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Uw pensioen in 2017 niet omlaag,
maar ook niet omhoog
Het gaat iets beter met onze financiële
gezondheid. De dalende lijn is omgebogen.
Het goede nieuws is dat we uw pensioen
in 2017 niet hoeven te verlagen. Maar het
herstel is nog te broos om uw pensioen in
2017 te kunnen verhogen.
Als de financiële markten zich verder herstellen, verwachten
we de eerstkomende jaren ook geen verlaging van uw
pensioen. Helaas verwachten we ook dat het de komende
jaren niet lukt om uw pensioen te verhogen.

Stijgende rente goed voor ons
Op onze website leest u elke maand hoe het met onze financiële
gezondheid gaat. Of we de komende maanden de opgaande
lijn kunnen doortrekken, hangt sterk af van de rente. Pensioen
fondsen hebben veel last van de lage rente. Sinds een paar
maanden stijgt die weer iets. Daar knappen wij en alle andere
pensioenfondsen weer wat van op.

We dienen een herstelplan in om weer
financieel gezond te worden

Onze financiële gezondheid lezen we af
aan de beleidsdekkingsgraad

De Nederlandsche Bank (DNB) eist van ons een beleids
dekkingsgraad van 115,3%. Omdat we hier onder zitten,
is er sprake van een tekort. Daarom dienden we in 2016
een herstelplan in bij DNB. Dat moeten we vóór 1 april 2017
opnieuw doen. In het herstelplan staat hoe wij er de komende
jaren voor zorgen dat we weer financieel gezond worden.

Dit is de gemiddelde dekkingsgraad* van de laatste 12 maanden.
Eind december kwamen we uit op 101,9%. Dat is iets hoger
dan de maanden daarvoor.

Kijk op pensioenfondshouthandel.nl
als u meer wilt weten
Hier vindt u actuele informatie over onze financiële situatie
en het verhogen en verlagen van uw pensioen.
* De dekkingsgraad is de verhouding tussen de pensioenverplichtingen
op de lange termijn en het vermogen van een pensioenfonds. Dit wordt
uitgedrukt in een percentage.

Pensioenpremie niet omhoog
U en uw werkgever betalen in 2017 26,6% pensioenpremie. Daarnaast stelden we ook de andere
cijfers voor 2017 vast. We zetten de belangrijkste cijfers voor u op een rij.
•	De pensioenpremie blijft in 2017 26,6% van de pensioen
grondslag. U en uw werkgever betalen ieder de helft.
De pensioengrondslag is het deel van uw salaris waarover
u pensioen opbouwt.
•	De franchise is in 2017 3 19.808. Dit was 3 19.429.
De franchise is dat deel van uw salaris waarover u geen
pensioen opbouwt. We houden er namelijk rekening mee
dat u ook AOW van de overheid ontvangt.
•	Het salaris waarover u in 2017 pensioen opbouwt mag niet
hoger zijn dan 3 103.317. Dat was in 2016 3 101.519. Dit is
uw pensioengevend salaris.

•	Heeft u weinig pensioen bij ons opgebouwd? Dan mogen
we uw pensioen in één keer afkopen. Dat kan 2 jaar na
beëindiging van uw deelname bij ons pensioenfonds of als
u met pensioen gaat. In 2017 is de afkoopgrens 3 467,89.
Dit was 3 465,94.
Kijk voor het complete overzicht voor 2017 op
pensioenfondshouthandel.nl > Downloads >
Premiegegevens 2017.
Wilt u meer weten over het afkopen van pensioen?
Ga dan naar pensioenfondshouthandel.nl >
Wat moet ik doen bij ... > Afkoop.

Uw pensioenregeling is gewijzigd
Op 1 januari 2017 veranderde uw pensioenregeling. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
• Afkoopfactoren aangepast
	Heeft u weinig pensioen bij ons opgebouwd? Dan mogen
we uw pensioen in één keer afkopen. Om het af te kopen
bedrag te berekenen, gebruiken we zogenoemde afkoop
factoren. Deze factoren zijn aangepast. Na afkoop van uw
pensioen heeft u geen recht meer op een pensioenuitkering
als u met pensioen gaat.

bijvoorbeeld niet meer getoetst te worden of uw pensioen
hoger is dan uw laatste verdiende pensioengevend loon.
En gaat u later met pensioen? Dan hoeft u ons niet meer
te laten weten of u nog werkt. Ook deze eis is vervallen.
•	De voor 2017 geldende bedragen en cijfers zijn in het
pensioenreglement verwerkt.

• Fiscale regels eenvoudiger

Meer weten?

	In Nederland gelden fiscale regels voor het opbouwen van
pensioen. Onze pensioenregeling is daarop afgestemd.
Enkele fiscale regels zijn eenvoudiger gemaakt. Zo hoeft
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Op pensioenfondshouthandel.nl > Downloads
vindt u het aangepaste pensioenreglement.

Wat krijgt mijn
partner als ik
overlijd?
Als u overlijdt, krijgt uw partner partner
pensioen. Hoeveel uw partner krijgt, hangt af
van uw situatie als u overlijdt.

voor uw partner. We raden u aan uw partner altijd bij ons aan
te melden. Dat kan via pensioenhouthandel.nl > Wat moet ik
doen bij …> Samenwonen.

