september 2018

Pensioenflits

Nieuwsbrief deelnemers Houthandel

Aan de slag met de
pensioenplanner!

Uw pensioenoverzicht staat
in ‘Mijn pensioen’

U weet dat u een persoonlijke pensioenomgeving heeft op

Begin juni ontving u van ons een

onze website: Mijn pensioen. Daarin ziet u direct wat u straks

opvallende boodschap:

netto krijgt aan pensioen. En de handige pensioenplanner
toont u in één oogopslag wat er gebeurt als u bijvoorbeeld

‘Uw pensioenoverzicht wordt digitaal.
Geef uw e-mailadres door!’

eerder wilt stoppen met werken. Zo weet u precies hoe uw
financiële toekomst ervoor staat.

Inmiddels staat het pensioenoverzicht voor

Bekijk de video!

u klaar in Mijn pensioen bij Documenten.

Mijn pensioen is vernieuwd. Neem snel een kijkje via
onze introductievideo. Daarin nemen wij u stap voor

Stapsgewijs gaan we in de toekomst steeds

stap mee door Mijn pensioen en de pensioenplanner.

minder post versturen en meer digitaal met u

U bekijkt de video op onze website, of door de QR

communiceren. Zoals veel andere instellingen

code te scannen met uw telefoon of tablet.

ook al doen. We regelen met z’n allen steeds
meer zaken online, dus daarom is dit voor ons

U heeft de regie over uw toekomst

pensioenfonds een logische stap. En u heeft in

Wij begrijpen best dat u niet dagelijks uw pensioen

Mijn pensioen altijd alles digitaal beschikbaar

bekijkt, maar het is wel goed om te beseffen hoe uw

wanneer u maar wilt. Vindt u het toch fijn om

financiële toekomst eruit ziet. En wat u kunt doen om deze

uw pensioenzaken in een map te bewaren?

af te stemmen op uw persoonlijke wensen. Onze pensioen-

Dan is er de mogelijkheid om documenten

regeling biedt u daarvoor een aantal keuzemogelijkheden.

zelf uit te printen.

Bijvoorbeeld om eerder te stoppen en uw gemis aan AOW te
compenseren. Of het partnerpensioen in te ruilen voor meer
ouderdomspensioen als u wellicht geen partner heeft. Neem
eens een kijkje in Mijn pensioen en probeert u deze keuzes

Nieuw:

zelf uit. U ziet direct wat er gebeurt met de hoogte van uw
pensioen.

Log in met uw DigiD
Dat is veilig en persoonlijk. Steeds meer
instellingen gebruiken het DigiD om in te loggen.
Dat maakt het voor u makkelijk om te onthouden.

“Wij begrijpen best dat u niet dagelijks uw
pensioen bekijkt, maar het is wel goed om
te beseffen hoe uw financiële toekomst
eruit ziet. En wat u kunt doen om deze af
te stemmen op uw persoonlijke wensen.”
Inzicht in uw totale pensioenverleden
Misschien bouwde u ook pensioen op bij andere
werkgevers buiten de houthandel. Dan is het handig
om alles overzichtelijk bij elkaar te hebben. Zeker
als u bepaalde keuzemogelijkheden wilt berekenen.
Met één druk op de knop haalt u de gegevens binnen
vanuit het Nationaal Pensioenregister
(van Mijnpensioenoverzicht.nl). Zo heeft u alles in
Mijn pensioen overzichtelijk op een rij.

`

Eerder met pensioen
U gaat in onze pensioenregeling met pensioen als u 68 jaar
bent. Maar misschien wilt u wel eerder stoppen. Bijvoorbeeld
als u AOW krijgt. Dat kan! Kijk eens in de planner op
Mijn pensioen wat u dan netto in handen krijgt. Daar kunt
u dat heel makkelijk berekenen. Een half jaar voor u AOW
krijgt, sturen wij u een brief met informatie en een
aanvraagformulier. U hoeft dus zelf niets te doen.

Winactie

U kon meedoen aan een winactie rondom het jaarlijks
pensioenoverzicht. Deelnemers die ons in de actieperiode van
15 juni tot het verzenden van uw jaarlijks pensioenoverzicht
hun mailadres doorgaven, maakten kans op een cadeaubon
van € 100. Die oproep is door veel mensen opgevolgd.
Bedankt daarvoor! In september maken wij de winnaars bekend.

Wij willen nog steeds uw e-mailadres
Ook na de actie blijven wij u vragen om uw mailadres. Het is
zoveel makkelijk om een e-mailtje te sturen als er belangrijke
informatie voor u klaar staat in Mijn pensioen. Voer daarom
direct uw e-mailadres in bij Accountinstellingen in Mijn
pensioen. Klik hiervoor op het poppetje naast uw naam in
derechter bovenhoek.

