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AOW-leeftijd sneller omhoog

Doordat we gemiddeld steeds langer 
leven, dreigt de AOW onbetaalbaar te 
worden. Eerder al verhoogde de over-
heid de AOW-leeftijd in stappen tot 
67 jaar in 2023. Nu is die hogere AOW-
leeftijd naar voren gehaald: naar 2021. 

De AOW gaat voor iedereen 
later in
De AOW-leeftijd van 67 jaar geldt voor 
iedereen die ná mei 1954 is geboren. 
Bent u eerder geboren? Dan is per 
geboortejaar op de maand nauw keurig 
vastgesteld wanneer u AOW krijgt. 
Voor iedereen geldt dat de AOW later 
ingaat. Wilt u weten wanneer u AOW 
krijgt? Op checkuwaowleeftijd.nl 
berekent u dat snel en gemakkelijk.

Uw pensioen bij Pensioenfonds 
Houtverwerkende Industrie en 
Jachtbouw
Bij ons pensioenfonds gaat uw  
pensioen in als u 67 jaar wordt. Dat 
betekent dat als u vóór 1 mei 1954 
geboren bent, uw AOW eerder ingaat 
dan het ouderdomspensioen. Maar het 
is mogelijk eerder ouderdomspensioen 
te krijgen. Bijvoorbeeld op de AOW-
leeftijd. Later kan ook.  
Op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl 
leest u welke mogelijkheden er zijn  
om het pensioen op uw wensen af te 
stemmen. 

We worden steeds ouder. Daarom gaat de AOW-leeftijd nog sneller omhoog.  

In 2021 komt de AOW-leeftijd al op 67 jaar uit. Dat was eerder pas in 2023. 

Mijn Pensioen 

Spelen met 
pensioen
Voor veel mensen is pensioen een  
lastig onderwerp. Wij maken het iets 
makkelijker voor u. En iets leuker.  
Op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl/
pensioentest vindt u drie leuke manieren 
om even met uw pensioen bezig te zijn.

U vindt daar bijvoorbeeld de pensioen  -
test van 20 seconden. Weet u hoeveel 
pensioen u straks krijgt? Of is pensioen 
ver van uw bed? Na het invullen van de 
vragen ziet u wat voor ‘pensioentype’  
u bent.
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De standaard pensioenleeftijd bij 
ons pensioenfonds is 67 jaar. 
U krijgt 6 maanden voor uw  
AOW-leeftijd en voordat u 67  
wordt automatisch informatie van 
ons. We leggen u daarin duidelijk 
uit hoe u uw pensioen aanvraagt.

Veel keuzemogelijkheden
Onze pensioenregeling heeft  
meerdere mogelijkheden om uw 
pensioen aan te passen aan uw 
wensen. Zo kunt u eerder, later of 
gedeeltelijk met pensioen gaan. 
Ook kunt u kiezen voor een hoger 

pensioen in uw eerste pensioen-
jaren, en een lager pensioen in de 
jaren daarna. 

Pensioenplanner:  
handig hulpmiddel
Op pensioenhoutindustriejacht
bouw.nl  leest u meer over de  
verschillende mogelijkheden.  
Ook vindt u daar onze pensioen-
planner. Met deze handige online 
‘rekenmachine’ ziet u precies wat 
bepaalde keuzes betekenen voor  
de hoogte van uw pensioen. 

Elly (64): “Ik ga bijna met pensioen.  
Waar moet ik op letten?”

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.

We proberen je pensioen elk jaar te verhogen. 
Dat heet toeslag. Of dat kan, hangt af van 
onze financiële situatie. De overheid scherpte 
de regels voor toeslagverlening aan. Om de 
pensioenen te verhogen, moet onze financiële 
graadmeter, de beleidsdekkingsgraad, meer 
dan 110% zijn. Ook kunnen we nu toeslagen 
inhalen of verlagingen ongedaan maken. 

Aangescherpte 
regels verhogen 
pensioen
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‘Innovatie zit in ons DNA’

“Als een van de weinige Nederlandse 
bouwers van luxe zeiljachten houden 
we het al ruim vijf decennia en drie 
generaties vol. Mijn grootvader, 
Ed Conijn, was een fervent zeiler. 
Hij zag als een van de eersten volop 
mogelijkheden voor de toepassing 
van composiet in de boten bouw. 
In de loop der jaren zijn we altijd 
blijven investeren in innovatie. Zo 
waren we in de jaren zestig en zeventig 
het eerste bedrijf dat kwam met een 
groot stuurwiel. Tot die tijd werden 
zeiljachten nog bediend met een 
helmstok. Tegenwoordig maken we 
gebruik van de innovatieve vacuüm-
injectie-methode. Die zorgt voor een 
oersterke en tegelijkertijd hele lichte 
romp.

