voorjaar 2017

Úw pensioen
Hoger beroep van DNB
gewonnen > 2

Vergelijk twee
pensioenregelingen > 3

Onze nieuwe
pensioenuitvoerder > 4

Hoe staat ons pensioenfonds er voor?
Een voorzichtige blik op 2017
De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds was op 31 januari 2017 102,1%. Eind december 2016
was onze beleidsdekking nog 101,4%. De Nederlandsche Bank (DNB) eist van ons een beleidsdekkings
graad van 115%. De financiële situatie is dus nog niet goed genoeg. Sinds januari 2017 zien we weer een
lichte stijging van de beleidsdekkingsgraad.

We hebben op dit moment voldoende geld in kas om de
toegezegde pensioenen uit te keren. Wel hebben we
onvoldoende vermogen om risico’s op te vangen. Daarom

Wat is een dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad precies?
Iedere maand moet het pensioenfonds de dekkingsgraad vaststellen.

heeft ons pensioenfonds een herstelplan.

De dekkingsgraad geeft aan hoe (financieel) gezond een pensioen-

Waarom is een herstelplan nodig?

(toekomstige) uitkeringen. Dit wordt uitgedrukt in een percentage.

Zolang de financiële situatie niet goed genoeg is, moet er
elk jaar opnieuw een herstelplan worden opgesteld.
De overheid eist dat we meer vet op de botten krijgen.
Vandaar dat we maatregelen moeten nemen om aan te
sterken. Deze maatregelen staan in ons herstelplan.

Wat betekent dat voor uw pensioen?

fonds is. Het is de verhouding tussen het aanwezige vermogen en de

w			 vermogen
Dekkingsgraad=				

x100%

w			 uitkeringen
Naast de ‘gewone’ dekkingsgraad moeten pensioenfondsen van de
toezichthouder ook een zogenaamde beleidsdekkingsgraad

In maart leggen we een aangepast herstelplan aan

berekenen. Dit is het gemiddelde over de dekkingsgraden van de

De Nederlandsche Bank voor. De kans bestaat dat er dit jaar 

voorgaande 12 maanden. Beleidsbeslissingen, zoals het toekennen

extra maatregelen nodig zijn. In 2017 neemt het bestuur

van toeslagen, worden op die beleidsdekkingsgraad gebaseerd.

daarover een beslissing. We houden u op de hoogte via

Dat doen we om deze beslissingen te baseren op een trend en niet op

pensioenslagers.nl.

de dagkoersen. Op pensioenslagers.nl vindt u een overzicht van de
dekkings- en beleidsdekkingsgraden.

Meer weten over uw pensioen? pensioenslagers.nl

Na rechtszaak, nu ook het hoger beroep van DNB gewonnen!

Pensioenfonds voor het slagersbedrijf
krijgt opnieuw gelijk
De Nederlandsche Bank (DNB) vond dat het geld in het pensioenfonds niet goed was verdeeld
tussen de gewone pensioenregeling en de regeling voorwaardelijk pensioen. DNB gaf het fonds
een wettelijke aanwijzing om dat aan te passen. Ons bestuur was het hier niet mee eens en stapte
naar de rechter.
De rechter had ons bestuur op 26 november 2015 al gelijk
gegeven. DNB accepteerde deze uitspraak niet en ging in hoger
beroep. Op donderdag 16 februari 2017 was de uitspraak. Ons
bestuur kreeg opnieuw gelijk en wint nu dus ook het hoger beroep
van DNB.

