
Dit verkorte jaarverslag is een samenvatting van het jaarverslag van Hagee 
Stichting. Het volledige jaarverslag vindt u op onze website www.hagee.nl  
onder het kopje Hagee Stichting/Documenten.

Het jaarverslag over 2018 is door de externe accountant goedgekeurd  
en gepubliceerd. We willen graag in een verkorte versie belangrijke  
onderwerpen uit het jaarverslag met u  delen. Hagee Stichting heeft ten doel 
om de Pensioenregeling van  Technische Unie, Otra, Van Egmond en Elar uit 
te voeren. De financiële positie is daarbij zeer belangrijk, de uitkeringen 
moeten immers betaald kunnen worden.
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 Financiële positie 
 
De eerste 9 maanden verliepen stabiel. Dat betekent dat de dek-
kingsgraad, de verhouding tussen het vermogen (geld in kas) van 
de Hagee Stichting en haar pensioenverplichtingen (wat betaald 
moet worden aan) stabiel bleef. Echter in de laatste 3  
maanden van 2018 is de dekkingsgraad gedaald van 118,4% 
naar 110.8% (ten opzichte van 2017 een daling van 5.4%).  
De hoofdoorzaak was de sterke daling van de aandelen- 
koersen. Deze daling van de dekkingsgraad heeft uiteindelijk 
impact op het 12-maands gemiddelde: de beleidsdekkingsgraad. 
Het 12-maands gemiddelde is belangrijk voor alle deelnemers, 
want het geeft aan of het bestuur de pensioenen kan verhogen.

 Toeslag op 1 januari 2019 
 
Eens per jaar bepaalt het bestuur of de pensioenen verhoogd 
kunnen worden. Het bestuur dient de regels te volgen van de  
Toezichthouder: De Nederlandsche Bank. De beleidsdekkings-
graad van de maand oktober is hierbij leidend. De beleidsdek-
kingsgraad was in oktober 2018: 116,8% waardoor wij de 
mogelijkheid hadden een verhoging toe te kennen van 1,13%. 
Deze verhoging is niet alleen toegekend aan de gepensioneer-
den, maar ook over het opgebouwde pensioen van de actieve 
deelnemers en de inactieve deelnemers. 

Pagina 2



Hagee Stichting - Verkort jaarverslag 2018

 Beleggingen 
 
De beleggingen waren eind 2018 ongeveer € 500 miljoen waard. Om de risico’s van beleggen te spreiden, wordt het  
vermogen belegd in verschillende soorten beleggingen, landen en sectoren. In 2018 hadden we helaas een negatief rendement 
op onze beleggingen. Op de langere termijn hebben we gelukkig wel een positief rendement. Het gemiddelde over de  
afgelopen 5 jaar komt uit op ruim 7%.

Bedragen x € 1.000   2018  2017   2016  2015   2014
     
Beleggingsopbrengsten -5.266         16.664  38.303 8.894  77.948
Beleggingsrendement -1,0%           3,5%    8,8%   2,5%   22,8%

 Kerncijfers 
 
Uitvoeringskosten 
De kosten van de uitvoering zijn in 2018 gestegen. De stijging komt onder meer door aanpassingen aan de pensioen-
administratie, het betaalsysteem en de nieuwe website. In 2018 waren de kosten € 204 per deelnemer, in 2017 was dit € 177.

Bedragen x € 1.000   2018  2017  2016  2015  2014
     
Aantal werkgevers        4    5    3     3     3
 
Aantal verzekerden      
Actieve deelnemers   2.263  2.168          2.057          2.068  2.072
Gewezen deelnemers (‘slapers’) 1.431  1.368  1.326  1.297  1.305
Gepensioneerden   1.496  1.465  1.431  1.403  1.362
Totaal     5.190   5.001  4.814  4.768  4.739
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 Website vernieuwd 
 
In 2018 hebben we een nieuwe website gemaakt: https://www.hagee.nl .  
De lay-out van de site is geheel vernieuwd en ook overzichtelijker gemaakt. Inmiddels is een  
Mijnomgeving aan de site toegevoegd. U kunt inloggen en in uw eigen omgeving van de site  
belangrijke persoonlijke documenten inzien. De inlog gegevens zijn  per post toegestuurd. De site is  
ook uitgebreid met een pensioenplanner. Aan de hand van de persoonlijke gegevens van uw pensioenoverzicht  
kunt u verschillende mogelijkheden van uw pensioen bekijken. Vragen hierover? Neem contact op met het  
pensioenbureau: pensioenbureau@technischeunie.com of 020 545 06 53.

We hopen dat dit verkorte jaarverslag meer inzicht geeft in de Hagee Stichting. Uiteraard staan we open voor feedback  
en vragen! U kunt ons bereiken op pensioenbureau@technischeunie.com of 020 545 06 53.

 

 Kerncijfers 
 
Bedragen x € 1.000    2018   2017  2016  2015  2014 
 
Toeslagverlening     
Actieve deelnemers   1,13%  0,50%  0,0%  0,25%  0,0%
Inactieve deelnemers  1,13%  0,50%  0,0%  0,25%  0,39%
     
Pensioenverplichtingen  457.319 432.072 430.188 389.999 362.435
Dekkingsgraad    110,8% 116,2% 111,4% 112,4% 117,1%
Beleidsdekkingsgraad  116,3% 115,4% 107,5% 114,4% 116,7%
 




