
Hoe gaat het met ons pensioen?
Bestuursvoorzitter Gé Groot legt uit

Het lijkt erop dat het goed gaat met de pensioenen. De dekkingsgraad steeg in 2014 en er is aan de gepensioneerden 
een (bescheiden) toeslag uitgekeerd. Maar bestuursvoorzitter Gé Groot waarschuwt: “Het zijn heel roerige tijden in 
de pensioenwereld. De rente blijft maar dalen en daar hebben we last van.” 

Verwacht je dat de dekkingsgraad verder gaat stijgen?
Gé: “In 2014 zagen we gelukkig een stijging: van 114 naar 117 procent. 
De rente was vorig jaar ook al laag, maar onze bezittingen werden
meer waard. We verwachten dat in 2015 de balans helaas de andere
kant op zal doorslaan. De lage rente blijft spelbreker. Daar kunnen 
we als pensioenfonds niets aan doen.”

Moeten we ons zorgen maken? Nieuwe korting op de pensioenen?
“Nee, zover zal het nu niet komen. We hebben een stabiele basis 
en we doen er alles aan om de dekkingsgraad op peil te houden. 
In januari hebben de gepensioneerden nog een toeslag van 0,39 
procent gekregen. Een toeslag in 2016 zit er naar verwachting 
echter niet in.”

Wat speelt er nog meer?
“We moeten als pensioenfonds aan nieuwe en strengere regels 
voldoen: het nieuwe Financieel Toetsingskader. Deze nieuwe wet 
bracht en brengt heel wat werk met zich mee voor het bestuur. 
Het gaat om belangrijke besluiten die we moeten nemen, waar 
we uiteraard goed over nadenken. Op 1 juli van dit jaar voldoen 
we helemaal aan de nieuwe regelgeving.”

Wat merken de werknemers en gepensioneerden hiervan?
“Ieder pensioenfonds is verplicht om een grotere buff er te hebben. 
We hebben dus meer geld achter de hand om de schokken in de 
fi nanciële wereld op te vangen. Financiële tegenvallers mogen wel 
verdeeld worden over een periode van tien jaar. Het pensioenfonds 
wordt daarmee dus stabieler. De kans op kortingen van pensioenen 
en opgebouwde rechten is hierdoor een stuk kleiner, maar ook 
toeslagen zullen in kleine stapjes gaan.”

Hoe kunnen werknemers de hoogte van hun pensioen zien?
“We sturen ieder jaar het uniform pensioenoverzicht (UPO) met 
daarop alle gegevens. Ook dit keer met een uitgebreide toelichting. 
Het Pensioenbureau schafte daarnaast een Pensioenplanner aan.
Deze bevindt zich in de laatste fase van ontwikkeling. Met de Pensioen-
planner kunnen we voor iedereen persoonlijk uitrekenen hoe het zit 
en welke mogelijkheden er zijn. Meer informatie hierover volgt. ”

En in 2015?
“Nogmaals, het zal een lastig jaar worden omdat de rente blijft 
dalen. Maar we doen er alles aan om de schade te beperken. Dit 
jaar staat het ‘compleet’ maken van het pensioenreglement op de 
agenda. Als bestuur moeten wij vooraf kunnen aangeven welke 
maatregelen wij nemen bij bepaalde gebeurtenissen, zoals ten 
tijde van een economische crisis. Een ander aandachtspunt is de 
communicatie rondom het pensioen. “

Ontwikkelingen 2014
- Dekkingsgraad stijgt van 114 procent (2013) 
 naar 117 procent in 2014
- Indexatie gepensioneerden: 0,39%

Gé Groot, Bestuursvoorzitter:
“De tijd dat alles ongemerkt voor je geregeld werd, is 
voorbij. Het is belangrijk dat iedereen goed op de 
hoogte is van zijn of haar pensioen!”

Hagee Stichting is het ondernemingspensioenfonds voor Technische Unie, SNIS en Otra. 
In dit bulletin brengen we u op de hoogte van de fi nanciële positie van het pensioenfonds per december 2014.
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Pensioen 123
Informatie over uw pensioen in 3 lagen

Nieuw in de pensioenwereld: Pensioen 1-2-3. U wordt als deelnemer in drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, weg-
wijs gemaakt in uw eigen pensioenregeling. Ondersteunt met herkenbare iconen. U bepaalt zelf hoe gedetailleerd u 
de informatie tot u neemt. Pensioen 1-2-3 gaat de huidige startbrief vervangen die iedere nieuwe deelnemer aan een 
pensioenregeling nu nog krijgt. De startbrief is de afgelopen jaren uitgedijd tot een omvangrijk document. Tijd voor 
verandering. 

Even voorstellen: nieuwe bestuursleden
De Hagee Stichting heeft sinds begin 2015 twee nieuwe (aspirant) bestuursleden: Leon van Vliet en Dirk Haak. 
Wat is hun drijfveer, wat zijn hun verwachtingen?