Wat is de ‘regeling
voorwaardelijk pensioen’?
Met deze regeling kan ongeveer de helft van onze

Wat betekent deze uitspraak voor u

deelnemers, die voor de regeling voorwaardelijk

Er is niks mis met de regeling voorwaardelijk pensioen van

pensioen in aanmerking komt, extra pensioen op-

Pensioenfonds Slagers. Dit betekent dat we onze regeling niet

bouwen. In het verleden hadden wij een VUT-

hoeven aan te passen. En dat we de pensioenen gelukkig niet

regeling. Dit was een speciale regeling voor

hoeven te verlagen. Voor u verandert er dus niets.

mensen die eerder met pensioen wilden. Deze
regeling is afgeschaft. Om de negatieve gevolgen

Bestuursvoorzitter John Klijn van het pensioenfonds:

op te vangen, is er een overgangsregeling

“We zijn blij dat de rechter ons opnieuw gelijk heeft gegeven.

gemaakt. Die heet ‘regeling voorwaardelijk

We vinden nog steeds dat we evenwichtig hebben gehandeld; in

pensioen’.

het belang van álle deelnemers en gepensioneerden.”

Kom naar het
pensioenspreekuur op
25 april 2017!
Speciaal voor 50-plussers organiseren we ook dit jaar

(van 20.00 tot 22.00 uur) in Nijmegen. U kunt zich tot

pensioenspreekuren. Noteer het alvast in uw agenda!

17 april aanmelden via pensioenslagers.nl. Deelnemers

Hoeveel pensioen krijgt u? Kunt u eerder met pensioen?

die in de regio wonen, ontvangen een uitnodiging per

Of later? Dat soort praktische vragen beantwoorden

post. Zij kunnen ook de antwoordkaart insturen.

we tijdens het pensioenspreekuur op dinsdag 25 april
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Solidariteit en collectiviteit
belangrijk voor een goed pensioen
U betaalt elke maand premie. En uw werkgever ook.
Zo spaart u voor later. U doet dat via ons Pensioenfonds.
Misschien denkt u wel eens: ik kan het geld net zo goed
zelf opzij zetten.
Door collectief te sparen, is het voor

U krijgt als gepensioneerde dus veel

pensioenfondsen mogelijk om ook

meer terug dan u er zelf, samen met

geld opzij te zetten voor onvoor

uw werkgever, in hebt gestopt.

ziene omstandigheden. Bijvoorbeeld

Pensioenfondsen beleggen uw geld

als u arbeidsongeschikt raakt. Dan

niet voor niks. Alleen de premie is

blijft u toch pensioen opbouwen.

bij lange na niet voldoende voor een
betaalbaar pensioen. En ook sparen

In Nederland regelen we samen

levert veel te weinig op.

ons pensioen, dus delen we ook
samen de kosten

Waarom nemen pensioenfondsen

Daardoor is iedereen beter af.

risico met mijn geld?

Minder kosten betekent meer

Beleggen is nodig voor een goed

pensioen. De meeste kosten voor

pensioen. En beleggen zonder

uw pensioen worden gemaakt bij

risico bestaat niet. Doordat we in

het beleggen van uw pensioengeld.

Nederland samen ons pensioen

Maar ook hier geldt: het is veel

regelen, delen we met elkaar de

goedkoper om samen een grote pot

risico’s. Pensioenfondsen beleggen

met pensioengeld te beleggen dan

bovendien in vele verschillende

ieder zijn eigen potje.

soorten beleggingen en verspreid
over de hele wereld. Daardoor

Waarom beleggen

spreiden we het risico nog meer.

pensioenfondsen?

Door de afgelopen tientallen jaren

Uw pensioen wordt voor maar

te beleggen, is er nu ruim twee keer

ongeveer 30% betaald uit de

zo veel geld in de gezamenlijke

premie die u samen met uw

pensioenpotten dan wanneer we

werkgever betaalt. Het grootste

het geld op een spaarrekening

deel, ongeveer 70%, wordt betaald

hadden gezet.

uit de opbrengsten van beleggen.

Verantwoord beleggen
We besteden onze beleggingen uit aan

het pensioenfonds r ekening houdt

beleggen we helemaal niet. Z
 oals in

externe vermogensbeheerders. Dit zijn

met het milieu, de maatschappij en het

bedrijven die betrokken zijn bij de

specialisten met jarenlange expertise

ondernemingsbestuur.

productie van clustermunitie.

op het gebied van beleggen.

