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‘Door corona maken we
een pas op de plaats’

STICHTING PENSIOENFONDS
HENKEL NEDERLAND B.V.

kondigden we aan dat wij onderzoek deden naar de toekomst van ons

Bert Janssen: “Ons bestuur zocht
naar de beste uitvoeringsvorm voor
de t oekomst en heeft de belangen
van werkgever, (oud-) deelnemers en
gepensioneerden daarbij evenwichtig
afgewogen. Daaruit kwam een verzekeraar als beste optie. Wij kozen daarvoor,
omdat een verzekeraar de meeste
zekerheid biedt (geen verlaging) en
toekomstbestendig is (zie kader).”

fonds. In november lieten we weten dat ons fonds van plan is om te

Alles in gereedheid

Ons fonds houdt op te bestaan. Alleen de vraag is: wanneer? Vorig jaar

stoppen. De coronacrisis heeft de kaarten echter opnieuw geschud.
“Vorig jaar zaten we financieel in
rustig vaarwater. In die situatie kun je
goed kijken: wat is het beste voor de
pensioenen? Tot enkele weken geleden
voelde ik me heel comfortabel bij
onze keuze. Nu zitten we in een totaal
andere situatie. De financiële markten
staan er slecht voor en we weten niet
wat dit betekent voor onze economie in
de komende jaren.”
Aan het woord is Bert Janssen, voor
zitter van ons fonds. Het is eind maart.
Nederland werkt massaal thuis, veel
winkels zijn dicht. Wat heeft er zich
afgespeeld sinds de vorige nieuwsbrief
waarin het fonds aankondigde zich te
bezinnen op de toekomst?

Wat is er vorig jaar gebeurd?
De aanleiding voor het onderzoek
is de omvang van het fonds. Met
nog geen 800 (oud-) deelnemers en
gepensioneerden zijn we een erg
klein en daardoor relatief kwetsbaar
pensioenfonds.
Dankzij onze sponsor, Henkel
Nederland B.V., hebben we ons
financieel kunnen handhaven, maar
dat is op lange termijn geen h
 oudbare
situatie. Zeker niet, omdat ons fonds
alleen maar kleiner wordt: we zijn
gesloten, er komen geen nieuwe
deelnemers bij. Door nieuwe wetten
en regels nemen verder de eisen aan
bestuurders toe.

“Alle neuzen stonden begin 2020 de
goede kant op. Met Henkel N
 ederland
hadden we afspraken gemaakt over
hoe de sponsor ons financieel zou
helpen om de overgang naar een
verzekeraar mogelijk te maken. De OR
en het Verantwoordingsorgaan h
 ebben
zich achter het besluit geschaard. We
zaten er klaar voor en hebben alles in
gereedheid gebracht. En toen barstte
de coronacrisis los.
We maken een pas op de plaats. Onze
financiële positie staat onder druk en
de financiële markten zijn instabiel.
We wachten tot er weer een stabiele
situatie is en tot we weten hoe wij
(maar óók hoe verzekeraars en Henkel)
uit de coronacrisis zijn g
 ekomen en of
onze overwegingen ook na de coronacrisis nog gelden. Pas dan nemen we
weer besluiten.” 

Hoe zeker is een verzekeraar?
In tegenstelling tot een pensioenfonds kán een verzekeraar in theorie failliet gaan. Maar de kans dat dat gebeurt, is heel
erg klein. Een verzekeraar moet een zekerheid bieden van 99,5% dat het de pensioenen kan uitkeren. (Ter vergelijking: bij
een pensioenfonds is dat 97,5%.) Daarvoor moet een verzekeraar een grote buffer aanleggen en daarop wordt in Nederland
streng toezicht gehouden. Houdt een verzekeraar zich niet aan de regels, dan kunnen toezichthouders ingrijpen. Als een
verzekeraar ondanks alles toch failliet gaat, dan zijn de pensioenen nooit 100% verdwenen. Ze kunnen dan wel lager
uitvallen. De kans op een verlaging van de pensioenen is nu bij veel pensioenfondsen groter. Met een overgang naar een
verzekeraar koopt Pensioenfonds Henkel vooral een stuk zekerheid voor de pensioenen naar de toekomst.

De pensioenen
zijn verhoogd
Per 1 januari 2020 zijn de
pensioenen met 0,43%
verhoogd. Bij oud-werk
nemers wordt de
verhoging opgeteld bij hun
opgebouwde pensioen.
Gepensioneerden hebben
de verhoging ontvangen
bij hun maandelijkse
uitkering.

