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Pensioenleeftijd naar 67 jaar
Tot nu toe kon u met pensioen op uw 65e. Dat is veranderd: de pensioenleeftijd ging per
1 januari 2015 omhoog naar 67 jaar. Maar eerder met pensioen gaan kan nog steeds.
De standaard leeftijd om met pensioen
te gaan was lange tijd 65 jaar.
Tegenwoordig leven mensen steeds
langer. We worden gemiddeld ouder
en zijn tot op hogere leeftijd actief.
Steeds meer pensioenfondsen ver
hogen daarom de pensioenleeftijd.
Eerder verhoogde de overheid ook al
de leeftijd voor de AOW. Die gaat in
stappen omhoog tot 67 jaar in 2023.

Langer doorwerken,
hoger pensioen
Ook ons pensioenfonds heeft de
pensioenregeling nu aangepast.

Sinds 1 januari 2015 gaat uw pensioen
standaard in als u 67 wordt. Dit was tot
nu toe op uw 65e. Doordat u langer
doorwerkt, wordt het pensioen een
kortere periode uitbetaald. En bouwt
u langer pensioen op. Het pensioen
vanaf 67 jaar is hierdoor hoger.
U heeft straks nog steeds de mogelijk
heid om eerder met pensioen te gaan.
Bijvoorbeeld als u 65 wordt. Of op
het moment dat u AOW krijgt van de
overheid. De standaard leeftijd waarop
uw pensioen ingaat is namelijk niet
meer gelijk aan de ingangsdatum van

de AOW. Let op: als u het pensioen
eerder laat ingaan, wordt het wel weer
iets lager dan als u het pensioen op
latere leeftijd laat ingaan.

Andere wijzigingen
Naast de hogere pensioenleeftijd
veranderden er nog meer zaken in
onze pensioenregeling. Op pagina 2
leest u er meer over.
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Jeroen (31): “Ik ga samenwonen. Moet ik dit
doorgeven aan het pensioenfonds?”
Gaat u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwonen?
Om aanspraak te maken op (bijzonder) partnerpensioen, is het belangrijk dat ons pensioenfonds weet wie
uw partner is.
Partnerpensioen is het pensioen dat
uw partner krijgt als u komt te over
lijden. Ook is er het zogenoemde
bijzonder partnerpensioen voor expartners.
Uw partner aanmelden?
U regelt dit eenvoudig via
pensioenhoutindustriejachtbouw.nl >

Ik bouw pensioen op > Online
regelen. Daarbij moet u ook een
kopie van uw notarieel samenlevingscontract meesturen. Hierin moet
staan dat uw partner ‘begunstigde’ is
voor het (bijzonder) partnerpensioen.
Heeft u geen samenlevingscontract?
Dan moet u aantonen dat u en uw
partner al minstens zes maanden
lang één huishouden voeren.
Woont u niet langer samen?
Meld uw partner dan ook weer
af. Dat kan eenvoudig via onze
website.

Andere wijzigingen
in uw pensioen

Pensioenen
verhoogd

Op de voorpagina kon u al lezen dat de pensioenleeftijd
omhoog is gegaan naar 67 jaar. Per 1 januari 2015 zijn er
nog meer zaken veranderd in onze pensioenregeling.

Uw pensioen is per 1 januari 2015 omhoog gegaan.
Werknemers die nu pensioen opbouwen kregen er
1% bij. En als gepensioneerde zag u uw pensioen
met 0,5% omhoog gaan.

•V
 erdient

u meer dan € 100.000 per jaar? Dan bouwt
u boven dit bedrag geen pensioen meer op. Geldt
deze nieuwe regel voor u? Dan heeft u hierover al
een brief ontvangen van het fonds.
•D
 e premievrije voortzetting van de pensioenopbouw
voor arbeidsongeschikten loopt uiterlijk door tot de
AOW-leeftijd. Dit was 65 jaar.
•D
 e nieuwe premies en cijfers voor 2015 vindt u
op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl (onder
‘Downloads’).

