
Afgelopen juni verscheen ons jaarverslag over 2016.  
Een uitgebreid document met financiële analyses en  
verslagen van het bestuur. Een aantal opvallende zaken 
lichten we er voor u uit in dit verkort bestuursverslag.

Wilt u het hele jaarverslag lezen? 
Kijk op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl/downloads. 

Vragen over uw pensioen? 
Neem contact met ons op via 088 008 40 14. 
Of kijk op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl.

Op 31 december 2016 bouwden 5.014 werk
nemers pensioen bij ons pensioenfonds op. 
Dit is inclusief 251 deelnemers die premievrije 
opbouw bij arbeidsongeschiktheid hebben.
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Onze financiële situatie

De beleidsdekkingsgraad bedroeg eind 2016 94,6%. Dat is lager dan 
eind 2015. Toen was de beleidsdekkingsgraad 103,4%. Ondanks de 
oplopende marktrente verslechterde onze financiële situatie in 2016. 
Eind 2015 had ons pensioenfonds een tekort. Daarom dienden we  
in 2016 een nieuw herstelplan in bij De Nederlandsche Bank.  
In het herstelplan staat welke maatregelen we nemen om binnen 
een periode van maximaal 12 jaar weer financieel gezond te worden.

Op 1 januari 2016 was er geen ruimte om de pensioenen te ver
hogen. De pensioenen kunnen alleen verhoogd worden als onze 
beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Dat was niet het geval. 
Daarom zijn de pensioenen ook op 1 januari 2017 niet verhoogd. 
Het bestuur verwacht ook de komende jaren de pensioenen niet  
te kunnen verhogen. 
Omdat onze beleidsdekkingsgraad op 31 december 2016 hoog  
genoeg was, hoefden we de pensioenen in 2017 niet te verlagen. 

AZL:  
nieuwe pensioenuitvoerder vanaf 2018

Na een intensief traject in 2016 besloot het bestuur begin 2017 
om de pensioenadministratie vanaf 1 januari 2018 onder te  
brengen bij AZL. 

Peter Schuil (voorzitter van ons pensioenfonds): “PHJ staat voor 
een robuuste pensioenuitvoering in het belang van onze deel
nemers. Na zorgvuldige selectie bleek AZL de beste papieren met 
een legacy vrije platform, uitstekende communicatie middelen en 
de laagste kosten per deelnemer.”

Om de overgang naar AZL goed te laten verlopen, werd de 
stuurgroep Transitie opgericht. De stuurgroep heeft tot doel de 
overstap in 2017 te begeleiden. Ook besloot het bestuur een  
externe professionele transitiemanager aan te stellen. Deze tran
sitiemanager ondersteunt het bestuur tijdens het gehele traject. 
In 2017 ontvangen alle belanghebbenden meer informatie over 
de overgang naar AZL.  

Wat betekent dit voor u als deelnemer?
De pensioenregeling blijft hetzelfde. Er verandert wel een aantal 
praktische zaken. Wat deze gevolgen precies zijn, hoort u in 2017.

Wat betekent dit voor u als werkgever?
Syntrus Achmea en AZL zorgen samen dat de administratie op 
een goede manier overgaat naar AZL. U ontvangt hierover in 
2017 meer informatie.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkings
graden van de afgelopen 12 maanden. Sinds 2015 baseren  
pensioenfondsen hun beslissingen over het beleid hierop. 
De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of de pensioenen 
verhoogd kunnen worden. Op 31 december 2016 was onze  
beleidsdekkingsgraad te laag om de pensioenen te kunnen 
verhogen. 



Bestuursleden op 31 december 2016  

1 namens  
gepensioneerden

3 namens  
werknemers

4 namens  
werkgevers

Leden werkgevers
De heer P.M. Schuil
De heer mr. A.J.M. Ceelaert 
De heer J.J. van den Heuvel 
De heer F.F. Faber 

Leden werknemers 
De heer H. Roeten
Mevrouw M.A. Blomberg
De heer W.J. van Houwelingen 

Lid pensioengerechtigden 
De heer S.M.J Custers 

Hoeveel kostte het pensioen?

Een pensioenregeling kost geld. Niet alleen de pensioenuitkeringen 
zelf, maar ook zaken als administratie, advies en bestuur. Deze  
pensioenbeheerkosten waren in 2016 € 1.881.000. Daarnaast maakt 
het pensioenfonds kosten voor het beheren van het pensioen
vermogen. Die kosten waren in 2016 € 2.775.000. Deze kosten  
moeten afgezet worden tegen risico’s en rendementen van ons 
fonds. De kosten voor pensioenbeheer waren per werknemer en 
pensioengerechtigde in 2016 € 240 en de kosten voor vermogens
beheer € 353. Ook in 2016 was het beheersen van de kosten een  
belangrijk agendapunt voor het bestuur. 

Per deelnemer gaven wij € 240 uit aan de kosten voor de uitvoering van de pensioenregelingen. In 2015 was dit € 252.

Kies voor digitaal

In 2016 verzamelde het pensioenfonds nog meer email
adressen van deelnemers via de actie ‘Kies voor digitaal’. 
Hierdoor is het mogelijk om steeds meer informatie te 
verspreiden via het persoonlijke ‘Mijn pensioen’ op 
pensioenhoutindustriejachtbouw.nl. 

http://www.pensioenhoutindustriejachtbouw.nl/Werknemers/Default.aspx


Verkorte winst-en-verliesrekening (x € 1.000)

31 december 2016 31 december 2015

Winst/opbrengsten

Premie 17.637 16.891

Beleggingen 40.222 9.532
Overige 39 147

Totaal 57.898 7.506

Verlies/kosten

Pensioenuitkeringen 7.110 6.670

Kosten fonds 1.881 1.932

Mutatie technische 
voorzieningen 58.388 43.490

Waardeoverdrachten 85 1.105

Overige lasten 35 80

Totaal -9.609 -43.576

Verkorte balans (x € 1.000)

31 december 2016 31 december 2015

Bezittingen

Beleggingen voor  
risico pensioenfonds 516.803 478.689

Vorderingen 4.079 3.857

Banksaldo 936 1.087

Herverzekering 30 38

Totaal 521.484 483.671

Schulden

Langlopend 5.199 4.048

Overige reserves 7.991 1.619

Technische  
voorzieningen 512.152 453.764

Overige schulden 12.488 24.241

Totaal 521.848 483.671
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