
AZL onze nieuwe 
pensioenadministrateur

Ons pensioenfonds staat voor een robuuste pensioen
uitvoering in het belang van uw werknemers. We hebben 
gekeken naar nieuwe mogelijkheden en na een zorgvuldige 
selectie bleek AZL de beste papieren te hebben met  
een goed administratiesysteem, uitstekende communicatie
middelen en de laagste kosten per deelnemer. 

De overgang is in volle gang
We zijn met AZL en Syntrus Achmea druk bezig om de 
overgang in goede banen te leiden, zodat we u en uw 
werknemers vanaf 2018 goed kunnen bedienen.

De manier waarop u uw pensioengegevens  
aanlevert verandert 
Als werkgever stuurt u uw maandelijkse pensioengegevens 
vanaf 2018 naar AZL. Wat de praktische gevolgen zijn en  
wat er precies verandert, hoort u binnenkort van ons. 

Uw werknemers merken weinig van de overgang
De overgang naar AZL heeft geen gevolgen voor het 
pensioen van uw werknemers. Wat wel verandert, zijn 
bijvoorbeeld de contactgegevens. Binnenkort ontvangen  
uw werknemers een brief met informatie. 

U stuurt de pensioengegevens van uw werknemers nu naar Syntrus Achmea. 
Dat is onze pensioenadministrateur. Dat gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2018 
is AZL onze nieuwe pensioenadministrateur. 
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Hoe kijken u en uw werknemer tegen ons pensioenfonds 
aan? Hoe groot is het vertrouwen in ons? En vinden u en 
uw werknemers onze informatie duidelijk genoeg? Dat 
soort vragen legden we in april aan u en uw werknemers 
voor. De enquête leverde veel positieve reacties op.    

Over het algemeen vinden u en uw werknemers onze informatie goed. Ook 
hebben u en uw werknemers vertrouwen in ons pensioenfonds. Daar zijn we 
erg blij mee! 

Er zijn ook verbeterpunten
Zo kan volgens u en uw werknemers de website beter. ‘Vindbaarheid’ wordt 
genoemd als aandachtspunt en ook de vormgeving. Hier gaan we mee aan 
de slag. 

Wim Koppelman won de VVV-bon
Onder alle deelnemers aan de enquête hebben we een VVV-bon van € 50 
verloot. De winnaar is de heer Wim Koppelman uit Nieuwegein. Van harte 
gefeliciteerd!

Pensioenpremie 2017 
omlaag

Ons pensioenfonds krijgt 
een dikke voldoende

De pensioenpremie is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 
verlaagd. De premie is vastgesteld op 24,40%. Dit was 24,80%. 
Op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl > Downloads > Premies 2017 
vindt u het aangepaste premieoverzicht.

Hoe deed ons pensioenfonds 
het in het afgelopen jaar? Wat 
waren de belangrijkste ontwik-
kelingen? Het antwoord op deze 
en andere zaken leest u in ons 
bestuursverslag over 2016. 

Op onze website vindt u, naast het  
officiële bestuursverslag, ook ons verkorte 
bestuursverslag. Daarin leest u de belang-
rijkste feiten en ontwikkelingen in 2016. 
We maakten ook een kort filmpje. Hierin 
geven we meer uitleg over ons bestuurs-
verslag. 

Meer weten? Kijk op  
pensioenhout industriejachtbouw.nl > 
Downloads.

Bestuursverslag 2016:  
snel op de hoogte
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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: Van Dam’s Kwastenfabriek.

‘ Misschien wel  
de beste kwast  
ter wereld’ 

Nederland heeft nog maar één kwastenfabriek: Van Dam’s Kwastenfabriek in 
Culemborg. En het bedrijf is kerngezond. Hoe dat lukt? “We hebben Goudhaantje; 
dé kwast voor de vakman”. Piet van Erp, directeur en mede-eigenaar van het  
familiebedrijf, heeft een groot vertrouwen in de toekomst.

“Het is een krimpmarkt. Nieuwkomers 
in ons segment zie ik niet. Voor ons is 
de markt wereldwijd groot genoeg om 
de komende jaren nog een mooie 
groei door te maken. In heel wat lan-
den kunnen we schilders nog blij 
maken met onze kwasten.”

Medewerkers blijven lang
Het bedrijf telt 23 medewerkers. “De 
gemiddelde leeftijd is hoog. We heb-
ben lange dienstverbanden. Onze 
mensen zijn loyaal aan het bedrijf en 
omgekeerd is dat ook zo. We zorgen 
goed voor ons personeel.”
En daar hoort ook pensioen bij. “Ik 
vind het belangrijk dat onze medewer-

kers bovenop hun wettelijk pensioen 
nog een mooie uitkering krijgen vanuit 
het pensioenfonds. Daar hebben we 
de afgelopen jaren met plezier samen 
voor gespaard. En dat blijven we doen. 
Al baart het me wel zorgen dat de 
zekerheid rondom pensioen steeds 
verder afbrokkelt.”

“Het heeft de ogen geopend”
Om de mensen goed te informeren, 
organiseerde Van Dam’s 
Kwastenfabriek een pensioenlunch. 
“Mensen van het pensioenfonds kwa-
men uitleg geven. Dat heeft heel goed 
gewerkt. Het heeft voor sommigen 
echt de ogen geopend. Pensioen is 

veel meer gaan leven voor onze men-
sen. Dat merk je ook aan de vragen die 
ze stellen. Ik kan het elke werkgever 
aanraden om zo’n bijeenkomst te 
organiseren.”

Ons pensioenfonds krijgt 
een dikke voldoende

Bestuursverslag 2016:  
snel op de hoogte

Wilt u ook een pensioenlunch 
organiseren?
Stuur een mail naar  
houtindustriejachtbouw@achmea.nl 
en maak een afspraak. 
We komen graag bij u langs!
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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 

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 op  
werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur op 088 008 40 14. We helpen u graag!

Regel bij een scheiding  
ook het pensioen 
Een scheiding is vervelend. Er gebeurt veel en er moeten 
veel zaken geregeld worden. Uw werknemer en zijn/haar 
ex-partner moeten onder andere de bezittingen verdelen. 
Het gaat bijvoorbeeld om het huis en het gezamenlijke 
spaargeld. Maar ook het pensioen dat uw werknemer en 
zijn/haar ex-partner hebben opgebouwd moet verdeeld 
worden.  
Op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl > Wat moet ik 
doen bij > Scheiden leest uw werknemer wat hij/zij moet 
weten en regelen. En heeft uw werknemer een vraag? 
Adviseer hem dan contact met ons op te nemen. We hel-
pen uw werknemer graag!

Wist u dat uw werknemer ook meer informatie 
vindt op wijzeringeldzaken.nl > Uit elkaar gaan? 
Hier leest uw werknemer op welke pensioenzaken hij/zij 
moet letten als uw werknemer uit elkaar gaat. Verdelen 
van pensioen bij scheiding is ingewikkeld. We raden uw 
werknemer aan om hulp te vragen van een expert!

Steeds meer informatie wordt digitaal  
verstuurd via e-mail. Handig, snel én goed 
voor het milieu. Ook ons pen sioen fonds  
wil steeds meer pensioenpost digitaal  
versturen. Krijgen u en uw werknemers  
de pensioenpost ook het liefst per e-mail? 
Geef dan het e-mailadres aan ons door via  
pensioenhoutindustriejachtbouw.nl.
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