Dirk Haak (62) is in het dagelijks leven Verkoopleider in Deventer 
en in de Hagee Stichting bestuurslid namens de werknemers: “Ik 
wil vooral meer draagvlak creëren. Zeker onder jongeren. Pensioen 
leeft niet en dat is jammer. Bij de laatste bestuursverkiezingen 
heeft maar 25 procent van alle collega’s een stem uitgebracht. Dat 
is heel weinig. Ik denk dat we het pensioen nog meer actief onder 
de aandacht moeten brengen. We zijn op dit moment druk bezig 
met een onderzoek onder onze actieve leden. We vragen collega’s 
wat ze van de communicatie over hun pensioen vinden en hoe we 
dit kunnen verbeteren. Ik zit te popelen om met uitkomsten aan 
de slag te gaan.”

Wat ga jij doen na je pensioen?
Dirk: “Plannen zat: klussen, tuinieren, vrijwilligerswerk, reizen en 
wellicht mijn dochter helpen bij het opstarten van een horeca-
zaak. Jaren geleden heb ik al besloten om geld opzij te zetten voor 
mijn pensioen. Dit besluit geeft me nu een fi jn en zeker gevoel. Ik 
ga met een gerust hart over een paar jaar met pensioen.”

Leon van Vliet (50) is Manager Distributiecentrum en bestuurslid 
namens de werkgever. “Toen ik werd gevraagd hoefde ik niet lang 
na te denken. Ik ben al langer geïnteresseerd in het pensioen en 
zie ernaar uit om me in de materie te verdiepen en er veel van op 
te steken. Dat ik binnen logistiek werkzaam ben, is van toegevoeg-
de waarde binnen het bestuur. Dat geeft ons een goed klankbord, 
ook bij deze doelgroep. De pensioenwereld zal de komende tijd 
nog verder veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat we met het 
bestuur in de huidige samenstelling ons mannetje staan om de 
juiste beslissingen te nemen. Besluiten waarbij we kijken wat het 
beste is voor alle deelnemers: medewerkers én gepensioneerden.”

Wat ga jij doen na je pensioen?
Leon: “Dat duurt nog even. Ik kan me nu nog niet voorstellen dat 
ik volledig stop met werken op mijn 67ste. Ik vind het nog veel te 
leuk. Ik ben dus ook geen type die eerder zal stoppen met werken. 
Maar als je dat wel wilt: regel dan op tijd je zaken. Het Pensioen-
bureau kan je helpen.” 

Voor wie?
Pensioen 1-2-3 is bestemd voor nieuwe en bestaande deelnemers 
aan een pensioenregeling.

Hoe is uw pensioen geregeld?
Pensioen 1-2-3 geeft antwoord op de volgende vragen:
• Wat biedt mijn pensioenregeling wel?
• Wat biedt mijn pensioenregeling niet?
• Hoe bouw ik pensioen op?
• Welke keuzes heb ik?
• Hoe zeker is mijn pensioen?
• Welke kosten maakt mijn pensioenuitvoerder?
• Wanneer moet ik in actie komen?

2015: jaar van verandering
Pensioen 1-2-3 is een initiatief van De Pensioenfederatie en het 
Verbond van Verzekeraars en wordt vanaf 1 januari 2016 voor alle 
pensioenfondsen verplicht gesteld. Het pensioenfonds zal dan ook 
dit jaar haar middelen aanpassen aan deze nieuwe communica-
tiestijl. 

Voor alle duidelijkheid: Pensioen 1-2-3 vervangt niet het jaarlijkse 
Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Pensioen 1-2-3 geeft algemene 
informatie over de pensioenregeling.

Iedere twee maanden stuurt Hagee een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken over pensioenen. 
Interesse? U kunt zich aanmelden op onze website www.hagee.nl

Vraagje: wat weet u van uw pensioen?
Hagee Stichting wil haar deelnemers beter begrijpen en beter 
bereiken. Daarom wordt op dit moment een onderzoek gedaan 
onder Technische Unie medewerkers. We interviewen steekproefs-
gewijs 8-10 collega’s en stellen vragen als: ‘Wat weet u van uw 
pensioen?’ ‘Kent u de Hagee Stichting?’ ‘Wat vindt u van de 
communicatie-uitingen?’ ‘Hoe zou u geïnformeerd willen worden 
over uw pensioen?’ In de volgende Tribune leest u meer over de 
resultaten van dit onderzoek. 

Wijzer in geldzaken
Op de website van ‘wijzer in geldzaken’ vindt u nog meer handige 
tools & tips om inzicht te krijgen in uw pensioen. De volgende 
onderwerpen worden daar onder andere besproken:

- 6 manieren om uw pensioen aan te vullen
- Bijna met pensioen? Wat betekent uw pensioen voor uw partner?
- Ontwikkelingen in uw pensioen
 www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen


