemers geldt sinds dit 

jaar hetzelfde opbouwpercentage voor hun pensioen. 

Raakt een werknemer arbeidsonge-
schikt? Dan blijft hij pensioen op- 
bouwen bij ons pensioenfonds. Tot nu 
toe gold daarvoor het opbouwpercen-
tage op het moment dat iemand 
arbeids ongeschikt werd. Dit percen-
tage bleef geldig gedurende de hele 
periode van arbeidsongeschiktheid. 

Dat leidde tot ongelijke situaties.  
Het opbouwpercentage van ’gezonde’ 
werknemers wordt namelijk regelmatig 

aangepast. Sommige arbeids-
ongeschikte werknemers bouwden 
daardoor meer pensioen op dan hun  
niet-arbeidsongeschikte collega’s.  
Andere arbeidsongeschikte werk-
nemers bouwden juist mínder op. 
Bovendien hadden sommige 
arbeidsongeschikte deelnemers een 
opbouwpercentage dat fiscaal niet is 
toegestaan. Dankzij het gewijzigde 
reglement bouwt elke werknemer nu 
hetzelfde pensioen op. 

Financiële situatie

Eind september was onze dekkingsgraad 108,2%. Sinds begin dit jaar ligt onze 
dekkingsgraad boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3%. 

Wat is de dekkingsgraad? 
De dekkingsgraad is een percentage dat laat zien hoe gezond een pensioenfonds 
is. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe gezonder een pensioenfonds is. Bij 100% 
hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te kunnen betalen, nu en in 
de toekomst. Volgens de wet moet onze dekkingsgraad minimaal 104,3% zijn.

Verhoging van pensioenen niet mogelijk
De lonen en prijzen stijgen elk jaar. Daarom probeert het pensioenfonds ook jaarlijks het pensioen van uw werknemers 
te verhogen met een toeslag. Zo proberen we de koopkracht van uw werknemers te behouden. Maar door de situatie  
op de financiële markten en bij het pensioenfonds konden we de pensioenen de laatste zes jaar helaas niet verhogen.

Op 1 januari 2015 krijgt ons pensioenfonds een nieuwe pensioenregeling.  
De afspraken voor toeslagverlening bij ons pensioenfonds bekijken  
we dan ook opnieuw. De laatste stand van zaken leest  
u op www.pensioenhoutindustriejachtbouw.nl. 
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DNB en de AFM houden allebei 
toezicht op de financiële wereld. 
Toch zijn er verschillen. DNB is  
de centrale bank van Nederland. 
Zij bewaakt de stabiliteit van  
ons financiële stelsel en van de 
financiële instellingen, zoals 
banken en verzekeraars.  
De AFM kijkt vooral naar het 
gedrag van financiële instellingen. 

Houden ze zich aan de regels?  
En zijn ze eerlijk ten opzichte van 
hun klanten? 

Als pensioenfonds zijn ook wij 
gebonden aan de regels van  
DNB en AFM. Hier houden we dus 
rekening mee bij het vaststellen 
van ons beleid.

Pieter (58): “Je hoort vaak over De Nederlandsche Bank 
(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).  
Wat is het verschil tussen die twee?”

Strengere regels  
voor pensioenfondsenKies voor 

digitaal! 
Wilt u digitaal op de hoogte 
blijven van het reilen en zeilen 
van het pensioenfonds? 
Meldt u aan voor de digitale 
nieuwsbrief.  
Geef hiervoor uw e-mailadres 
door op www.pensioenhout 
industriejachtbouw.nl 
› Ik ben werkgever 
   › E-mailnieuwsbrief

In de Pensioenwet staan allerlei  
financiële eisen. Daar moet ook ons 
pensioenfonds aan voldoen. Dit zoge-
noemde Financieel Toetsingskader 
(FTK) verandert komend jaar. 
Pensioenfondsen moeten vanaf  
1 januari voldoen aan strengere regels. 
Zo moeten we straks extra financiële 
reserves aanhouden. Ook komen er 

nieuwe regels voor het vaststellen van 
de dekkingsgraad, de financiële graad-
meter van het pensioenfonds.  
De nieuwe regels zijn strenger, maar ze 
geven pensioenfondsen ook meer 
ruimte om financiële schommelingen 
op te vangen.  
De laatste stand van zaken leest u op  
www.pensioenhoutindustriejachtbouw.nl. 
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‘Hebt u het goed voor elkaar?’

‘Wat moet u doen als u van baan verandert? Wat moet u regelen op het gebied 
van pensioen als u gaat trouwen of juist uit elkaar gaat? Hoe laat u uw 
nabestaanden achter, mocht u vroegtijdig overlijden?’  
Weten uw werknemers de antwoorden op deze vragen? Bepaalde gebeurtenissen 
hebben gevolgen voor hun pensioen. Het is goed als uw werknemers zich dat 
realiseren. 

Van 28 tot en met 30 oktober vindt de Pensioen3daagse plaats. Tijdens deze  
drie dagen is er onder het motto ‘Hebt u het goed voor elkaar?’ landelijk extra 
aandacht voor het onderwerp pensioen. 

Ook u als werkgever heeft een belangrijke rol in het vergroten van het pensioen-
bewustzijn. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat werknemers met 
pensioenvragen hun werkgever als eerste aanspreekpunt zien. Vraagt u ook 
aandacht voor pensioen? Natuurlijk kunnen u en uw werknemers ook bij het 
pensioenfonds terecht met vragen.

Verkort jaarverslag 2013

Uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Verkort  
jaarverslag online! 
Wat deed ons pensioenfonds het afgelopen jaar? 
En wat zijn de belangrijkste feiten en cijfers? 
In het verkorte jaarverslag krijgt u snel een  
indruk van de belangrijkste ontwikkelingen  
in 2013. Nieuwsgierig? Kijk dan snel op: 
www.pensioenhoutindustriejachtbouw.nl

Heeft u verder nog vragen?
Neemt u dan contact op met ons Klant Contact Center. 

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur 

op telefoonnummer 088 008 40 14.

‘Pensioennieuws’ is een uitgave van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Realisatie: Syntrus Achmea Pensioenbeheer, Afdeling Pensioencommunicatie

Hoewel deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. In het pensioenreglement staat de inhoud van de 

regeling volledig beschreven. U vindt het op de website of u kunt het opvragen bij het Klant Contact Center.


