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Hoe staat ons fonds er voor?

Een voorzichtige blik op 2017
De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is dit jaar verder gedaald. Eind augustus kwamen we
uit op 101,6%. Ultimo 2015 was dit nog 105,1%. De Nederlandsche Bank (DNB) eist van ons een beleids
dekkingsgraad van 115,3%. De financiële situatie is dus niet goed.
Er is op dit moment sprake van een dekkingstekort. Daarom
heeft ons pensioenfonds een herstelplan. Zolang de financiële
situatie niet goed is, moet er elk jaar opnieuw een herstelplan
worden opgesteld.

situatie van het pensioenfonds per eind december 2016
bepalend. De situatie kan veranderen wanneer bijvoorbeeld de
rente nog veel verder daalt.

De pensioenpremie in 2017

Wat is een dekkingsgraad en
beleidsdekkingsgraad precies?
Iedere maand moet het pensioenfonds de dekkingsgraad
vaststellen. De dekkingsgraad van een pensioenfonds is de
verhouding tussen de pensioenverplichtingen op langere
termijn en het vermogen van een pensioenfonds. Dit wordt
uitgedrukt in een percentage. Zijn de verplichtingen gelijk
aan het vermogen, dan is de dekkingsgraad 100%
(de verplichtingen zijn voor 100% gedekt). Bij een
dekkingsgraad van 110% is er dus 10% meer vermogen – of
reserve – dan de pensioenverplichtingen in de toekomst.

Er is onzekerheid of de huidige premie nog steeds voldoende
is per 2017. Het pensioenfonds is in overleg met sociale
partners om de pensioenopbouw op hetzelfde niveau te
houden. Zodra er meer bekend is, informeren wij u
hierover. Op de hoogte blijven? Kijk dan op
www.pensioenfondshouthandel.nl.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste
twaalf maandelijkse dekkingsgraden.
Op pensioenfondshouthandel.nl vindt u een overzicht van
de dekkings- en beleidsdekkingsgraden.

Kies voor gemak, kies voor digitaal

Het herstelplan in 2016 en 2017
Het pensioenfonds heeft in 2016, naast het niet verhogen van
de pensioenaanspraken en uitkeringen, geen extra maatregelen
hoeven te nemen.
Begin 2017 zal er weer een nieuw herstelplan moeten worden
opgesteld op basis van de situatie per eind december 2016.
In de media leest u veel over mogelijke kortingen op de
pensioenen. Op basis van de gegevens van eind juli 2016
hoeven wij geen korting door te voeren. Of dit ook zo blijft,
kunnen we niet garanderen. Zoals aangegeven is de financiële

Digitale informatie over uw pensioen is beter voor het milieu,
het bespaart kosten èn u kunt uw informatie over uw pensioen
bij Pensioenfonds voor de Houthandel overzichtelijk in uw
‘Mijn pensioen’ bewaren. Zoals uw Pensioenoverzicht en
aanvraagformulieren. Veel voordelen dus. Vandaar dat we
steeds meer post digitaal sturen.
Hebben we úw emailadres al? Geef het door via ‘Mijn pensioen’
op. Bent u uw wachtwoord voor ‘Mijn pensioen’ kwijt?
Dan kunt u via de website eenvoudig een nieuwe aanvragen.
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Verandert u van baan?
Bent u nieuw in dienst? Of stapt u juist over naar een andere sector? Dan kunt u het pensioen dat u
opbouwde meenemen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Tot 2015 moest u dat binnen een
half jaar nadat u met uw nieuwe baan begon, laten weten. Dit hoeft niet meer binnen het half jaar.

U bent nieuw in onze sector
Werkte u hiervoor ook al in de houthandel? Dan zit u al
bij ons pensioenfonds. Komt u vanuit een andere sector?
Dan kunt u het pensioen dat u bij eerdere werkgevers
opbouwde, meenemen naar Pensioenfonds Houthandel.
Dit noemen we waardeoverdracht. Als u waardeoverdracht wilt, moet u dit ons wel laten weten.
Ga hiervoor naar ‘Mijn pensioen’ via de
website van pensioenfonds Houthandel.
De datum waarop u bij ons het verzoek
indient, gebruiken wij voor het berekenen van de waarde van het pensioen,
dat u na waardeoverdracht bij ons
hebt staan (dus niet de datum van
indiensttreding). U krijgt dan van
ons een offerte. U beslist uiteindelijk zelf om wel of geen waarde
overdracht te doen.

