
had ik me iets beter op al die vrije tijd kunnen voorbereiden.”
Ook Tjerk wil graag reizen maken wanneer hij en zijn vrouw met 
pensioen zijn. “Reizen, tijd doorbrengen met familie, ik wil die tijd 
goed benutten. Mijn vrouw is half Surinaams en half Egyptisch. 
Misschien kunnen we tegen die tijd wel in een van die landen een 
tweede huis kopen.” 

“Het is niet meer zo zeker als 30 jaar geleden.”
Tjerk: “Vanochtend stond er weer iets over dekkingsgraden in de 
krant. Dat er grote pensioenfondsen zijn die zelfs onder de 90% 
dekkingsgraad zitten. De huidige generatie moet zorgen voor de 
babyboomers die nu met pensioen zijn of gaan. Het is allemaal 
niet meer zo zeker als een jaar of 30 geleden.” Tjerk kijkt zijn vader 
aan: “Gelukkig heb ik aan mijn vader een fantastische fi nancieel 
adviseur bij wie ik altijd terecht kan voor een consult en daar zal 
ik vast nog regelmatig gebruik van maken.”

Zo vader, zo zoon
Peter Bultman (66) en Tjerk Bultman (32) zijn vader en zoon. Peter werkte 40 jaar bij Technische Unie en ging in 2013 met 
pensioen. Tjerk begon zijn loopbaan bij Technische Unie in 2015 en is nog lang niet aan zijn pensioen toe. Tjerk: “Als tegen 
die tijd de pensioengerechtigde leeftijd samenhangt met de levensverwachting, ben ik op mijn 72ste nog aan het werk.”

Dekkingsgraad grote pensioenfondsen onder de 90%

Hoe gaat het met 
Hagee Stichting?
Op 16 maart stond het groot in de Volkskrant: 
“Verlaging pensioen dreigt voor 7 miljoen Nederlanders. 
Ruim 7 miljoen werknemers en gepensioneerden moeten 
er ernstig rekening mee houden dat hun pensioen volgend 
jaar wordt verlaagd. De fi nanciële toestand van de grote 
Nederlandse pensioenfondsen is in februari kritiek 
geworden.”

Hagee Stichting is het ondernemingspensioenfonds voor Technische Unie, SNIS en Otra.

Toen Peter Bultman 43 jaar geleden in dienst kwam bij Technische 
Unie, was zijn vader directeur-eigenaar van een bedrijf met 60 
werknemers. Peters vader had destijds goede pensioenvoorzieningen
getroff en voor zijn personeel. Zelf nam hij geen deel aan deze 
voorzieningen, omdat hij geen druk wilde leggen bij de volgende 
generatie die zijn pensioen zou moeten gaan betalen.

“Ik regel mijn eigen pensioen wel.”
De appel viel niet ver van de boom en dus gaf de jonge Peter in 1973 
aan geen gebruik te willen maken van de door Technische Unie 
geboden pensioenvoorzieningen. Peter: “Ik wilde het geld dat 
bestemd was voor mijn pensioenopbouw eigenlijk zelf investeren 
in het aankopen, opknappen en doorverkopen van woningen. Net 
zoals nu, was deelname aan het pensioenfonds van Technische Unie 
ook toen al verplicht. Peter: “En gelukkig maar, want nu ontvang ik 
maandelijks een welkome aanvulling op mijn AOW.”

Het belangrijkste voordeel van het opbouwen van een pensioen 
heeft te maken met de toekomst. Heb je gedurende je loopbaan 
pensioen opgebouwd, dan ontvang je – wanneer je met pensioen 
gaat – een maandelijkse aanvulling. Wil je naast je AOW en je 
pensioen beschikken over een extraatje, dan kun je hiervoor sparen, 
beleggen of investeren.

“Inmiddels geniet ik met volle teugen.”
Drie jaar geleden ging Peter met pensioen. “Ik heb altijd graag 
gewerkt en ik maakte lange dagen. Met veel plezier. Als je dan met 
pensioen gaat, heb je opeens heel erg veel tijd en het vullen van 
die tijd viel me toch wel een beetje tegen,” vertelt Peter. “Ik heb 
een oude auto waar ik graag aan sleutel en we gaan nu ook veel 
op vakantie. Inmiddels geniet ik met volle teugen, maar misschien 

Ambtenaren, gezondheidszorg en groot- en kleinmetaal
De pensioenfondsen van de ambtenaren, de gezondheidszorg en de 
pensioenfondsen voor de groot- en kleinmetaal daalden in februari 
onder de 90 procent. De kans dat deze pensioenen volgend jaar 
omlaag gaan, is hiermee groter geworden. Mochten de grondstof-
prijzen en de aandelenkoersen stijgen, dan is een korting bij deze 
fondsen misschien nog te voorkomen. 
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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

Samenwonen?

Regel je partnerpensioen!
Martijn Augustijn (24), Medewerker Servicecentrum Breda, betrok op 18 maart jongstleden samen met zijn vriendin (23)
hun nieuwe huis in Sint Willebrord. Het stel kocht het huis in november 2015 en had een fi jne hypotheekadviseur die 
Martijn en Mariska liet weten dat er zoiets bestaat als een partnerpensioen.

Ouderdomspensioen en 
partnerpensioen
Naast ouderdomspensioen voor jezelf, is 
in de pensioenregeling bij Hagee Stichting 
een partnerpensioen geregeld. Partner-
pensioen is een uitkering voor je eventuele
partner indien je komt te overlijden. 
Martijn: “Als je gaat samenwonen en er 
mocht iets gebeuren, dan wil je toch dat 
je partner zo goed mogelijk achterblijft? 
Ik kan me niet voorstellen dat je je partner 
niet in aanmerking wilt laten komen voor 
een partnerpensioen.”