Hoe staan we er financieel voor?
Maandelijks houden we voor u een vinger aan de pols van
onze financiële situatie. Het is belangrijk dat u weet hoe
het ervoor staat. Dat leest u op onze website. Daar staat
alle actuele informatie over onze (beleids)dekkingsgraad,
wat onze toezichthouder als eis stelt en wat er gebeurt
als het niet goed gaat. Sinds kort ziet u dat ook in één
oogopslag met de nieuwe thermometer op de website.

“Eerder met pensioen? Dat kan! Kijk eens in de planner op Mijn pensioen”

Klaar voor de AVG

Kom in de
klankbordgroep
en help mee aan
betere communicatie

Het is u vast niet ontgaan: er is nieuwe wetgeving
rondom privacy. Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Organisaties
moeten volgens strengere eisen omgaan met
persoonsgegevens van klanten en gebruikers. Onder die

Wij vinden het belangrijk u zo goed mogelijk te

gegevens vallen bijvoorbeeld de gegevens uit uw pen-

informeren over uw pensioen. Niemand kan beter

sioenoverzicht, zoals uw naam en adres. Maar ook data

beoordelen dan u als (ex)deelnemer of die

over websitebezoek vallen hieronder, de zogenaamde

informatie beter kan of niet. Daarom willen we

‘cookies’. Cookies zorgen ervoor dat de website goed

graag met u in gesprek. Samen met onze nieuwe

werkt en geven ons informatie over hoe bezoekers de

pensioenuitvoerder Centric werken we aan

site gebruiken. Deze informatie helpt ons de website te

verbeteringen in de communicatie. We willen meer

verbeteren.

digitaliseren en nieuwe middelen inzetten zoals
gepersonaliseerde video en mobiele apps. Daar

Voor u verandert er weinig. Wij gaan zorgvuldig om

willen we u al in de ontwikkelfase bij betrekken.

met uw gegevens - net als we al deden. Ook vragen we

Maar we horen ook graag wat u vindt van

alleen de gegevens die wij nodig hebben voor de

niet-digitale middelen zoals dit nieuwe blad.

pensioenuitvoering. Ons fonds heeft dit jaar ook een

Leest u dat het liefst op papier of juist digitaal?

privacy officer aangesteld. Die houdt toezicht op het
verwerken van uw persoonsgegevens.

Wat doet de klankbordgroep?
De leden van de klankbordgroep bespreken

Wilt u meer lezen? Lees dan de privacyverklaring op

bijvoorbeeld de website, de pensioenplanner,

pensioenfondshouthandel.nl onder Downloads. Een

brieven aan deelnemers, de nieuwsbrief en andere

verkorte privacyverklaring vindt u ook bij het jaarlijks

informatie vooraf of achteraf. Het doel is om de

pensioenoverzicht.

informatie die wij als fonds aanbieden zo goed
mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van de
deelnemers. De klankbordgroep fungeert ook als
proeftuin om nieuwe ideeën te toetsen.

Hoe digitaal bent u?
Van de treinreis uitzoeken tot online shoppen en de
belastingaangifte doen. Het internet is tegenwoordig
amper meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook

Lees meer over de werkwijze en het profiel
van de klankbordgroep op onze website.

senioren weten het digitale web steeds vaker te vinden.
Websites, e-mail en zelfs de sociale media: 65-plussers
bewandelen meer en meer de online paden.
Zo’n 5 procent van de Nederlanders ouder dan 12 jaar
heeft nog nooit internet gebruikt. Het grootste deel
daarvan is 65-plusser. Deze groep is het minst online.
Maar dat verandert. Van de 65-plussers is

Min. vereist 104,3%

tegenwoordig ongeveer driekwart weleens online te

Actueel 109,3%

vinden. En gebruikt meer dan de helft zelfs dagelijks
internet. Overigens zijn mensen jonger dan 65 vrijwel
allemaal online te vinden. Dat blijkt uit recent onderzoek

85%

Dekkingsgraad juli

125%

van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
We regelen met z’n allen steeds meer digitaal. Daarom
is het voor het pensioenfonds ook een logische keuze
om stapsgewijs steeds meer digitaal te communiceren.
We zijn benieuwd hoe digitaal u bent.

