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Aantal werknemers en werkgevers in 2010

31 december 2010 31 december 2009

Aantal Aantal

Deelnemers 3.901 4.107

Ex-deelnemers 14.495 14.318

Gepensioneerden 2.847 2.917

Totaal 21.243 21.342

Werkgevers 422 435

Voorwoord

2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie. Eind 2009 leek het 

fonds zich financieel te herstellen van de economische crisis. De dalende rente en de stijgende levensverwachting maakten dat  

de dekkingsgraad in 2010 omlaag ging. Het fonds sloot het jaar af met een dekkingsgraad van 98,6 procent.

In deze korte versie van het jaarverslag leest u wat er in hoofd lijnen met het fonds is gebeurd in 2010. Zo krijgt u snel een  

goed beeld van het werk van uw pensioenfonds. We zetten de belangrijkste cijfers voor u op een rij. We vertellen wie u  

vertegen woordigt namens de werknemers en werkgevers. Ook leest u meer over het beleggingsbeleid. Wij hopen dat dit verkorte 

jaarverslag u inzicht geeft in de financiële situatie van het fonds. Wilt u meer weten? Download dan het complete jaarverslag op 

www.pensioenhoutindustrie.nl.

Heeft u vragen over uw pensioen? Bel dan met het Klant Contact Center op nummer (030) 245 39 22.

Namens het bestuur van het pensioenfonds,

De heer Ton Heijnen De heer Peter Schuil

Voorzitter Secretaris



2010 in cijfers

 Verkorte balans per 31 december 2010 (x € 1.000)

31 december 2010 31 december 2009

Bezittingen

Beleggingen voor risico pensioenfonds 262.865 227.932

Vorderingen 3.835 4.385

Banksaldo 2.022 2.199

Herverzekering 89 102

Totaal 268.811 234.618

Schulden

Bestemmingsreserve 2.680 2.351

Overige reserves -3.742 -3.054

Voorziening pensioenverplichting en overige voorzieningen 261.519 223.047

Overige schulden 8.354 12.274

Totaal 268.811 234.618

 Verkorte winst en verlies rekening over 2010 (x € 1.000)

2010 2009

Winst/opbrengsten

Premiebijdragen 13.394 14.351

Opbrengst beleggingen 24.236 8.192

Overige opbrengsten 1.489 116

Totaal 39.119 22.659

Verlies/kosten

Pensioenuitkeringen 6.939 6.553

Kosten pensioenfonds 1.347 1.380

Stijging pensioenverplichtingen en overige voorzieningen 38.472 2.686

Waardeoverdrachten -7.784 -103

Overige kosten 504 332

Totaal 39.478 10.848

Saldo -359 11.811
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Hoe staat uw pensioenfonds er 
financieel voor?
In 2009 ging het niet zo goed met uw pensioenfonds. Daarom schreven 

we een herstelplan. In dit plan staat hoe we ervoor gaan zorgen dat het 

fonds weer financieel gezond wordt. In februari 2010 evalueerden we 

het herstelplan. We hoefden geen extra maatregelen te nemen. 

In het derde kwartaal ging het wat minder goed met het pensioenfonds. 

De dekkingsgraad daalde. Dat kwam omdat het CBS en het Actuarieel 

Genootschap, belangrijke cijfers naar buiten brachten. Mensen leven 

tegenwoordig gemiddeld langer. We moeten langer pensioen betalen. 

Dit betekent dat het pensioenfonds extra geld opzij moet zetten. Ook 

was de rente erg laag. Daardoor moet het pensioenfonds meer geld in 

‘kas’ hebben om de toekomstige pensioenen te kunnen uitbetalen. 

Gelukkig steeg de dekkingsgraad aan het einde van 2010 weer. 

Hierdoor sloten we af met een dekkingsgraad van 98,6 procent. 

Dat is gelijk aan de eindstand van 2009.

Wat is de 
dekkingsgraad? 

De dekkingsgraad geeft de verhouding 

weer tussen het vermogen en de 

verplichtingen. Is de dekkings graad 

100 procent? Dan heeft uw fonds 

precies genoeg geld in kas om alle 

huidige en toekomstige pensioenen 

te betalen. Volgens de wet moet de 

dekkingsgraad minimaal 105 procent 

zijn, zodat we reserves hebben om 

tegenslagen op te vangen. 

Hoe belegt het pensioenfonds?

Uw pensioenfonds belegt het geld zo goed mogelijk. Dat doet het  

vooral in beleggingen met een vaste rente vergoeding maar ook in 

aandelen en in gebouwen zoals winkels en kantoren. Uw fonds wil  

graag maatschappelijk verantwoord beleggen. Zo hebben we  

bijvoorbeeld vastgelegd dat wij niet willen beleggen in bedrijven  

die handelen in wapens als cluster bommen. 

Het belegd vermogen van uw pensioenfonds is goed gegroeid van 

ongeveer 213 naar 250 miljoen. In 2010 behaalden we een totaal 

beleggings resultaat inclusief de rente afdekking van 11,8 procent. 

Dit is hoger dan in 2009. Toen was het beleggingsresultaat 

3,7 procent.

Wat is 
renteafdekking?

