
Pensioenen volgend jaar  
misschien omlaag

Hoe staan we er financieel voor?
Om dat te bepalen, kijken we naar de maandelijkse ofwel 
actuele dekkingsgraad. Die laat de verhouding zien tussen 
hoeveel geld we hebben en de pensioenen die we moeten 
betalen. Eind augustus was onze actuele dekkingsgraad 
93%.

Onze dekkingsgraad daalt helaas al een tijdje 
Daalt onze dekkingsgraad nog verder? Dan moeten we de 
pensioenen in 2017 misschien verlagen. 
We kijken hiervoor naar de actuele dekkingsgraad eind 
2016. Deze mag op dat moment niet lager zijn dan 92%.
 
 

De lage dekkingsgraad komt vooral door 
de lage rente 
We moeten daardoor nog meer geld achter de hand 
houden. Ook leven mensen steeds langer en moeten we 
dus ook steeds langer pensioen uitkeren. Dat vraagt ook 
om extra geld.  
 
Kijk op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl 
als u meer wilt weten
Hier vindt u actuele informatie over onze financiële situatie. 
Natuurlijk houden we u ook via onze nieuwsbrieven op de 
hoogte. 

Onze financiële graadmeter, de dekkingsgraad, daalde de laatste tijd verder. 

Daarmee groeit de kans dat we volgend jaar de pensioenen moeten verlagen.  

De beslissing daarover valt aan het einde van dit jaar. 
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Jaarverslag 2015: snel op de hoogte

Uw pensioenregeling is aangepast 
Op 1 juli 2016 pasten we onze pensioenregeling aan. 

Wat waren de belangrijkste wijzigingen? 

De aanvraagtermijn voor waarde  overdracht is vervallen
Verandert u van baan? En stapt u over naar een ander pensioenfonds?  
Dan kunt u uw ‘oude’ pensioen meestal meenemen. Dit heet waardeoverdracht. 
Waardeoverdracht kan alleen als beide pensioenfondsen er financieel goed voor 
staan. De beleidsdekkingsgraad moet dan 100% of meer zijn. Voorheen moest u 
waardeoverdracht binnen 6 maanden aanvragen. Dat is nu veranderd. 
Waardeoverdracht kunt u nu altijd aanvragen. U vraagt waarde overdracht aan  
bij uw nieuwe pensioenfonds. 

De berekening bij vrijwillige voortzetting is aangepast
Vertrekt u bij ons pensioenfonds? En heeft u nog geen nieuwe pensioen regeling? 
Dan kunt u uw pensioen opbouw bij ons pensioenfonds soms zelf voortzetten.  
We noemen dit vrijwillige voortzetting. De regels hiervoor zijn veranderd.  
We berekenen uw pensioenopbouw nu anders.

Kijk op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl als u meer wilt weten
Hier vindt u ons pensioenreglement.

Mijnpensioenoverzicht.nl* is vernieuwd  
U ziet hier in een oogopslag wat u in totaal aan AOW én pensioen heeft opgebouwd. En wat 

belangrijke veranderingen in uw werk en privé-situatie voor uw pensioen betekenen. Werkloos 

worden, een scheiding, overlijden enzovoort. 

Ook kunt u uw huidige inkomen en een toekomstig inkomen 
invoeren: wat betekent dat voor uw pensioen? Samen met 
uw partner uw gezamenlijke pensioen bekijken kan ook. 
Inloggen doet u met uw DigiD.

Kent u onze pensioenplanner al? 
Op onze website vindt u de pensioenplanner. Hiermee kunt  
u zelf rekenen met uw pensioen. Wat gebeurt er bijvoor- 

beeld als u eerder, gedeeltelijk of later met pensioen gaat? 
De pensioenplanner geeft duidelijkheid en helpt u bij het 
maken van uw keuzes. Ga naar Mijn pensioen en log in met 
uw gebruikersnaam en wachtwoord.

*  Mijnpensioenoverzicht.nl is een samenwerkingsverband van de Sociale 

Verzekeringsbank, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

Hoe deed ons pensioenfonds het afgelopen jaar? Wat waren de belangrijkste  

ontwikkelingen? Het antwoord op deze en andere zaken leest u in ons jaarverslag over 2015. 