Doe de poll op www.pensioenfondshouthandel.nl

kennis maken met bestuurslid Ine Gooskens

Denk na over je financiële positie
na je pensioendatum
Ine Gooskens is bestuurder van het pensioenfonds
voor de houthandel én van Gooskens Hout. Het is in
1863 opgericht door Henricus Gooskens, die zich in
eerste instantie vooral richtte op het zagen van bomen
voor Brabantse boeren. Inmiddels is het de grootste
vurenhoutleverancier in de Benelux en heeft het ruim
honderd werknemers.
Ine Gooskens: "In 2008 werkte ik als registeraccountant
bij een accountantskantoor. Mijn vader vroeg of ik als
hoofd administratie in het familiebedrijf wilde komen
werken. Mijn eerste reactie was dat ik dat nooit zou
doen, maar hij vroeg me om er toch een halfjaar over
na te denken. Ik heb toen toch besloten om de stap te

Op de vraag hoe Ine bestuurder van het fonds is
geworden, antwoordt ze: "Ik was lid van het
verantwoordingsorgaan van het fonds en kreeg in 2016
de vraag of ik belangstelling had voor een bestuursfunctie.
Ook dat was iets waar ik even over na moest denken; het
gaat immers om een tijdbesteding van ongeveer een dag
per week. Uiteindelijk ben ik een jaar als toehoorder bij
bestuursvergaderingen geweest. Ik heb de toets van
De Nederlandsche Bank voor pensioenfondsbestuurders
gedaan en sinds 2018 ben ik officieel bestuurslid.
In totaal hebben we zes bestuursleden: drie vanuit de
werkgevers, twee vanuit de werknemers en één vanuit
de pensioengerechtigden. We hebben allemaal ons
eigen aandachtsgebied; voor mij is dat integraal
risicomanagement. We vullen elkaar goed aan en hebben
alle zes het belang van deelnemers, slapers en
pensioengerechtigden steeds op ons netvlies."

wagen, onder andere door de tijdsdruk die ik ervoer bij
de combinatie van werk (inclusief reistijd) en privé

"Ik merk, ook binnen ons eigen

(met drie kinderen). Aan het begin viel de overstap van het

bedrijf, dat pensioen iets is waar

werk als registeraccountant naar de verantwoordelijkheid
voor één administratie tegen. Maar, in 2011 werd ik adjunctdirecteur en in 2013 bestuurder; ik heb geen spijt van mijn
beslissing om deel uit te maken van het familiebedrijf."

mensen niet over nadenken.”
"Ik merk, ook binnen ons eigen bedrijf, dat pensioen iets is
waar mensen niet over nadenken. Of te laat; als je 30 bent
kun je nog iets 'repareren' als je merkt dat je financiële
situatie er na je pensioen anders uitziet dan je zou willen.
Na je 55e wordt dat een stuk lastiger. Dat moeten we echt
onder de aandacht brengen van mensen. Ook al is het
een lastig onderwerp en hebben pensioenfondsen vaak
te maken met een slecht imago. Zo bestaat het beeld dat
fondsen de pensioenen niet willen verhogen, ook al
hebben ze genoeg geld. De beleggingen van het fonds
laten een goed resultaat zien en we zouden dan ook graag
de pensioenen indexeren. Maar we hebben ook te maken
met wet- en regelgeving, onder andere met betrekking
tot de rekenrente.

Ik weet dat het niet het makkelijkste onderwerp is,
maar toch wil ik mensen in de houthandel oproepen:

“verdiep je in pensioenen en denk na over
de financiële positie na je pensioendatum!”

Test uw pensioenkennis
Wat gebeurt er eigenlijk met de AOW-premies?
En betalen werkgevers ook pensioenpremie voor hun
personeel? Deze vragen vindt u misschien gemakkelijk, of
juist lastig. De één weet namelijk meer over pensioenen
dan de ander. Terwijl een gezonde financiële situatie
belangrijk is voor ons allemaal. Nu én later.
Wat weet u van pensioenen?

Test nu uw pensioenkennis!

De vraag van vandaag

Ik zie op mijn jaarlijks
pensioenoverzicht dat mijn
gegevens niet kloppen.
Hoe geef ik wijzigingen door?
Veel wijzigingen krijgen wij automatisch door van
uw gemeente. Denk daarbij aan adreswijzigingen,
huwelijk of overlijden. U hoeft dus niets te doen!

Op onze website staat een quiz. Hieronder ziet u alvast de

Behalve als u gaat samenwonen. Dit moet u door-

eerste vraag. Het antwoord vindt u als u de hele test doet

geven via het contactformulier op onze website.

op onze website.

Stuur een kopie van uw samenlevingscontract mee.
Als u heeft samengewoond en uit elkaar gaat, geeft
u dit ook door via het contactformulier op onze site.

Vraag 1:

Wat gebeurt er met de betaalde
AOW-premies?

A. Die worden belegd.
B. D
 ie worden gebruikt om de AOW-uitkeringen
van de huidige ouderen te betalen.
C. D
 ie worden deels belegd en deels gebruikt om
de huidige AOW-uitkeringen te betalen.

Heeft u ook een vraag? Kijk bij de veelgestelde
vragen op onze website. Of neem contact met
ons op via het contactformulier op
pensioenfondshouthandel.nl
Bellen kan ook naar 088 919 38 20. We zijn
bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.
We helpen u graag.
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Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel
Realisatie:
Centric Pension and Insurance Solutions B.V.
Afdeling Pensioencommunicatie
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