Het pensioenfonds moet nu, maar ook 

in de toekomst, pensioenen uitkeren. 

Daarom maken we een berekening 

hoeveel geld wij hiervoor in kas 

moeten hebben. We rekenen hierbij 

met een rente die we verwachten te 

ontvangen. Als achteraf blijkt dat de 

rente lager is dan waar we mee 

gerekend hebben, is er te weinig geld 

in kas om de pensioenen te betalen. 

Het pensioenfonds wil dit zoveel 

mogelijk voorkomen. Daarom heeft 

het fonds beleggingsproducten die 

ervoor zorgen dat we minder gevoelig 

zijn voor rente veranderingen.  

Dit heet een renteafdekking.
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Uw pensioen is niet verhoogd

Uw pensioen is per 1 januari 2010 niet verhoogd. Dit komt 

door de financiële positie van uw pensioenfonds. Een  

verhoging is namelijk alleen mogelijk als het pensioenfonds 

genoeg geld heeft. Zo lang het fonds er minder goed voor staat,  

worden de pensioenen en de opgebouwde pensioenrechten 

niet jaarlijks verhoogd.

Uw bestuur

In het bestuur zitten zowel vertegenwoordigers van  

werk gevers als van werknemers. De dagelijkse werkzaam-

heden voor vermogensbeheer en administratie zijn uitbesteed  

aan Syntrus Achmea.

De deelnemersraad 

De deelnemersraad bestaat uit werknemers en gepensioneerden 

uit de bedrijfstak. Deze mensen kennen de regeling, weten  

wat er speelt. Daarom adviseren zij het bestuur. Gevraagd en 

ongevraagd. Over reglementswijzigingen bijvoorbeeld. Of over 

het wel of niet verhogen van de pensioenen. Wil het bestuur 

veranderingen doorvoeren? Dan moet het advies vragen aan  

de deelnemersraad. De deelnemersraad vergaderde in 2010 

twee keer. 

De deelnemersraad bestond in 2010 uit zes leden en er waren 

twee vacatures:

Leden Organisatie

De heer H. ten Klooster CNV Vakmensen

De heer J. Heus FNV Bouw

De heer A.M. Kruithof FNV Bouw

De heer J. Neessen FNV Bouw

De heer T. Grovenstein CNV Vakmensen

De heer G. den Hartog FNV Bouw

Vacature FNV Bouw

Vacature FNV Bouw

Leden werkgevers Organisatie

De heer P.M. Schuil de Vereniging van Nederlandse Borstelfabrikanten en de Vereniging HAS

De heer mr. A.J.M. Ceelaert de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging en de Nederlandse Vereniging  

van Klompenfabrikanten en;

de Vereniging van Nederlandse Borstelfabrikanten en de Vereniging HAS

De heer F.F. Faber de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging en de Nederlandse Vereniging  

van Klompenfabrikanten

Leden werknemers Organisatie

De heer A.A.J. Heijnen FNV Bouw

De heer L.P. Raadgever CNV Vakmensen

Mevrouw J.M.C. Snels FNV Bouw

In 2010 was de heer Schuil de voorzitter van het fonds. De heer Heijnen was in 2010 secretaris van het pensioenfonds.
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Het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan maakt onderdeel uit van het 

pensioenfonds en bestaat uit zes leden. Zij vertegenwoordigen 

de deelnemers, de gepensioneerden en de werkgevers.  

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordings-

orgaan. Over het beleid, maar ook over de manier waarop het 

beleid is uitgevoerd. Zo controleert het orgaan of het bestuur 

rekening houdt met uw belangen. Het verantwoordingsorgaan 

vergaderde in 2010 twee keer.

De zes leden van het verantwoordingsorgaan zijn:

Leden Organisatie

De heer H. ten Klooster CNV Vakmensen

De heer F.M.L. van de Meerendonk FNV Bouw

De heer J. Neessen FNV Bouw

De heer G. den Hartog FNV Bouw

De heer A.G.H. Leenders de Vereniging van Nederlandse Borstelfabrikanten en de Vereniging HAS

De heer R.A.M. van Hoesel de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging en de Nederlandse 

Vereniging van Klompenfabrikanten

De pensioenfondsen hadden in 2010 alle aandacht van de 

media. Met veel fondsen ging het financieel niet zo goed. 

Sommige pensioenfondsen moesten zelfs de pensioenen 

verlagen. Gelukkig gold dat niet voor uw pensioenfonds.

Wat deed uw pensioenfonds aan communicatie?
Het pensioenfonds besteedt veel aandacht aan goede en 

heldere communicatie over de ontwikkelingen rond het 

pensioen van de individuele deelnemers, ex-deelnemers, 

gepensioneerden en werkgevers. 

In februari, juni en november ontvingen de deelnemers, de 

gepensioneerden en de werkgevers een nieuwsbrief van het 

pensioenfonds. In deze brieven legden we uit hoe het fonds  

er financieel voor staat. Ook vertelden we wat er veranderde  

in het pensioenreglement. Verder bezochten de pensioen-

consultanten bedrijven en gaven zij uitleg over de pensioen-

regeling en administratie. 

Communicatie


