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Wat verandert er in 2015
voor uw pensioen?
Door fiscale maatregelen van het kabinet verandert onze pensioenregeling per 1 januari 2015. Deze fiscale
maatregelen zorgen ervoor dat de pensioenleeftijd naar 67 jaar gaat. Daarnaast gaat het opbouwpercentage
omlaag. In deze nieuwsbrief lichten wij de belangrijkste wijzigingen toe.

U bouwt vanaf 2015 pensioen
op tot u 67 jaar wordt
Op 1 januari 2015 gaat de pensioenleeftijd omhoog naar
67 jaar. Al eerder besloot het kabinet om de AOW-leeftijd
(stapsgewijs) te verhogen naar 67 jaar. Door de fiscale regels
aan te passen, moeten pensioenfondsen ook rekening gaan
houden met deze hogere AOW-leeftijd. Volgens de nieuwe
fiscale regels moet de pensioenleeftijd 67 jaar zijn. Maar nog
steeds kunt u eerder met pensioen als u dat wilt. Langer
blijven doorwerken kan overigens ook. Alle deelnemers
kunnen, met toestemming van de werkgever, zelf hun
pensioendatum kiezen tussen hun 60ste en 70ste.

Eerder met pensioen is
mogelijk, maar kost wel
extra geld
Kiest u ervoor om eerder met pensioen te gaan? Dan kost
dat wel extra geld. Het maandelijkse pensioenbedrag valt
hierdoor lager uit. Hoe eerder u met pensioen gaat, hoe
lager het pensioenbedrag.
Met de nieuwe pensioenplanner kunt u begin 2015 zelf berekenen wat de gevolgen voor uw pensioenopbouw zijn. Wilt u
nu al een indruk hebben? Op onze website hebben we een
aantal rekenvoorbeelden geplaatst. Op de speciale informatiepagina op onze website www.pensioenfondshouthandel.nl.
vindt u meer informatie over de wijzigingen en mogelijkheden.

Deelnemers bouwen per jaar
minder pensioen op
Deelnemers bouwen per jaar pensioen op. Hoeveel?
Hiervoor geldt een vast percentage. Bij het pensioenfonds
voor de Houthandel was dit 1,9%. Voor 2015 is dit percentage
1,875%. Voor de deelnemers bij het Pensioenfonds voor de
Houthandel betekent dit een verlaging. Wel wordt er twee
jaar langer pensioen opgebouwd.

Tot 2015

Pensioenleeftijd 65

Vanaf 2015

Pensioenleeftijd 65

Pensioenleeftijd 67

De aanspraken die u heeft opgebouwd voor 1 januari 2015 worden omgerekend naar pensioenleeftijdvan 67 jaar. U behoudt de waarde van de aanspraken die u tot 1 januari 2015 heeft opgebouwd, maar deze worden wel
omgerekend naar 67 jaar. Door deze omrekening zijn de aanspraken op
67 jaar hoger. In het Uniform Pensioenoverzicht dat u in 2015 van uw
pensioenfonds ontvangt, ziet u wat de wijziging van de pensioenleeftijd
naar 67 jaar voor u betekent.

Pensioenopbouw
tot 2015
Pensioenopbouw
vanaf 2015
2014
Pensioenleeftijd 65

2015
Pensioenleeftijd 67
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Volledig of gedeeltelijk
arbeidsongeschiktheid

Bent u volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan
kunt u in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke
premievrije deelname (PVD) wegens arbeidsongeschiktheid.
De einddatum van de PVD gaat omhoog naar de AOWleeftijd (maximaal 67 jaar). Het opbouwpercentage
is niet gewijzigd. Dit blijft 1,75%.

Maximum pensioengevend
salaris

Tot nu toe kende onze pensioenregeling geen maximum
pensioengevend salaris. Of iemand € 40.000 bruto per
jaar verdient of € 130.000: beiden bouwden pensioen op
volgens een vast percentage over de pensioengrondslag.
Dat is het pensioengevend salaris minus de franchise.
Dat verandert per 1 januari 2015. Het salaris waarover
pensioen kan worden opgebouwd is vanaf volgend jaar
maximaal € 100.000. U betaalt over het pensioengevend
salaris boven € 100.000 ook geen pensioenpremie meer.
Door de maximering van het pensioengevend salaris wordt
het toekomstig te bereiken ouderdoms- en partnerpensioen per 1 januari 2015 direct lager. Ook heeft het gevolgen
voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
Het maximeren van het pensioengevend salaris is een
maatregel die door het kabinet is opgelegd. Deze maatregel geldt voor alle pensioenfondsen.

AOW-toeslag voor partner vervalt
Op 1 april 2015 vervalt de AOW-toeslag voor de partner. Mensen die op of na 1 januari 1950 geboren zijn,
ontvangen geen partnertoeslag meer.
Als u op die datum of later voor het eerst AOW krijgt, ontvangt
u géén toeslag voor uw jongere partner. Ook niet als uw partner
geen inkomen heeft.
Heeft u nu een toeslag of krijgt u vóór 1 april 2015 een toeslag?
Dan houdt u deze zolang het inkomen van uw partner niet te
hoog is. U raakt uw toeslag kwijt als het inkomen van uw partner
te hoog wordt.
Op www.svb.nl vindt u meer informatie over het vervallen van
de partnertoeslag.
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De pensioenplanner:
zelf rekenen met uw pensioen
Eerder stoppen met werken? Of juist langer doorgaan? Onze
pensioenregeling biedt volop keuzemogelijkheden. In 2015
kunt u met onze nieuwe pensioenplanner zien wat het effect is
van bepaalde keuzes op uw maandelijkse pensioenbedrag.
Met deze online ‘rekenmachine’ kunt u variëren met diverse
pensioenkeuzes.

