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Om te bepalen hoe we er financieel voor staan, kijken we 
naar de dekkingsgraad. Was die eind 2016 hoger dan 92%? 
Dan was verlagen van de pensioenen niet nodig. Eind 
december stond de dekkingsgraad op 98,2%.

Dekkingsgraad omhoog door stijgende rente  
en goede beleggingsresultaten
De verbetering van onze financiële situatie is vooral te  
danken aan de rente die sinds een paar maanden iets 
omhoog gaat. Ook boeken we goede resultaten met  
onze beleggingen. Of dit zo blijft? Dat is moeilijk te zeggen. 
Het bestuur blijft voorzichtig en houdt vast aan de veilige 
koers die we varen. 
 

Kijk op onze website als u meer wilt weten
Op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl kunt u op de voet 
volgen hoe het gaat met onze financiële gezondheid. Elke 
maand vindt u er de actuele dekkingsgraad. Ook vindt u op 
de website het laatste nieuws van ons pensioenfonds.

Onze financiële gezondheid is eind vorig jaar verbeterd. Hierdoor hoeven we de 

pensioenen niet te verlagen. Goed nieuws dus. Maar, we zijn nog niet zo sterk dat 

we de pensioenen dit jaar kunnen verhogen. 

Mijn pensioen

Doet u mee aan ons onderzoek?
Is onze informatie duidelijk genoeg? Wat kan er beter? 
Dat willen wij graag van u weten. Daarom houden we 
een online onderzoek. Doet u mee? Verderop in onze 
nieuwsbrief leest u meer over het onderzoek en hoe u 
kunt deelnemen.
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Ons pensioenreglement 
is gewijzigd
Het pensioenreglement is per 1 januari 2017 aangepast.  
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: 

• Het maximum loon waarover u pensioen opbouwt is € 53.701. Daarboven 
bouwt u geen pensioen op. Neemt u deel aan onze excedentregeling?  
Dan bouwt u pensioen op over maximaal € 103.317. 

• De franchise is in 2017 € 14.777. Dit is het deel van uw salaris waarover u 
geen pensioen opbouwt omdat u later ook AOW van de overheid ontvangt.

• U heeft verschillende mogelijkheden om uw pensioen aan te passen aan  
uw wensen. We berekenen dan uw pensioen opnieuw. De flexibiliserings-  
en aankoopfactoren die we hiervoor gebruiken, zijn aangepast per  
1 januari 2017.

 
Alle premies en cijfers voor 2017 vindt u op: 
pensioenhoutindustriejachtbouw.nl > Downloads

Trakteer uw werknemers op  
een pensioenlunch

Werknemers kloppen vaak als eerste bij hun werkgever aan als 

ze vragen hebben over hun pensioen. We helpen werkgevers 

om de voorlichting aan hun werknemers makkelijker te maken. 

Bijvoorbeeld door een presentatie tijdens de dagelijkse lunch  

te verzorgen: de pensioenlunch. 

We komen dan naar u toe om tijdens de lunch met uw werknemers te praten  
over hun pensioen. De broodjes regelt u of uw werknemer zelf, de presentatie 
verzorgen wij. Dat kost u niets.

Uw werknemers krijgen direct antwoord op vragen
Wat gebeurt er met de premie die wordt betaald? Heb ik straks wel genoeg 
pensioen? Hoe zit het jaarlijkse pensioenoverzicht in elkaar? Deze en tal van 
andere vragen komen tijdens de pensioenlunches aan de orde. Onze 
pensioendeskundigen geven antwoord. Met praktische pensioeninformatie  
zorgen zij ervoor dat uw werknemers weten waar ze nu en later aan toe zijn. 

Interesse in een pensioenlunch voor uw werknemers?
Wilt u een pensioenlunch organiseren voor uw werknemers? Stuur dan een  
mail naar houtindustriejachtbouw@achmea.nl en maak een afspraak.

Uw pensioenpost 

per e-mail?

Steeds meer informatie wordt 
verstuurd via e-mail. Handig, snel, 
goedkoper én goed voor het 
milieu. Ook ons pensioenfonds 
wil steeds meer pensioenpost 
digitaal versturen. 