Ook stimuleren we ondernemingen

Op pensioenslagers.nl leest u meer

We vertellen hen waar ze in mogen be-

waarin we beleggen om een

over Maatschappelijk Verantwoord

leggen en willen dat dit maatschappelijk

maatschappelijk verantwoord beleid

Beleggen.

verantwoord gebeurt. Dit betekent dat

toe te p
 assen. En in sommige branches
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AGH in Rijswijk is
onze nieuwe
pensioenuitvoerder

Het Pensioenoverzicht in
een nieuw jasje

Vanaf 1 januari 2017 voert AGH (Administratie Groep Holland)

Het Pensioenoverzicht geeft inzicht in het pensioen

onze pensioenregeling uit. Dit heeft u in de vorige nieuwsbrief

voor uzelf en uw nabestaanden. Ook laat het zien

kunnen lezen. Ook heeft u in december en in februari brieven van

wat er geregeld is bij eventuele arbeidson

ons ontvangen.

geschiktheid. Doet u uw belastingaangifte? Op

Vanaf dit jaar ziet het Pensioen
overzicht er anders uit. Het is een stuk
beknopter en maakt gebruik van af
beeldingen.

het Pensioenoverzicht vindt u ook uw pensioen
De overgang naar AGH heeft geen gevolgen voor uw pensioen

aangroei (factor A) van het afgelopen jaar.

opbouw of pensioenuitkering
Wel zijn onze contactgegevens gewijzigd. Vanaf 1 januari 2017 zijn

Het Pensioenoverzicht bestaat vanaf 2017 uit

onze contactgegevens:

drie lagen

Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf

Laag 1 is de begeleidende brief die ingaat op het

Postbus 1044, 2280 CA Rijswijk ZH

belang van het Pensioenoverzicht. Laag 2 is het

Telefoonnummer: 088 – 119 80 20

Pensioenoverzicht zelf. Laag 3 is de toelichting op

(bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.15 uur)

het Pensioenoverzicht. De toelichting vindt u
binnenkort op pensioenslagers.nl.

Onze website verandert niet
Op pensioenslagers.nl vindt u, zoals u gewend bent, ook vanaf 2017

Nieuw: Pensioengerechtigden ontvangen vanaf

veel informatie over uw pensioen bij Pensioenfonds voor het

2017 ook een Pensioenoverzicht

Slagersbedrijf.

Vanaf 2017 ontvangen gepensioneerden,
nabestaanden en mensen met een arbeids
ongeschiktheidspensioen ook jaarlijks een
Pensioenoverzicht. Voorheen ontving deze groep
naast een betaalspecificatie alleen een jaaropgave.

Digitale post:
wel zo gemakkelijk!
Informatie over uw pensioen digitaal ontvangen heeft veel

Kijk op
pensioenslagers.nl
als u meer wilt weten
Belt u ons liever? U bereikt ons maandag tot

voordelen. Het is snel, goedkoper en beter voor het milieu.
Ook kunt u de informatie gemakkelijk bewaren op uw
computer. Om de informatie digitaal te sturen, hebben we
uw mailadres nodig. U geeft uw mailadres gemakkelijk
door via Mijn pensioen op pensioenslagers.nl.

en met vrijdag van 8.30 tot 17.15 uur op
088 – 119 80 20. Wij helpen u graag!
Postbus 1044, 2280 CA Rijswijk ZH
pensioenslagers.nl

‘Uw Pensioen’ is een uitgave van “Stichting De Samenwerking”, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf
Realisatie AGH (Administratie Groep Holland), Afdeling Pensioencommunicatie
Hoewel deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. In het pensioenreglement staat
de inhoud van de regeling volledig beschreven. U vindt het op pensioenslagers.nl of u kunt het bij ons opvragen.

