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Bestuur hervat plannen: 
stopt ons fonds dit jaar?

 omhoog als het economisch goed gaat. 
Ook is er dan meer kans op het inhalen 
van verhogingen die ons fonds de 
 afgelopen jaren niet kon geven.” 

En een verzekeraar? 
“Kiezen we voor een verzekeraar, dan 
maak je één keer een afspraak. Dat 
betekent meestal de garantie dat het 
opgebouwde pensioen keurig wordt 
uitbetaald. Er is nu ruimte om een stuk 
gemiste verhoging uit het verleden 
in te kopen, plus een vaste jaarlijkse 
verhoging. En dat op zich is prima. Het 
is een vorm van zekerheid die veel 
gepensioneerden erg waarderen.” 

Welke kant gaat het op?
“We gaan eerst alle belangen 
 evenwichtig afwegen en kiezen 
dan wat het allerbeste is voor alle 
 deelnemers. De werkgever vindt het 
prima dat we nu verder gaan. Ook het 
verantwoordingsorgaan staat achter 
onze plannen. Binnenkort gaan we naar 
de onder nemingsraad. Als ook zij geen 
 voetangels en klemmen zien, kunnen 
we snel door.” 

>> Het hele interview leest u op  
www.pensioenfondshenkel.nl.

Vorig jaar stond ons fonds op het 

punt te stoppen. Door covid-19 ging 

de overstap naar een verzekeraar 

toen niet door. Het bestuur kon 

weinig anders doen dan wachten op 

betere tijden. Nu ons fonds er 

financieel goed voorstaat, is de draad 

weer opgepakt. Onze  voorzitter 

Pierre Akkermans licht toe.

Gaat het er nu echt van komen?
“We zijn er de afgelopen maanden 
financieel snel beter voor komen 
te staan. Zelfs iets beter dan vorig 
jaar. Dat was nodig om verder te 
 kunnen met de plannen. Wel zijn 
de  economische tijden nog steeds 
 onzeker. De situatie kán dus weer 
omslaan. Op 24 maart hebben we 
besloten het ijzer te smeden nu het 
heet is.”

Zijn de plannen hetzelfde als  
vorig jaar?
“Ja, maar er is wel een verschil. Vorig 
jaar was een verzekeraar de meest 
logische keuze. Toen waren de plannen 
voor een nieuw pensioenstelsel op 
hoofdlijnen nog niet bekend. Inmiddels 
wel. Overstappen naar een bedrijfstak-
pensioenfonds (bpf) komt daarom nu 
ook in beeld.”

Wat kan een bpf ons bieden?
“Een bpf beslist straks of ze de 
 pensioenen willen omzetten naar het 
nieuwe pensioenstelsel. Daar kúnnen 
voordelen aan zitten voor  deelnemers. 
In het nieuwe stelsel  mogen de 
 pensioenen bijvoorbeeld eerder 
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Onze beleids-
dekkingsgraad  
is: 112,7% 

Wilt u weten hoe ons 
fonds er financieel voor 
staat? Ga naar: www.
pensioenfondshenkel.nl. 
Klik op Over het fonds en 
kies Actuele cijfers. 

 

Elke maand 
betalen wij uw 
pensioen

23 april - 21 mei - 23 juni 
23 juli - 23 aug.  
23 sept. – 22 okt. 
23 nov. – 20 dec.

Wie zijn onze 
bestuursleden?

Maak kennis met onze 
bestuursleden: wie zijn ze 
en wat vinden ze 
belangrijk?

Scan deze QR-code.  

Of ga naar: www.
pensioenfondshenkel.nl. 
Klik op Over het fonds en 
Kies Bestuur.

65
PENSIOEN VOOR U
U krijgt ouderdomspensioen zolang u leeft. 
Standaard gaat het pensioen bij ons fonds 
in op 65 jaar.

PENSIOEN VOOR 
UW PARTNER
Als u overlijdt, is er een 
uitkering voor uw partner als 
u voor uw pensioen:
• bent getrouwd, of
• een geregistreerd 
 partnerschap hebt, of
• samenwoont en uw partner 
 bij ons is aangemeld en 
 geaccepteerd

PENSIOEN VOOR 
UW KINDEREN
Als u overlijdt, is er een 
uitkering voor uw kinderen 
• tot hun 18e jaar
• tot hun 27e jaar als ze 
 studeren of een opleiding 
 volgen

WAT IS ER 
ALLEMAAL 
GEREGELD? 
Lees meer op onze website: 
www.pensioenfondshenkel.nl/
uw-pensioen/wat-is-pensioen/
soorten-pensioen/

Log op onze website in op Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er is.

Houdt u 22-11-2021 

vrij in uw agenda?

Als het weer kan, nodigen we 
u na de zomer graag uit voor de 
jaarlijkse Algemene  Vergadering 
van Verzekerden (AVV). En 
 hopelijk zien we elkaar dan weer. 
Wij kijken er in ieder geval naar 
uit! Houdt u 22 november 2021 
alvast vrij in uw agenda? 

Uw pensioen ging omhoog met 0,17%
In tegenstelling tot veel andere  pensioenfondsen, 
stond ons fonds er eind 2020 financieel goed 
 genoeg voor. Per 1 januari 2021 hebben we 
daarom de pensioenen met 0,17% verhoogd.

De verhoging geldt voor:
• Onze gepensioneerden. Zij krijgen vanaf 

 februari meer pensioen.
• Onze oud-werknemers. De verhoging is 

opgeteld bij hun opgebouwde pensioen.

Verhogen of niet? Elk jaar opnieuw bekijken
Elk jaar beslist het bestuur of we de pensioenen 
kunnen verhogen. U hebt er niet automatisch 
recht op. Verhogen kan alleen als ons fonds er 
financieel goed genoeg voor staat. En dat was 
ook afgelopen jaar weer het geval.

De verhoging is elk jaar anders:
Per 1 januari 2020: 0,17%
Per 1 januari 2019: 0,43%
Per 1 januari 2018: 0,46%

UPO dit jaar: lager dan verwacht 
Ook dit jaar ziet u weer een afbeelding met bedragen op uw 
Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U ziet het bedrag dat u tot nu 
hebt opgebouwd en drie inschattingen van hoe uw pensioen eruit 
kan zien als het economisch mee- of tegenzit. Deze drie bedragen 
zijn lager dan vorig jaar. Want we moesten dit jaar met een andere 
rente rekenen. Dat heeft De Nederlandsche Bank bepaald en dat 
geldt voor alle pensioenfondsen. Hoe jonger u bent, des te groter 
het effect van deze nieuwe rekenregels. 

Is uw pensioen straks echt lager?
Dat kunnen we niet zeggen. De berekening laat een voorspelling 
zien op basis van wat we nu weten. Tussen nu en het moment 
waarop uw pensioen ingaat, kan er nog veel veranderen. In uw 
werk en privé. Maar ook bij ons fonds en in de pensioensector.  


