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Met pensioenvragen kloppen werknemers vaak als eerste aan bij hun werkgever.  

Daarom organiseren we pensioenlunches op de werkvloer. Het pensioenfonds komt  

dan naar bedrijven toe om werknemers bij te praten over de pensioenregeling.  

Op 9 februari waren we te gast bij VanDerEng in Heemskerk.

Directeur Ernst de Haas besloot zo’n 
pensioenlunch te organiseren. Als 
werkgever vindt hij het belangrijk dat 
zijn werknemers goed op de hoogte 
zijn van hun pensioen en de pensioen
regeling. In totaal waren ongeveer 
25 werknemers aanwezig bij de  
pensioenlunch. 

Helder antwoord op pensioen-
vragen
Wat gebeurt er met mijn pensioen als 
ik van baan verander? Hoe weet ik of 
ik straks genoeg pensioen heb? En als 
ik ga scheiden, heeft dat gevolgen 
voor mijn pensioen? Op dat soort 
vragen kregen de werknemers tijdens 
de pensioenlunch een antwoord. 

Onze pensioenconsulenten 
komen graag langs
Ons pensioenfonds heeft consulenten 
voor de pensioenlunches. Zij komen 
graag langs en geven praktische  
pensioeninformatie. Zo wordt bijvoor
beeld stilgestaan bij het pensioen
overzicht dat u elk jaar ontvangt.  
Ook leggen ze uit welke mogelijk
heden onze pensioenregeling heeft.
 
Wilt u ook een pensioenlunch  
op uw werk? 
Geef dit dan aan bij uw werkgever.  
Uw werkgever kan dan contact  
opnemen met ons pensioenfonds om 
een afspraak te maken. Wij komen 
graag naar u toe om meer te vertellen!

Toekomst pensioenfonds
Ons pensioenfonds oriënteert zich 
momenteel op onze toekomst.  
We verkennen hiervoor verschillende 
mogelijkheden voor een toekomst
bestendige uitvoering van de 
pensioen regeling. We zijn hierover  
in gesprek met de caopartijen.  
Zodra er meer bekend is, laten wij u 
dat weten. 

Pensioenlunch: direct antwoord  
op pensioenvragen
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Kent u onze  
pensioenplanner al? 

U vindt de pensioenplanner op 
pensioenhoutindustriejachtbouw.nl.  
Hier checkt u alle ins en outs van uw 

pensioen bij ons pensioenfonds. Ga naar 
‘Mijn pensioen’ en log in met uw 
gebruikersnaam en wachtwoord.Dekkingsgraad daalt 

verder; pensioenen in 
2017 misschien omlaag

Pensioenen in 2016  
niet omhoog
Kunnen de pensioenen omhoog? Elk jaar 
stelt het bestuur zich deze vraag. Omdat elk 
jaar de prijzen stijgen, bekijken we of ook de  
pensioenen omhoog kunnen. Dat lukt alleen 
als we genoeg geld hebben. Dat hangt af van 
onze beleidsdekkingsgraad. Die laat zien hoe 
financieel gezond we zijn. Is de beleidsdek
kingsgraad lager dan 110%, dan mogen wij 
de pensioenen niet verhogen. Eind oktober 
was onze beleidsdekkingsgraad 105,1%. 
Vandaar het besluit om uw pensioen per 
1 januari 2016 niet te verhogen.

Uw pensioenregeling 
is aangepast
Op 1 januari 2016 pasten we ons pensioenreglement aan. De belang
rijkste wijzigingen zijn: 
• U bouwt pensioen op over maximaal € 52.763. Daarboven bouwt u 

geen pensioen op. Behalve als u ook deelneemt aan onze excedent
regeling. Dan bouwt u pensioen op over maximaal € 101.519. 
Verdient u meer? Dan bouwt u over het salaris daar boven geen 
pensioen op. 

• De franchise is in 2016 € 14.584. Dit is het deel van uw salaris waar
over u geen pensioen opbouwt. U ontvangt namelijk ook AOW van 
de overheid. 

Alle premies en cijfers voor 2016 vindt u op  
 pensioenhoutindustriejachtbouw.nl > Downloads.

Pensioenfondsen hebben het opnieuw finan

cieel zwaar. U hoorde hier vast over in de 

media. Een aantal fondsen moet de pensioenen 

in 2017 misschien verlagen. Dat geldt ook voor 

Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie  

en Jachtbouw. Wat is er aan de hand? 