MEER OF MINDER PARTNERPENSIOEN
Heeft uw partner zelf genoeg pensioen opgebouwd
of juist te weinig? U kunt pensioen voor uzelf inruilen
voor meer pensioen voor uw partner als u komt te
overlijden. Of, als uw partner voldoende eigen inkomen
heeft, pensioen voor uw partner inruilen voor meer
pensioen voor uzelf.

Op 23 november 2020
houden we de jaarlijkse
Algemene Vergadering van
Verzekerden (als dat dan
weer mogelijk is). Dat is
dé plaats om uw vragen te
stellen aan ons bestuur.
Na de zomer krijgt u een
uitnodiging.

Check uw
pensioen
online
• Log in via onze website
op Mijn Pensioencijfers
voor een overzicht bij
ons fonds. Dat kan nu
ook op uw mobiele
telefoon.
• Log in op de landelijke
pensioenwebsite www.
mijnpensioenoverzicht.nl
voor een totaaloverzicht
van uw pensioen en
AOW.

Betaaldata
pensioen 2020
23 april - 22 mei - 23 juni
23 juli - 21 aug.
23 sep. - 23 okt.
23 nov. - 21 dec.

Standaard gaat uw pensioen in op 65 jaar.

EERDER MET PENSIOEN
U kunt ervoor kiezen om uw pensioen
eerder te laten ingaan. Dit kan (onder
voorwaarden) vanaf uw 55ste.
Uw pensioen gaat dan omlaag.

65

ER VALT WAT
JAAR

AVV op
23 november

65

UW PENSIOEN GAAT IN OP 65

DE EERSTE JAREN
MEER PENSIOEN

U kunt ervoor kiezen om eerst meer pensioen
te ontvangen. U ontvangt daarna minder
pensioen zolang u leeft. Het omgekeerde
kan ook: eerst minder pensioen en
daarna meer.

TE KIEZEN
Lees meer op onze website:
www.pensioenfondshenkel.nl.
Klik op Uw pensioen en
Hoeveel krijgt u.

Ons bestuur
wordt versterkt
Zolang als het fonds blijft voortbestaan moeten we
voldoen aan de steeds strenger wordende wettelijke
eisen. Dit vergt nieuwe deskundigheid, maar vooral
ook het opsplitsen van taken en verantwoordelijkheden.
Daar is met een bestuur van slechts vier personen
nauwelijks aan te voldoen.
Daarom krijgt ons bestuur er in de loop van dit jaar
twee bestuurders bij. We houden een bestuur dat
bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever,
deelnemers en gepensioneerden. De versterking
bestaat uit twee professionals die onafhankelijk zijn. Als
toezichthouder De Nederlandsche Bank akkoord gaat,
kunnen wij u de nieuwe bestuurders voorstellen in de
volgende Algemene Vergadering van Verzekerden op
23 november 2020.

Als het meeof tegenzit?

LATER MET PENSIOEN
U kunt ervoor kiezen om uw pensioen
later te laten ingaan. Dat kan op zijn
laatst op uw AOW-datum. Uw pensioen
gaat dan omhoog.
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Corona zet onze
financiële positie
onder druk
De coronacrisis raakt ook ons fonds. Onze
financiële positie is daardoor onder druk
komen te staan. Tot voor kort publiceerden
we elk kwartaal de actuele stand van zaken
over onze financiële positie op onze website.
Vanaf nu doen we dat elke maand. Na tien
werkdagen krijgen we de stand door. Dat zijn
voorlopige cijfers. Deze publiceren we dan op
www.pensioenfondshenkel.nl. Kijk bij Over
het fonds en klik op Actuele cijfers.

In 2020 ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) drie bedragen.
Deze bedragen zijn een inschatting van uw pensioen als het langere
tijd economisch mee- of juist tegenzit. U ziet bruto bedragen van
het p
 ensioen dat u van ons fonds kunt verwachten. Op de n
 ationale
pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u ook een
inschatting met hetzelfde plaatje. Deze inschatting gaat over uw totale
pensioen (ook van m
 ogelijke andere werkgevers) én de AOW die u van
de o
 verheid krijgt, in netto bedragen.
Meer informatie over de inschattingen leest u op onze website.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V. De nieuwsbrief verschijnt
(minimaal) één keer per jaar. Aan de tekst van deze nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u
alleen ontlenen aan het officiële pensioenreglement van ons fonds. Het adres van ons fonds is Postbus 4471,
6401 CZ Heerlen. Of kijk op www.pensioenfondshenkel.nl.