Was u vóór 2012 al deelnemer?
U bent bij ons verzekerd voor partnerpensioen zolang u in de
houthandel werkt. Stopt u met werken in de houthandel of
gaat u met pensioen? Dan krijgt uw partner in principe géén
partnerpensioen als u overlijdt.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner?
Dan reserveren we wel een deel van uw ouderdomspensioen
voor uw partner. Dat doen we als u uit dienst of met pensioen
gaat. Zo heeft uw partner toch een pensioen als u overlijdt.
Wilt u dit niet? Dan kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven.

Woont u samen?
En gaat u uit dienst of met pensioen? Laat het ons dan weten
als u ouderdomspensioen wilt ruilen voor partnerpensioen

Dan heeft u misschien ook nog partnerpensioen volgens de
oude regels. Dit opgebouwde partnerpensioen blijft staan.
Ook als u de houthandel verlaat of met pensioen gaat.

Hoeveel partnerpensioen krijgt mijn partner?
Dat ziet u op uw pensioenoverzicht of op
mijnpensioenoverzicht.nl.

Kijk op pensioenfondshouthandel.nl als u
meer wilt weten
Hier vindt u uitgebreide informatie over het partnerpensioen.
Bijvoorbeeld bij Pensioen 1-2-3. Hier leggen we het partner
pensioen helder uit.

Heeft u al eens op mijnpensioenoverzicht.nl* gekeken?
Hier ziet u wat u in totaal aan AOW én pensioen heeft opgebouwd. En wat belangrijke
veranderingen in uw werk en privé-situatie voor uw pensioen betekenen.
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?
U vindt de pensioenplanner op onze website. Hiermee kunt
u zelf rekenen met uw pensioen bij ons pensioenfonds.
Wat gebeurt er bijvoorbeeld als u eerder 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. Helaas heeft niet
iedereen toegang tot de pensioenplanner. U kunt de
pensioenplanner gebruiken als u actief deelneemt aan onze
pensioenregeling, niet (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent,
uw gegevens volledig bij ons bekend zijn en u maar bij
1 werkgever in de houthandel pensioen heeft opgebouwd.
* 	Mijnpensioenoverzicht.nl is een samenwerkingsverband van de Sociale
Verzekeringsbank, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.
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Op zoek naar
nieuwe pensioen
administrateur
Op hoeveel pensioen heeft u recht?
Dat houdt onze pensioenadministrateur
precies bij. Nu doet Syntrus Achmea
Pensioenbeheer dat voor ons. Maar dat gaat
veranderen.
Syntrus Achmea Pensioenbeheer kondigde eind 2016 aan
dat zij de werkzaamheden voor verplichtgestelde bedrijfs
takpensioenfondsen gaat afbouwen. Dat heeft ook gevolgen
voor ons pensioenfonds. Daarom is het bestuur op zoek
naar een nieuwe administrateur.

Waarom belegt uw
pensioenfonds?
Weet u dat het overgrote deel van uw
pensioen bestaat uit inkomsten uit onze
beleggingen? De pensioenpremie die u
betaalt, wordt door beleggen in de loop
van de jaren flink meer waard. Als we niet
zouden beleggen maar bijvoorbeeld
alleen zouden sparen, dan levert dat
onvoldoende op.

Een nieuwe administrateur heeft geen gevolgen voor uw
pensioen of onze pensioenregeling. Een administrateur
voert onze pensioenregeling uit. Hij verzorgt bijvoorbeeld
de administratie en uitkering van uw pensioen en de inning
van de pensioenpremies bij uw werkgever.

Beleggen levert meer op dan sparen, maar het is ook
riskanter. Vandaar dat we de risico’s zo goed mogelijk
proberen te spreiden. Dat doen we door te beleggen in
heel verschillende beleggingscategorieën en beleggings
producten. Denk aan obligaties, aandelen, vastgoed,
hypotheken en grondstoffen. Het bestuur belegt niet
zelf. Daarvoor schakelen we externe professionals in.
Wel geeft het bestuur duidelijke instructies.

We houden u via deze nieuwsbrief en onze website op de
hoogte van de ontwikkelingen.

Er zijn duidelijke regels voor verantwoord
beleggen
Dit betekent dat we rekening houden met het milieu, de
samenleving en het ondernemingsbestuur. Zo beleggen
we bijvoorbeeld dus niet in bedrijven die clusterbommen
maken.

Benieuwd naar ons beleggingsbeleid?

Heeft u vragen?

Op pensioenfondshouthandel.nl >
Het pensioenfonds > Beleggingsbeleid leest
u meer over ons beleggingsbeleid.

Of wilt u meer weten over een onderwerp in deze
nieuwsbrief? Kijk dan op pensioenfondshouthandel.nl.
Of neem contact met ons op. We helpen u graag!




088 008 40 54 (op werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur)
Postbus 40036, 7300 AX Apeldoorn
houthandel.854@achmea.nl
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