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Nieuwsbrief

Uw pensioen is verhoogd
Pensioenfonds Henkel heeft financieel een goed jaar achter de rug. Dat is
niet alleen goed nieuws voor ons, maar ook voor onze deelnemers en
gepensioneerden. Wij hebben uw pensioen kunnen verhogen. Nog niet alle
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De eerste nieuwsbrief!
Dit is de eerste nieuwsbrief die u
ontvangt van Pensioenfonds H
 enkel.
Deze nieuwsbrief is in plaats g
 ekomen
van de brief die u elk jaar van ons
fonds ontvangt met informatie over
onze financiële p
 ositie, de Algemene
Vergadering van Verzekerden en
andere actuele zaken.

reserves zijn aangevuld, dus de verhoging is beperkt op 0,22%.
Een verhoging, hoe zit dat?
Het verhogen van de pensioenen is
een jaarlijks streven van ons bestuur.
Door een verhoging stijgt uw pensioen
mee met de algemene prijsstijgingen.
Denk aan de prijs voor boodschappen,
abonnementen of huur. Alles wordt
duurder. Als uw pensioen volledig met
de prijsverhogingen mee stijgt, kunt
u in principe evenveel blijven kopen/
betalen van uw pensioen. In andere
woorden: dan behoudt u uw koop
kracht.
De afgelopen jaren hebben we helaas
uw pensioen niet met de p
 rijsstijgingen
kunnen laten meestijgen. Dat b
 etekent
dat uw pensioen minder waard
is geworden. Anders gezegd: uw
koopkracht is achteruit gegaan. Dat
geldt voor iedereen die bij ons fonds
pensioen heeft. Deelnemers die nog
niet met pensioen zijn merken de
gevolgen pas later.

Gepensioneerden ontvangen al
pensioen en voelen dit meteen in hun
portemonnee. Gelukkig steeg de AOW
van de overheid wel volledig mee met
de prijzen. Ook stegen de prijzen niet
zo hard. Maar toch is het erg vervelend
dat wij uw pensioen niet volledig mee
kunnen laten stijgen met de gestegen
prijzen.

Financiële positie goed genoeg
Om de pensioenen te kunnen ver
hogen, moeten wij ons aan een aantal
regels houden. Die regels staan in
de wet en hebben we vastgelegd in
ons beleid. Eén daarvan is dat onze
financiële positie goed genoeg moet
zijn. Verder moeten we in berekeningen
laten zien dat wij de verhoging aan u
ook in de toekomst kunnen blijven be
talen. Aan het eind van 2017 was onze
financiële positie goed genoeg voor
een verhoging van 0,22%.

Meer informatie over de kans op een
verhoging en onze financiële positie
vindt u op onze website:
www.pensioenfondshenkel.nl. Klik
vervolgens op ‘Over het fonds’. Daar
publiceren we elk kwartaal de actuele
stand van zaken over onze financiële
positie.

Herstelplan
Is het nu allemaal koek en ei? Nee,
helaas niet. Ons fonds heeft nog een
tekort aan reserves. Dat is te zien aan
de beleidsdekkingsgraad. Onze beleids
dekkingsgraad was aan het einde van
het eerste kwartaal van dit jaar 113%.
Wij zijn pas weer financieel gezond bij
een beleidsdekkingsgraad van 115,4%.
Zolang de reserves niet op peil zijn,
moeten wij een herstelplan indienen
bij toezichthouder De Nederlandsche
Bank. Daarin staat dat wij denken
dan ons fonds kan herstellen zonder
aanvullende maatregelen. 

SAMENWONEN
Lees het jaarverslag 2017
online

INGANG PENSIOEN
Ons fonds gaat ervan uit dat uw pensioen
ingaat als u 65 wordt. U kunt ervoor kiezen
om uw pensioen op een andere datum te
laten ingaan.

Meld uw partner aan in de beveiligde online
omgeving Mijn Pensioencijfers van onze website
www.pensioenfondshenkel.nl. Uw partner heeft
alleen recht op partnerpensioen als hij of zij bij ons
is aangemeld voordat u met pensioen ging.

TROUWEN

Deze verschijnt binnenkort
op onze website www.
pensioenfondshenkel.nl.
Klik op Documenten.

Onze actuele
financiële
positie

VERANDERT UW
OVERLIJDEN

Vindt u op www.
pensioenfondshenkel.nl/
over-het-fonds. Klik op
Actuele cijfers.

AVG en ons
fonds
De nieuwe privacywet
AVG geldt ook voor ons
fonds. Deze wet is op
25 mei 2018 in werking
getreden. Wij gaan
uiteraard netjes om met
uw privacy. Op onze
website leest u er alles
over in de privacy
verklaring: www.
pensioenfondshenkel.nl/
privacyverklaring.

Hebben wij uw
e-mailadres al?
Dan kunnen wij u ook
digitaal bereiken. Geef uw
e-mailadres door via de
beveiligde omgeving Mijn
Pensioencijfers op www.
pensioenfondshenkel.nl. U
logt in met uw DigiD.

PRIVÉ-SITUATIE?

Wij regelen een uitkering
voor uw partner en kinderen
als u komt te overlijden.
Woont u in Nederland, dan
ontvangen wij automatisch
bericht van uw gemeente.
Woont u in het buitenland,
dan moeten uw nabestaanden
uw overlijden bij ons melden.

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

Uw partner heeft automatisch
recht op partnerpensioen na uw
overlijden als u bent getrouwd
voordat u met pensioen ging.
Woont of trouwt u in het
buitenland? Geef dit aan ons door!

VERHUIZEN
Verhuist u binnen Nederland,
dan hoeft u niets te doen.
Verhuist u in of naar het
buitenland? Geef dat aan
ons door.

GAAT U UIT ELKAAR?
Als u getrouwd was, kunt u afspraken
maken over de verdeling van het
ouderdomspensioen. Woonde u samen?
Dan hoeft u uw ouderdomspensioen niet
te verdelen. U moet wel iets regelen voor
het partnerpensioen.

Kan ons fonds uw
pensioen verlagen?
Ja, in theorie kan dat. Maar in de praktijk is de kans
hierop erg klein. De directie van Henkel heeft in 2012
beloofd om geld bij te storten als het zo slecht gaat
met het pensioenfonds dat we de pensioenen e
 igenlijk
zouden moeten verlagen. De afgelopen jaren heeft
Henkel een paar keer geld gestort, om zo een verlaging
te voorkomen. Er is één uitzondering. De onderneming
stort niet bij als het in een bepaald jaar niet de Short
Term Incentives (jaarlijkse bonus) aan het personeel
kan betalen. Deze situatie is in het 140-jarig bestaan
van Henkel echter nog niet voorgekomen. Ook met het
oog op onze huidige financiële situatie, is een verlaging
voorlopig niet aan de orde. 

Reserveer deze datum:

26 november 2018
Ook in 2018 o
 rganiseren
wij weer een Algemene
Vergadering van Verzekerden.
Dit jaar is dat op 26 november
op het kantoor van Henkel in
Nieuwegein.Ons bestuur praat
u graag bij over alles wat speelt
in pensioenland in het algemeen
en bij ons fonds in het bijzonder
en welke invloed dat heeft op uw
pensioen. Noteer alvast deze datum.
Na de z omer kunt u zich hiervoor
aanmelden. Meer informatie volgt
onder meer via onze website
www.pensioenfondshenkel.nl. 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V. De nieuwsbrief
verschijnt een 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.