Wat moet je doen voor 
partnerpensioen?
Omdat ze samen een huis zouden kopen, 
hadden Martijn en zijn vriendin al een 
samenlevingsovereenkomst laten opstel-
len bij de notaris. Martijn: “Alles wat er 

nodig was om een partnerpensioen te 
regelen was het inleveren van een kopie 
van die notariële akte bij Hagee Stichting.
Meer was het niet. Mijn vriendin werkt 
als verpleegkundige in de zorg en zij heeft 
voor mij ook een partnerpensioen geregeld 
bij haar werkgever.”

Aandacht voor pensioenopbouw
Martijn had een hypotheekadviseur die 
hem op de mogelijkheden van het partner-
pensioen wees, maar hij hoorde er ook 
over tijdens het Verkoop Introductie 
Programma (VIP). “Wij hadden het al voor 
elkaar, maar ik denk dat het heel goed is 
om medewerkers te wijzen op alle ins en 
outs over het pensioen. Fijn dat Hagee 
Stichting op deze manier alle nieuwe 
medewerkers informeert over hun 
pensioenopbouw.”

Scheiden?

Vergeet de pensioenaanspraken niet!
Scheiden; een ingrijpende beslissing met verstrekkende gevolgen en oneindig veel afspraken die gemaakt moeten wor-
den. “Begrijpelijk dat je niet direct aan je pensioen denkt, maar ook het pensioen moet/kan verdeeld worden,” vertelt 
Ineke Heuvelman van het Pensioenbureau. Dit pensioen bestaat uit het ouderdomspensioen en het partnerpensioen.

Partnerpensioen
Het partnerpensioen wordt uitgekeerd 
aan je partner na jouw overlijden. 
Wanneer je gaat scheiden, dan behoudt 
jouw ex-partner, volgens de Pensioenwet, 
het recht op partnerpensioen. Dit ‘bij-
zonder’ partnerpensioen is het op het 
moment van scheiding opgebouwde 
partnerpensioen. Je kunt met je partner 
afspreken dat hij of zij dit recht opgeeft. 
Het volledige partnerpensioen blijft dan 
bij jouw rechten staan voor een eventuele
toekomstige partner. Zo’n afspraak moet
je expliciet vastleggen in het scheidings- 
convenant. Benoem duidelijk dat het gaat 
om partnerpensioen in het kader van de 
Pensioenwet. 

Ouderdomspensioen
In de Wet verevening pensioenrechten 
staat dat je ex-partner bij scheiding ook 
aanspraak kan maken op de helft van 
het ouderdomspensioen dat je tijdens je 
huwelijk hebt opgebouwd. Wil jouw part-
ner hiervoor in aanmerking komen, dan 
moet hij of zij het formulier ‘verdeling van 
ouderdomspensioen bij scheiding’ invullen 
en aan Hagee sturen binnen twee jaar na 
scheiding. Maak je andere afspraken, 
bijvoorbeeld afstand van dit recht, leg 
deze dan duidelijk vast in het scheidings- 
convenant en benoem dat het gaat om 
ouderdomspensioen in het kader van de 
Wet verevening pensioenrechten.

Scheiden? Informeer Hagee
Om alle pensioenafspraken die tijdens de 
scheiding gemaakt zijn goed te kunnen 
uitvoeren, heeft Hagee Stichting een kopie 
nodig van het scheidingsconvenant.

Wil je meer informatie? Ga dan naar 
www.hagee.nl/documenten/ en download 
de brochure ‘Ik ga scheiden’ of maak een 
afspraak met Ineke Heuvelman van het 
Pensioenbureau. 

ik ga scheiden
Wat moet ik doen voor mijn pensioen?

Renteverlaging funest voor grote pensioenfondsen
Een andere tegenvaller is de renteverlaging die op 10 maart werd 
doorgevoerd door de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB verlaagt 
de rente om de economie te stimuleren en infl atie tegen te gaan, 
maar bij een lage rente moeten pensioenfondsen steeds meer geld 
opzij zetten om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Hagee ruim boven kritieke grens
Hagee Stichting zit met een beleidsdekkingsgraad van 112,9 procent 
nog ruim boven de kritieke grens. “We hoeven voorlopig niet te 
denken aan korten op de pensioenen, maar toeslagen zitten er 
ook zeker niet in,” aldus Gé Groot, voorzitter Hagee Stichting. 
“Hagee dekt, in tegenstelling tot de grote fondsen, het renterisico 

in fl inke mate af. Daarom is Hagee minder gevoelig voor deze 
beslissing van de Europese Centrale Bank.” 

“We zitten er bovenop”
Gé: “Omdat er fi nanciële ruimte was, zijn met ingang van 1 januari
2016 de pensioenen die Hagee Stichting uitkeert, verhoogd met 
0,25%. Ook het opgebouwde pensioen voor werknemers en oud- 
werknemers is verhoogd met 0,25%. Wat er in 2017 gaat gebeuren, 
dat kunnen we nu nog niet zeggen. Hagee Stichting blijft alle 
ontwikkelingen goed in de gaten houden en op dit moment staan 
we er beter voor dan heel veel andere fondsen. Uiteraard doen we 
er alles aan om de dekkingsgraad zo hoog mogelijk te houden.”