Op onze website vindt u, naast het officiële jaarverslag, ook ons verkorte jaarverslag. Daarin leest u de belangrijkste feiten 
en ontwikkelingen in 2015. We maakten ook een kort filmpje. Hierin geven we meer uitleg over ons jaarverslag. 

Meer weten? Kijk op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl.
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Kijken bij...
In elke editie van ‘Mijn pensioen’ nemen we een kijkje bij een 
bedrijf dat is aangesloten bij Pensioenfonds Houtverwerkende 
Industrie en Jachtbouw. Deze keer: Aquatec Industries. 

 “Het is gewoon  
goed geregeld bij  
het pensioenfonds.”

Antaris, Makma en Maril: onder die 
merknamen produceert en verkoopt 
Aquatec al sinds 1999 luxe, fraai 
afgewerkte sloepen. Dat doet het 
bedrijf sinds 2010 vanuit het hart van 
de watersport: Woudsend, in het 
water rijke zuidwesten van Friesland. 
“Groot voordeel is dat we hier de 
beschikking hebben over een grote 
indoorhaven. Klanten kunnen vanuit 
onze drijvende showroom meteen een 
proefvaart maken door het mooie 
Woudsend.”

Stilstaan bij later
Bij Aquatec werken zo’n 25 mensen. 
Pensioen komt misschien een paar 

keer per jaar ter sprake, vertelt Uilke. 
“Het is gewoon goed geregeld bij het 
pensioenfonds. 

Ook de nieuwsbrief wordt volgens mij 
goed gelezen. En als controller krijg ik 
maar zelden pensioenvragen. Ik hamer 
er wel altijd op dat medewerkers af en 
toe stil moeten staan bij hun oude dag. 
Het is toch ook je eigen verant woor-
delijkheid. Door een combinatie van 
pensioen, AOW én eigen spaar geld 
kun je ervoor zorgen dat je straks 
genoeg hebt om lekker van te kunnen 
leven.”

Bij de Friese sloepenbouwer Aquatec is pensioen geen 

regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek, vertelt 

controller Uilke van Gelderen. “Het is deels ook je eigen 

verantwoordelijkheid om te zorgen voor een fijne oude dag.”

Mijnpensioenoverzicht.nl* is vernieuwd  



Kijk op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl als u meer wilt weten
Hier vindt u veel informatie over uw pensioen en het antwoord op veelgestelde 

vragen. Of stel uw vraag bij ‘Contact’. Belt u ons liever? U bereikt ons maandag tot 

en met vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur op 088 008 40 14. Wij helpen je graag!
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‘Mijn pensioen’ is een uitgave van de Pensioenfonds 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 pensioenhoutindustriejachtbouw.nl of u kunt het bij ons opvragen.

Digitale pensioenpost

Nel kiest voor digitaal en wint iPad!
Ons pensioenfonds wil graag van zoveel mogelijk deelnemers 

het e-mailadres hebben. Daarom organiseerden we in het 

voorjaar 2016 de actie ‘Kies voor digitaal’. Onder alle ruim 

350 ‘inzenders’ verlootten we een iPad. Nel Verstegen uit 

Ridderkerk is de gelukkige winnares. 

Nel werkt sinds 1995 bij L. Verhoeven’s Emballage & Houthandel B.V.  
in Ridderkerk. Samen met haar zus verzorgt ze een deel van de administratie  
voor het bedrijf dat pallets maakt. 

Digitale pensioenpost makkelijk en snel
Toen Nel in mei onze kaart ‘Kies voor digitaal’ ontving, aarzelde ze geen moment. 
“Ik gaf mijn e-mailadres door, omdat digitale pensioenpost gewoon makkelijker en 
sneller is. En dat dat een iPad oplevert, is een heel leuke verrassing.”

Steeds meer informatie wordt digitaal verstuurd via e-mail. Handig, snel én goed voor het milieu. 
Ook ons pensioenfonds wil steeds meer pensioenpost digitaal versturen. 

Krijgt u uw pensioenpost ook het liefst per e-mail? Geef dan uw e-mailadres aan ons door via 
pensioenhoutindustriejachtbouw.nl.