U gaat in een andere sector
werken
Dan kunt u uw pensioen laten staan of
meenemen naar het pensioenfonds van uw
nieuwe werkgever. Laat u uw pensioen bij
ons staan? Dan betaalt u geen premie meer.
Daardoor stopt de verdere opbouw van uw
pensioen. We noemen uw pensioen dan
een ’slapend' pensioen. Vanaf de pensioen
datum zoals die in onze regeling staat,
krijgt u van ons een pensioenuitkering.

Geef het door!
U kunt uw pensioen ook ‘meenemen’ naar het
pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Als u dat
wilt, moet u dat zelf aangeven bij uw nieuwe pen
sioenfonds. Uw nieuwe pensioenfonds regelt dan
voor u de waardeoverdracht.

Belangrijk om te weten voor waarde
overdracht
De financiële situatie van het pensioenfonds speelt een grote rol bij waardeoverdracht. Waardeoverdracht kan alleen
plaatsvinden wanneer beide pensioenfondsen een beleidsdekkingsgraad
van 100% of hoger hebben. Is de
beleidsdekkingsgraad van één of
beide fondsen lager dan 100%, dient
u dan nog steeds een verzoek voor
waardeoverdracht in. Zodra het weer
kan, wordt uw verzoek tot waardeoverdracht in behandeling genomen.

Aandachtspunten bij waarde
overdracht
Wanneer u uw pensioen ‘meeneemt’ heeft u
uw pensioen overzichtelijk en op één plaats bij
elkaar. U krijgt dan vanuit één pensioenfonds alle
informatie. Waardeoverdracht leidt niet altijd tot
een beter pensioen.
Het is belangrijk om te kijken naar de verschillen
tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling,
bijvoorbeeld de toeslagverlening of het nabestaandenpensioen.

Raadpleeg bij twijfel een financieel
adviseur voor een advies
Of waardeoverdracht gunstig is of niet, hangt af van
meerdere factoren. Wat voor u het beste is, hangt
ook af van uw persoonlijke omstandigheden.
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Waaruit bestaat uw
pensioen precies?
Uw inkomen voor later bestaat uit meerdere onderdelen. Naast uw pensioen van het pensioenfonds is de
AOW een belangrijk onderdeel van uw pensioen. Steeds meer is er het besef dat 70% van het laatstverdiende
loon niet realistisch is. Op hoeveel geld kunt u straks rekenen?
Een AOW-uitkering van de overheid
De AOW is een belangrijk deel van uw inkomen, wanneer u
met pensioen bent. Voor veel mensen in de branche zal
gelden, dat dit het grootste deel van het inkomen zal zijn.
Wanneer u AOW krijgt hangt af van uw geboortedatum.
Momenteel gaat de AOW-datum in stappen omhoog. Dat
heeft te maken met het feit dat Nederlanders gemiddeld
steeds ouder worden. In 2021 komt de AOW-leeftijd op 67 jaar
te liggen. Stijgt de levensverwachting daarna nog verder, dan
stijgt de AOW-leeftijd mee. Op www.checkuwaowleeftijd.nl
kunt u uitrekenen wanneer u zelf voor het eerst AOW krijgt.

Bij ons pensioenfonds bouwt u ouderdomspensioen op
Bij het opbouwen van het ouderdomspensioen wordt er
rekening gehouden met de AOW. Daarom bouwt u niet over
uw hele salaris pensioen op. Wat u precies van het pensioenfonds krijgt, is afhankelijk van meerdere factoren. Bijvoorbeeld
hoe lang u pensioen opbouwt, of u een volledige baan heeft of
in deeltijd werkt en in hoeverre de pensioenen kunnen meegroeien met de prijzen of de lonen. Veel pensioenfondsen
hebben het moeilijk door de crisis. Bovendien is de rente al
tijden laag. Ook de regels voor pensioenfondsen zijn tegenwoordig een stuk strenger dan vroeger. Hierdoor hebben
pensioenfondsen de pensioenen niet mee kunnen laten
groeien met de prijzen of de lonen.

Misschien spaart, verzekert of belegt u zelf voor
extra inkomen voor als u met pensioen gaat
Bijvoorbeeld via een lijfrentepolis of levensverzekering.
Misschien heeft u aandelen. Of heeft u een eigen huis, waarvan
de hypotheek is afgelost. Dit zorgt mogelijk voor meer inkomen
voor later.

Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een
totaalbeeld van uw pensioen

U kunt inloggen met DigiD, uw persoonlijke inlogcode van
de overheid. Vervolgens ziet u precies wat u tot nu toe heeft
opgebouwd aan AOW en aan ouderdomspensioen. Ook krijgt
u te zien waar uw nabestaanden op kunnen rekenen als u
overlijdt. Extra inkomen wat u zelf heeft geregeld, wordt niet
meegenomen op deze site.
Op basis van het totaalbeeld van uw pensioen en uw persoonlijke situatie krijgt u een beeld van uw inkomen, als u met
pensioen gaat. Bespreek uw mogelijkheden eventueel met
een financieel adviseur.

Pensioenplanner Pensioenfonds
Houthandel: uw pensioen in beeld
De pensioenplanner is een handige, online ‘rekenmachine’.
Hiermee rekent u gemakkelijk zelf uit hoeveel pensioen u
straks krijgt. De pensioenplanner is altijd actueel.
Elke verandering die het pensioenfonds doorvoert, is erin
verwerkt. Hierdoor krijgt u altijd een precies beeld van
uw toekomstige pensioen. U vindt de pensioenplanner
op onze website www.pensioenfondshouthandel.nl.

Controleer uw UPO
U kreeg onlangs uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) op
de mat. Het UPO biedt veel informatie over uw pensioen
en over de uitkering die uw partner ontvangt als u overlijdt.
Uw pensioen is belangrijk. Bekijk daarom goed of uw
gegevens kloppen.

Dit is een handige website van de Stichting Pensioenregister.
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Solidariteit en collectiviteit belangrijk voor een goed pensioen
U betaalt elke maand premie. En uw werkgever ook.
Zo spaart u voor later. U doet dat via ons pensioen
fonds. Misschien denkt u wel eens: ik kan het geld
net zo goed zelf opzij zetten.
Door collectief te sparen, is het voor pensioenfondsen mogelijk om ook geld opzij te zetten voor onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld als u arbeidsongeschikt raakt. Dan is er
geld voorzien waardoor u toch pensioen blijft opbouwen.
Doordat we in Nederland samen ons pensioen regelen, delen
we ook samen de kosten. Daardoor is iedereen beter af.
Minder kosten betekent meer pensioen. De meeste kosten

Pensioen3daagse:
laat u bijpraten over uw pensioen
De jaarlijkse Pensioen3daagse komt er weer aan. Op 1, 2 en 3
november kunt u zich op tal van plaatsen laten informeren
over uw pensioen. Zo worden er verspreid over het hele
land tientallen pensioenspreekuren en inloopdagen
georganiseerd. Meer informatie vindt u op
www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse.

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

voor je pensioen worden gemaakt bij het beleggen van je
pensioengeld. Maar ook hier geldt: het is veel goedkoper
om samen een grote pot met pensioengeld te beleggen
dan ieder zijn eigen potje.
Ga naar pensioenfondshouthandel.nl voor het volledige
verhaal.

Benieuwd waarom pensioenfondsen beleggen?
Waarom zetten we uw pensioengeld niet gewoon op een
spaarrekening. In de volgende nieuwsbrief leggen we uit
waarom beleggen voor een goed pensioen nodig is. Ook
staan we dan stil bij risicospreiding door verschillende
soorten beleggingen.

Praat mee over onze

pensioencommunicatie
Voor ons klantpanel zoeken we enthousiaste deelnemers en
gepensioneerden die willen meepraten over onze communicatie. Wat vindt u van onze brieven, nieuwsbrieven en de website? Wat is goed? Wat kan beter? Denk met ons mee en meldt
u aan voor ons klantpanel via onze website. Het panel komt
één keer per jaar samen. Voor uw deelname ontvangt u een
kleine vergoeding en vergoeden wij uw reiskosten.

Pensioen 1-2-3: pensioen

in duidelijke taal

Wat willen (nieuwe) deelnemers weten over hun pensioen?
Dat verschilt per persoon. De één wil alleen de hoofdzaken
weten, een ander ook de details. Die keus bieden wij met
Pensioen 1-2-3. U vindt het op www.pensioenfondshouthandel.nl.
Hier vindt u ook de Pensioenvergelijker. Daarmee kunt u
gemakkelijk 2 verschillende pensioenregelingen vergelijken.
U ziet bijvoorbeeld wat u wel en wat u niet krijgt. Overweegt u
een waardeoverdracht van uw oude pensioenfonds naar uw
huidige? De Pensioenvergelijker kan helpen om de verschillen
in de pensioenregelingen duidelijk te maken.

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.
Realisatie: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V., Afdeling Pensioencommunicatie. Ontwerp en opmaak: © Vormplan Design, Amsterdam.