De financiële positie van Pensioenfonds 
Houtverwerkende Industrie en  
Jacht bouw is de laatste maanden 
verslechterd. Was onze beleids
dekkingsgraad eind december 2015 
nog 103,3%; eind februari was onze 
beleidsdekkingsgraad 101,4%.  
Deze daling komt vooral door de 

ontwikkelingen op de financiële markten en de dalende 
rente. De rente is vooral laag door de maatregelen van  
de Europese Centrale Bank.

We moeten misschien maatregelen nemen
We bekijken op dit moment welke maatregelen nodig zijn.  
We houden er wel rekening mee dat we de pensioenen in 

2017 misschien moeten verlagen. Het gaat dan 
om de pensioenen van gepensioneerden en  
werknemers die nog pensioen opbouwen. In 2016 
hoeven we de pensioenen nog niet te verlagen. 

Wij houden u via  
pensioenhout industriejachtbouw.nl 
en onze nieuwsbrief op de hoogte 
over de ontwikkelingen. 
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Het familiebedrijf is gespecialiseerd in het 
maken van spieramen. Dit zijn de houten 
frames waarop schildersdoek wordt gespannen. 
Houtwarenfabriek Siemerink is vergaand  
geautomatiseerd en telt zo’n 15 medewerkers. 
Jeanette: “Het is een kleine kleurrijke groep. 
Sfeer is daarbij erg belangrijk. Alle medewer
kers moeten zich hier thuis voelen.”

“We praten over allerlei onderwerpen”
Jeannette is tijdens de lunch zelf ook regel
matig in de kantine te vinden. “Dan praten we 

over van alles. Ook pensioen komt weleens 
langs. Zeker aan de allochtone medewerkers 
moet je daarover nog weleens wat uitleggen. 
Iedereen moet voor zichzelf kunnen uitmaken 
of hij of zij straks genoeg geld heeft. Het is best 
goed om daar eens bij stil te staan.”

“Ik wil de achterkant van  
een schilderij zien”

Als ze een schilderij aan een muur ziet hangen, wil ze het liefst  

even de achterkant zien. “Die afwijking hebben we hier  

allemaal”. Aan het woord Jeannette te BogtSiemerink (49),  

directeur van Houtwarenfabriek Siemerink in Haaksbergen.

Kijken bij …
In elke editie van ‘Mijn pensioen’ nemen we een kijkje bij  
een bedrijf dat is aangesloten bij ons pensioenfonds.  
Deze keer: Houtwarenfabriek Siemerink 
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‘Mijn Pensioen’ is een uitgave van de Pensioenfonds 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 pensioenhoutindustriejachtbouw.nl. Ook kunt u het bij ons opvragen.

André kiest voor digitaal  
en wint iPad!
Van zoveel mogelijk deelnemers willen we het 

emailadres hebben. Daarom organiseerden 

we najaar 2015 de actie ‘Kies voor digitaal’. 

Onder alle ‘inzenders’ verlootten we een iPad. 

En de winnaar is … André ter Woerds  

uit Neede.

André begon 32 jaar geleden als technisch administratief 
medewerker bij Meilink Industriële Verpakkingen B.V. 
Daarna ging hij aan de slag als werkvoorbereider/tekenaar 
en later als productieleider. Sinds 4 jaar is hij bedrijfsleider 
op de productieafdeling.

Blij met digitale post
Toen André bij Meilink Industriële Verpakkingen begon, 
waren er nog geen computers. Hij maakte de overstap van 
‘papier’ naar het computertijdperk van dichtbij mee.  
Dat het pensioenfonds steeds meer  
informatie digitaal wil versturen,  
vindt André niet meer dan logisch.  
“We zijn zo gewend om informatie 
digitaal te ontvangen en te 
verwerken. Het pensioen fonds 
kan niet achterblijven. Ik  
vind digitaal lekker handig.” 
André heeft de iPad  
inmiddels ontvangen. 

Kies voor digitale  
pensioenpost
Steeds meer informatie wordt digitaal verstuurd. Handig, snel, goedkoper 
én goed voor het milieu. Ook ons pensioenfonds gaat in de toekomst 
steeds meer pensioenpost digitaal versturen. 

Wilt u uw pensioenpost ook digitaal? Geef dan vandaag nog uw email
adres aan ons door. Dat kan via pensioenhoutindustriejachtbouw.nl >  
Kies voor digitaal. 

Kijk op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl als u vragen heeft
U vindt daar veel informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Of stel uw vraag 

bij ‘Contact’. Belt u ons liever? U bereikt ons maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 

18:00 uur op 088 008 40 14. Wij helpen u graag!
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