Nieuwsbrief | nr. 2 | Deelnemers en gepensioneerden

Nieuwsbrief

STICHTING PENSIOENFONDS
HENKEL NEDERLAND B.V.

Onderzoek gestart naar de
toekomst van ons fonds
Ons pensioenfonds is gesloten: sinds 2004 komen er geen nieuwe werknemers meer bij. Langzaam maar zeker
krimpt het fonds. Er komt een moment waarop we het punt bereiken dat het beter is voor uw pensioen om te
stoppen met het fonds en de pensioenen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. Is dit moment
aangebroken? Daarnaar is ons bestuur een onderzoek gestart.
Ons fonds is kwetsbaar
Het aantal mensen dat pensioen bij ons
fonds heeft, is geslonken naar minder
dan 800 en ons belegd vermogen is
klein. Dat betekent dat we de risico’s
en kosten moeilijk kunnen spreiden.
Daarbij komt dat de bezetting van ons
bestuur (4 personen) krap is en de
eisen vanuit de toezichthouders toe
nemen. Ook leunt het pensioenfonds
op de werkgever, Henkel Nederland,
als het gaat om het behoud van een
gezonde financiële positie. Dit alles
maakt ons kleine fonds kwetsbaar.

Start toekomstonderzoek
Tot nu toe ging het bestuur in zijn
dagelijks beleid uit van een ‘going
concern-situatie’, waarbij de toekomst
nauwgezet in de gaten gehouden werd.
Ook werkgever Henkel Nederland
deed dat. De werkgever heeft een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
en is vanaf december 2018 in gesprek
met het pensioenfondsbestuur over de

toekomst van het fonds. Liquidatie is
daarbij niet uitgesloten. Dat betekent
dat ons fonds ophoudt te bestaan
en uw pensioen overgaat naar een
andere pensioenuitvoerder. Als het
zover komt, willen we er uiteraard voor
zorgen dat uw pensioen aan een goede
partij wordt overgedragen en dat uw
pensioen er niet op achteruitgaat.

Waar letten we op tijdens het
onderzoek?
De komende maanden bekijken we
onder meer:
• welke relevante toekomstvarianten
zijn er beschikbaar en hoe
verhouden die zich tot de huidige
situatie waarbij ons fonds
zelfstandig verder gaat?
• hoe worden de belangen van alle
belanghebbenden behartigd?
• welke variant levert hierbij het beste
pensioen op waarbij een evenwich
tige verdeling van belangen over de
verschillende deelnemersgroepen
zo goed mogelijk is geregeld?

Hoe gaat het nu verder?
We gaan niet over één nacht ijs: het
bestuur neemt ruim de tijd om zorg
vuldig en evenwichtig alle mogelijke
toekomstscenario’s te analyseren.
Omdat het Verantwoordingsorgaan
een advies moet uitbrengen, wordt dit
orgaan al zoveel mogelijk betrokken
bij dit onderzoek. Zodra we concrete
informatie hebben, betrekken we ook
de Ondernemingsraad van de onder
neming in dit proces.

Meer informatie op onze website
We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen. Actuele informatie
vindt u het hele jaar door op onze web
site www.pensioenfondshenkel.nl. Hier
kunt u ook meer lezen over ons bestuur
en ons Verantwoordingsorgaan. 

Ons jaar
verslag 2018
In het jaarverslag 2018
leest u alles over de cijfers
en ontwikkelingen bij ons
fonds. Het jaarverslag
verschijnt begin juli 2019
op onze website.

Onze actuele
financiële
positie: 113,1%
Bekijk de grafiek op
onze website www.
pensioenfondshenkel.nl/
over-het-fonds. Klik op
Actuele cijfers.

Hebben wij uw
e-mailadres al?
Dan kunnen wij u ook
digitaal bereiken. Geef uw
e-mailadres door via de
beveiligde omgeving Mijn
Pensioencijfers van onze
website www.
pensioenfondshenkel.nl.

Uw pensioen is
verhoogd met
0,46%
Het bestuur heeft besloten
om de pensioenen met
0,46% te verhogen. Dit
geldt voor alle opgebouw
de pensioenen en
pensioenuitkeringen.
De verhoging geldt per
1 januari 2019. Bij
oud-werknemers wordt de
verhoging bijgeschreven
op hun opgebouwde
pensioen. Gepensioneer
den ontvangen de
verhoging bij hun uitkering.

MET PENSIOEN
• U ontvangt elke maand
pensioen van ons fonds
• U ontvangt mogelijk ook
pensioen dat u via uw werk
ergens anders hebt opgebouwd
(tip: kijk eens op
www.mijnpensioenoverzicht.nl!)
• U ontvangt elke maand AOW van de
overheid (vanaf uw AOW-leeftijd)
• Hebt u privé bijgespaard voor extra
pensioen, dan krijgt u ook een
uitkering van de bank of verzekeraar
op de afgesproken leeftijd.

ANDERE BAAN
Het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd kunt
u meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds- of
verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht.
Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Onze
Pensioenvergelijker helpt u om een goede keuze te
kunnen maken. Deze vindt u op de pagina
Documenten op onze website.

BIJNA MET PENSIOEN

VERANDERT UW
WERKSITUATIE?
Lees meer over wat u kunt doen
en welke voorwaarden er zijn op
www.pensioenfondshenkel.nl

U kunt zelf bepalen wanneer
en hoe uw pensioen ingaat:
• op uw 65ste (=standaard als
u niets doet)
• eerder dan 65 jaar
• later dan 65 jaar
U kunt keuzes maken voor de
hoogte van uw pensioen:
• eerst meer pensioen, daarna minder
• eerst minder pensioen, daarna meer
• partnerpensioen voor uw partner
inruilen voor meer pensioen voor uzelf
• pensioen voor uzelf inruilen voor
partnerpensioen voor uw partner

Hoeveel pensioen hebt u?
Check het online!
Er zijn twee manieren om uw pensioen te checken:
1. Inloggen op Mijn Pensioencijfers. Dat is de
beveiligde online omgeving van onze website.
U logt in met uw DigiD. U ziet in één oogopslag
hoeveel pensioen u bij ons fonds hebt
opgebouwd. Voor uzelf en voor uw eventuele
nabestaanden.
2. Inloggen op Mijnpensioenoverzicht.nl. Ook
hier logt u in met uw DigiD. U ziet daar alle
opgebouwde pensioenen:
a. Hoeveel pensioen u hebt opgebouwd bij
ons fonds
b. Hoeveel pensioen u hebt opgebouwd bij
eventuele andere pensioenfondsen
c. Uw AOW-pensioen van de overheid

Noteer 28 november 2019
alvast in uw agenda
Want dan is de jaarlijkse
Algemene Vergadering van
Verzekerden. Dé plaats om uw
vragen te stellen over het reilen en
zeilen van ons fonds. Het bestuur kijkt
graag met u terug op 2018 en praat
u bij over de actuele ontwikkelingen
bij ons fonds. Na de zomer krijgt u een
uitnodiging en kunt u zich aanmelden voor
deze bijeenkomst. Houd ook onze website
www.pensioenfondshenkel.nl in de gaten.
Zodra er meer informatie is, publiceren
we het daar als eerste. 
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