Wilt u uw pensioenpost ook per 
e-mail krijgen? Geef dan uw 
e-mailadres aan ons door via 
onze website.
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Hij legt uit dat veel ex-zeilers voor 
Elling kiezen. ‘Onze schepen zijn 
robuust, maar ook elegant. De 
afwerking is fraai en er zit in onze 
schepen ook flink wat power.  
Al gauw 400 tot 500 PK. Dat maakt 
onze jachten lekker snel.’

Zelf vaklui opleiden
Het bedrijf is onderdeel van Neptune 
ShipYards. De jachtbouw-tak bestaat 
ruim 40 jaar. Wat opvalt zijn de lange 
dienstverbanden. Het gemiddelde is 
zo’n 20 jaar. Het verloop is minimaal. 
‘We hebben 35 vakmensen in dienst. 
Van scheepstimmerlieden tot 
inbouwmonteurs, van schilders en 

elektriciens tot poleystermedewerkers. 
Nieuwe medewerkers leiden we vaak 
zelf op. Daarom werken we ook samen 
met diverse scholen. Voor het behoud 
van het bedrijf is dat heel belangrijk.’ 

‘Zet zelf ook geld opzij!’
August vindt het een goede zaak dat 
er voor iedereen een pensioen 
geregeld is. Maar wel wil hij ook 
waarschuwen. ‘Denk niet dat je 
pensioen zeker is. Er verandert zoveel. 
Misschien wordt straks de AOW wel 
afgeschaft. Wie zal het zeggen. Voor 
de zekerheid zet ik daarom ook zelf 
geld opzij. En ik raad het mijn collega’s 
aan dat ook te doen.’

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: Neptune Marine 
Shipbuilding.

‘Sterk,mooi  
en snel’

Motorjachten waarmee je ook prima de oceanen kunt bevaren. Bij Neptune  

Marine Shipbuilding in Aalst (GLD) zijn ze er trots op. Onder de merknaam 

Elling worden de jachten van A tot Z compleet in eigen huis gemaakt en  

afgemonteerd. Bedrijfsleider August van Berchum (52) vertelt er meer over. 
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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 of u kunt het bij ons opvragen.

Is onze informatie 
duidelijk genoeg? 
Pensioen is een pittig onderwerp. Op onze 

website proberen we de hoofdzaken zo duide-

lijk mogelijk uit te leggen. Ook informeren we 

u over de belangrijkste veranderingen. Vindt  

u dat we duidelijk genoeg zijn? Wat kan er 

beter? Dat gaan we onderzoeken. Uw mening 

is hierbij belangrijk voor ons.

Ik verhuis naar het 
buitenland. 
Moet ik dat doorgeven?

Als u verhuist naar het buitenland moet u 

veel zaken regelen. Zo ontvangen wij ook 

graag van u een adreswijziging.

Doet u mee aan ons onderzoek? Dat kan door het invullen 
van een enquête. Die vindt u op:  
pensioenhoutindustriejachtbouw.nl. De resul taten van het 
onderzoek gebruiken we om onze communicatie verder te 
verbeteren en af te stemmen op uw wensen en behoeften.

U kunt tot 15 april 2017 meedoen 
Ga naar pensioenhoutindustriejachtbouw.nl en vul  
de vragenlijst in. Het invullen kost u maar 5 minuten.  
Alvast bedankt! Onder alle deelnemers aan het onderzoek 
verloten we een VVV-bon ter waarde van € 50,–.

Kijk op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl als u meer wilt weten
Hier vindt u veel informatie over uw pensioen en het antwoord op veelgestelde 

vragen. Of stel uw vraag bij ‘Contact’. Belt u ons liever? U bereikt ons op  

werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur op 088 008 40 14. We helpen je graag!

Als werknemers of gepensioneerden binnen Nederland 
verhuizen, krijgen wij de adreswijziging automatisch 
door via de gemeente. Dat is niet zo als u naar het 
buitenland verhuist. Dan moet u er zelf voor zorgen. 
Vergeet het niet, anders mist u belangrijke pensioen-
informatie of kunnen we uw pensioenuitkering niet 
overmaken. Woont u al langer in het buitenland en 
verandert u van adres? Ook dan horen we het graag. 

U geeft uw adreswijziging eenvoudig door via 
‘Contact’ op onze website 
Houd uw Burgerservicenummer bij de hand en vergeet 
niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te 
sturen.

Geef uw

mening!
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