Bij Contest Yachts proberen we altijd 
een perfecte balans te vinden tussen 
comfort, kwaliteit, design en snelheid. 
Anno 2015 produceren we zo’n 15 à 
20 boten per jaar. Dat doen met een 
kleine 100 mede werkers. Het pensioen 
van die mensen is gelukkig goed 
geregeld via het pensioen fonds. 
We krijgen ook nauwelijks klachten of 
vragen. Alleen mensen die bijna met 
pensioen gaan, kloppen wel eens bij 
onze administratie aan voor advies. 
Verder doen we mee aan de 
aanvullende regeling (excedent-
regeling). Zodat medewerkers die 
meer verdienen dan het maximum-
salaris tóch extra ouderdoms pensioen 
kunnen opbouwen. Je mede werkers 
zijn toch je kapitaal. Een fijn idee dat 
hun oude dag goed geregeld is.”

Sinds de oprichting in 1959 is familiebedrijf Contest Yachts 

uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant van luxe 

zeiljachten. Na grootvader en vader Conijn staat nu kleinzoon 

Arjen Conijn aan het roer van de Medemblikse jachtenbouwer. 

“Comfort, kwaliteit, design én snelheid, daar gaan we voor.”

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: Contest Yachts. 



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.

2.774

706

10.484

4.595

Afgelopen juli verscheen ons jaarverslag over 2014.  

Een uitgebreid document met financiële analyses en 

verslagen van het bestuur. Een aantal opvallende zaken 

lichten we er voor u uit in dit verkort jaarverslag. Wilt u het hele jaarverslag lezen? Kijk op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl/downloads. Vragen over uw pensioen? Neem contact op met ons Klant Contact Center via 088 008 40 14. 

Of kijk op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl.

Op 31 december 2014 bouwden 4.670 
werknemers pensioen bij ons pensioenfonds op.

Aantal deelnemers en werkgevers

4.670

2.836

10.451

697

*    Inclusief deelnemers die premievrije opbouw bij arbeids ongeschiktheid  

hebben (in 2014: 256).**  Inclusief werkgevers zonder personeel

31 december 
 2014  2013

31 december 
 2014  2013

2014 in het kort

DEELNEMERS*
OUD-DEELNEMERS

WERKGEVERS**

GEPENSIONEERDEN
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Waarvan raakt u 
geïnspireerd tijdens 
uw pensioen? 
Pensioen is meer dan alleen een bedrag dat u elke  

maand op uw  rekening krijgt. Pensioen is een 

nieuwe levensfase. Zeker als u er zelf een 

mooie invulling aan geeft! Laat u hiervoor  

inspireren op leefjepensioen.nl.  

Op Leef Je Pensioen vindt u verhalen van mensen die hun pensioen actief 
invullen. Laat u bijvoorbeeld inspireren door Joanne (66). Zij droomt haar hele 
leven al van vliegen. Zij vertelt over de uitdaging van een tandemsprong, de 
ervaring van vrijheid en stilte als je als een vogel in de lucht naar beneden kijkt. 
Maar ook dat je, door over je grenzen heen te gaan, ervaart hoe mooi het leven 
is. Naast filmpjes en verhalen kunt u ook zelf actief aan de slag. Door te reageren 
op oproepen of zelf een oproep te plaatsen.  Kijk voor meer verhalen en 
inspiratie op leefjepensioen.nl. 

Zelf een mooi pensioenverhaal delen? 
De redactie van Leef Je Pensioen staat klaar om uw verhaal op te schrijven. 
Vul het contactformulier in op leefjepensioen.nl/contact. 

Verkort jaarverslag online!
 Wat deed ons pensioenfonds het afgelopen jaar? En wat zijn de 
belangrijkste feiten en cijfers? In het verkorte jaarverslag krijgt u snel 
een indruk van de belangrijkste ontwikkelingen in 2013. Nieuwsgierig? 
Kijk dan snel op: pensioenhoutindustriejachtbouw.nl.

‘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.