Zelf rekenen met uw pensioen?
De pensioenplanner wordt in 2015 via ‘Mijn omgeving’ op
www.pensioenfondshouthandel.nl beschikbaar gesteld.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Heeft u tijdens uw loopbaan pensioen opgebouwd bij meerdere
pensioenfondsen? Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u
hoeveel u in totaal heeft opgebouwd. Hiervoor heeft u uw
DigiD nodig. Dit is uw digitale ‘handtekening’.

Hoe staat ons fonds ervoor?
Eind oktober bedroeg onze dekkingsgraad 107,6%. De
dekkingsgraad geeft aan hoe gezond een pensioenfonds
is. Is de dekkingsgraad 100%? In dat geval is er genoeg
geld om huidige en toekomstige pensioenen te kunnen
betalen.

Het Nationale pensioendebat
Met deze brede en open dialoog wil het kabinet, samen met partijen binnen en buiten de
pensioensector, kijken hoe het pensioenstelsel in de toekomst nog beter kan aansluiten op de manier
waarop mensen werken en leven.
Een belangrijk onderdeel is de website www.denationalepensioendialoog.nl. Hier worden ideeën,
visie-documenten en onderzoeken over pensioen op geplaatst. De website ondersteunt de dialoog in
het land door wensen, ideeën en behoeften die in de samenleving leven, digitaal bijeen te brengen en
zo breed toegankelijk te maken.
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Handig: digitale pensioenpost!
Digitaal versturen van informatie heeft veel voordelen. Het is
sneller, voordeliger én goed voor het milieu. U ontvangt van uw
Pensioenfonds Houthandel diverse pensioeninformatie, zoals
de Pensioenflits en uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
Dit kunt u voortaan per e-mail ontvangen.
Via het beveiligde onderdeel ‘Mijn omgeving’ op onze website
hebt u overal en altijd toegang tot uw gegevens en documenten.

Als u daar uw e-mailadres achterlaat, ontvangt u later ook een
e-mail waarin het UPO als bijlage wordt meegezonden.
Zo hebt u alles digitaal bij elkaar. Wel zo handig!
Aanmelden? U hebt eerder dit jaar van ons een kaart met uw
gebruikersnaam ontvangen. Uw wachtwoord hebt u in een aparte
brief van ons ontvangen. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord
logt u in op ‘Mijn omgeving’ en kunt u bij uw gegevens.

Strengere spelregels
voor pensioenfondsen
Elk pensioenfonds moet voldoen aan de financiële eisen die de wet stelt. Die eisen staan in het zogeheten
Financieel Toetsingskader (FTK). Dat is een onderdeel van de Pensioenwet. Dit FTK verandert komend jaar.
Pensioenfondsen moeten vanaf 1 januari aan strengere ‘spelregels’ voldoen. De nieuwe regels moeten
pensioenfondsen minder gevoelig maken voor financiële schokken en de vergrijzing.
De aanpassing van het FTK zorgt voor meer zekerheid. Zo
moeten pensioenfondsen extra buffers aanhouden. Als het in
de toekomst slecht gaat met een fonds, mag er niet meteen
gekort worden op de pensioenen. Gaat het juist goed?
Dan moeten pensioenfondsen eerst de buffers verstevigen
en niet direct de pensioenuitkeringen verhogen. Dit maakt
het pensioen beter houdbaar voor jongeren.

Hebt u vragen?
Of wilt u meer weten over één van de onderwerpen in deze
nieuwsbrief ? Kijk op: www.pensioenfondshouthandel.nl.
Of neem contact met ons op. Onze medewerkers staan u
graag te woord tijdens kantooruren.
 088 00 84 054
 Postbus 40036, 7300 AX Apeldoorn
 houthandel.854@achmea.nl

Direct maatregelen nemen
Gaat het slecht op de aandelenbeurs? Of stijgt de levensverwachting sneller dan voorzien? Dan moeten pensioenfondsen
direct maatregelen nemen. Deze maatregelen mogen over een
langere periode dan nu het geval is worden verdeeld (maximaal
tien jaar).
Andere nieuwe punten in het FTK:
• sociale partners en pensioenfondsen moeten vooraf 		
duidelijkheid geven over de verdeling van financiële risico’s.
Zo weten jongeren en ouderen waar ze aan toe zijn;
• fondsen krijgen de mogelijkheid om pensioenen aan te 		
passen aan de verdere stijging van de levensverwachting.
Het kabinet wil de nieuwe wet in laten gaan op 1 januari 2015.
Enkele onderdelen van het nieuwe FTK gaan pas op 1 juli 2015 in.
Doordat in het nieuwe FTK de financiële eisen strenger worden en
het fonds in haar berekeningen gebruik moet maken van een andere
rente, is het mogelijk dat Cao-partijen in 2015 moeten besluiten om
de pensioenregeling per 1 januari 2016 opnieuw aan te passen.
We verwachten hier eind 2015 meer duidelijkheid over.

Deze nieuwsbrief verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel.
Het bestuur van het fonds bestaat uit vertegenwoordigers van: de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), FNV Bouw en CNV Vakmensen.
De uitgave is bedoeld voor werknemers en werkgevers in de Houthandel.
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