Ons pensioenfonds probeert de pensioenen elk jaar
te verhogen. Zodat uw pensioen meestijgt met
de stijgende prijzen. Of de pensioenen omhoog
kunnen, hangt af van de financiële situatie van
het fonds. De afgelopen jaren stonden we er niet
goed genoeg voor. Per 1 januari 2015 was een
verhoging wél mogelijk.
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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: Marina Port Zélande.

‘Het Saint-Tropez van Nederland’
Met zo’n 700 ligplaatsen is Marina Port Zélande in Ouddorp een van de
grootste jachthavens van Nederland. Directeur Co Schot (63) heeft het
er goed naar zijn zin. “Ik kijk niet uit naar mijn pensioen.”
“Van 24 vaste ligplaatsen in 1990 zijn we uitge
groeid naar zo’n 700 ligplaatsen. Ook de facili
teiten zijn de afgelopen jaren enorm uitgebreid.
We bieden onze gasten wifi, goede restaurants,
en we hebben een eigen servicewerkplaats voor
onderhoud en reparatie. Maar onze grootste
troef is de prachtige omgeving, vlakbij het
Grevelingenmeer. Bovendien hebben we het
meeste aantal zonuren, hier in het ‘Saint-Tropez
van Nederland’.

Zeker. Mensen maken zich zorgen of ze wel
genoeg opbouwen voor later. Zelf ben ik nu 63.
Als ik 65 jaar en vijf maanden ben, gaat mijn
AOW in. Of ik dan ook pensioen krijg? Geen
idee. Op dit punt zou ik graag meer onder
steuning krijgen vanuit het pensioenfonds.
Maar goed, ik kijk sowieso nog niet uit naar
mijn pensioen. Daarvoor vind ik het hier veel
te leuk.”

Ook onze medewerkers hebben het trouwens
goed naar hun zin. We hebben 23 mensen vast
in dienst, aangevuld met seizoenskrachten. Of
we het wel eens hebben over ons pensioen?

Digitale pensioenpost
Steeds meer informatie wordt digitaal verstuurd via e-mail. Handig, snel én
goed voor het milieu. Ook ons pensioenfonds wil steeds meer pensioenpost
digitaal versturen. Ontvangt u uw pensioenpost het liefst per e-mail? Geef
dan uw e-mailadres aan ons door. Dat kan via de knop ‘Meld u aan’ op
pensioenhoutindustriejachtbouw.nl.
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Naar een toekomstbestendig
pensioen
uit bestuursleden en leden van de cao-partijen in beide
branches. Dit betekent dat de financiële regels van
het pensioenfonds veranderen. Bijvoorbeeld als het
gaat om de afspraken over het jaarlijks verhogen van
de pensioenen. Zodra er meer bekend is, informeren
we u hierover.

Om ervoor te zorgen dat het Nederlandse pensioen
stelstel toekomstbestendig is, voerde de overheid
nieuwe regels in. Wat heeft dit voor een gevolgen voor
ons pensioenfonds? Hoe houden we onze pensioen
regeling toekomstbestendig? Over die vragen buigt
een werkgroep zich momenteel. De werkgroep bestaat

De tijd van
je leven
Wat wilt u gaan doen na uw pensioen?
Parachutespringen? Het noorderlicht
zien? Zwemmen met dolfijnen? Een
‘bucketlist’ is een lijst met dingen die u
in uw leven nog zou willen doen. En
waar u vaak pas na uw pensionering
tijd voor heeft. Op detijdvanjeleven.nl
kunt u uw eigen bucketlist nu delen
met andere mensen. Elke maand wordt
uit de deelnemers die hun wens delen
op Facebook één persoon geselec
teerd van wie de wens echt in vervul
ling gaat. Wacht dus niet langer en
stel uw bucketlist samen!

Heeft u verder nog vragen?
Neemt u dan contact op met ons Klant Contact Center.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur
op telefoonnummer 088 008 40 14.

‘Pensioennieuws’ is een uitgave van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de 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 de website of u kunt het opvragen bij het Klant Contact Center.
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