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Een gezond pensioenfonds,
daar doen we het voor!
Hij kent de slagerssector én het pensioenfonds als zijn broekzak. Oud-slager Henk Hofmeester (71) heeft
de pensioenveranderingen als cao-onderhandelaar en lid van de vroegere deelnemersraad van dichtbij
meegemaakt. Nu is hij vicevoorzitter van het verantwoordingsorgaan. “Ik houd van duidelijke taal.
Met een rechte rug zeggen waar het om gaat!”

Het verantwoordingsorgaan

In het verantwoordingsorgaan zitten actieve deelnemers,

Sinds 1 juli 2014 kent het pensioenfonds een nieuwe

gepensioneerden en leden namens de werkgevers uit

bestuursvorm. Daarnaast is de oude deelnemersraad

de slagersbranche. Het verantwoordingsorgaan is

opgehouden te bestaan en ontstond er een ‘nieuw’

bevoegd om een oordeel te geven over het handelen

verantwoordingsorgaan. Wie zitten er in het

van het Bestuur. Dit gebeurt aan de hand van het

verantwoordingsorgaan en wat doen ze precies?

jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie.
Zoals over de bevindingen van het interne toezicht,
over het door het Bestuur uitgevoerde beleid en over

Pensioenfonds stapt over naar uitvoerder AGH

de beleidskeuzes voor de toekomst.

Tot 1 januari 2017 zitten we nog bij Syntrus Achmea.
Daarna gaat de uitvoering van onze pensioenregeling

Henk Hofmeester: “We volgen de ontwikkelingen op

over naar AGH (Administratie Groep Holland) in

de voet. De sfeer is heel constructief. Allemaal hebben

Rijswijk. Onze nieuwe uitvoerder is gericht op de

we hetzelfde doel: een gezond pensioenfonds!”

agrarische sector maar werkt ook voor andere secto

Lees verder op pagina 2 >>

ren. U hoort binnenkort meer over deze overstap.

Meer weten over uw pensioen? pensioenslagers.nl

2017: Misschien
extra maatregelen nodig
Hoe staan we er financieel voor? Niet zo goed als we zouden willen. Daarom lukt het niet om de
pensioenen volgend jaar te verhogen. Misschien zijn er zelfs extra maatregelen nodig. Bijvoorbeeld
het verlagen van de pensioenen.
Hoe gezond ons pensioenfonds is, laat de dekkingsgraad zien.

Volg het laatste nieuws

In 2016 is de dekkingsgraad stap voor stap gedaald. Eind

Via deze nieuwsbrief en berichten op pensioenslagers.nl

september was de stand 100,2%. Dat betekent dat we maar net

houden we u op de hoogte van de financiële situatie.

voldoende geld in kas hebben om de pensioenen voor nu en in
de toekomst uit te betalen. Eén flinke tegenslag kan ervoor
zorgen dat we geld te kort komen.
Herstelplan
Daarom eist de overheid dat we meer vet op de botten krijgen.
Onze dekkingsgraad moet minimaal 104,3% zijn. Daar zitten
we onder. Vandaar dat we maatregelen nemen om aan te
sterken. Die staan in ons herstelplan. Dit plan hebben we in
juli ter goedkeuring aan De Nederlandsche Bank voorgelegd.

104,3%
maatregelen
nodig

De kans is aanwezig dat we volgend jaar extra maatregelen

geen
maatregelen
nodig

dekkingsgraad
100,2%

moeten nemen. Begin 2017 neemt het bestuur daarover een
beslissing.
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“Met elkaar in gesprek”
Henk ervaart de manier van samenwerken tussen bestuur
en verantwoordingsorgaan bij Pensioenfonds voor het
Slagersbedrijf als bijzonder. “De relatie tussen bestuur en

Wat veranderde er
in ons reglement?

verantwoordingsorgaan is erg goed. Uiteraard zijn we wel
kritisch bij het achteraf beoordelen van het gevoerde beleid
door het Bestuur. Het verantwoordingsorgaan krijgt de
verslagen van de bestuursvergaderingen achteraf ter
informatie te zien. Ook vergaderen we regelmatig samen
en zijn we met elkaar in gesprek.”

“Het is hun inkomen voor later”
Bij zijn werk voor het verantwoordingsorgaan houdt Henk
zijn werknemers die vroeger voor hem werkten voor ogen.
“De mensen op de werkvloer, daar doe je het voor. Het is hun
inkomen voor later. Daar kunnen we niet zorgvuldig genoeg
mee omgaan.”
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Maximaal 5 jaar voor AOW-leeftijd met pensioen
U kunt op zijn vroegst 5 jaar voor uw AOW-leeftijd
met pensioen. Voorheen was dat op 60-jarige
leeftijd.
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar
66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022
wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de mogelijk
verder oplopende levensverwachting.

Nieuw!

Kom naar het Slagerscafé
of Inloopspreekuur
Jonge deelnemers hebben andere vragen over hun pensioen dan
deelnemers die al bijna met pensioen gaan. Daar spelen we op in.
Speciaal voor 50-plussers organiseren we een Inloopspreekuur.
En voor deelnemers (tot 50 jaar) voor het eerst het Slagerscafé.
Noteer alvast in de agenda!
Inloopspreekuur voor deelnemers

Slagerscafé voor deelnemers

vanaf 50 jaar

tot 50 jaar

Hoeveel pensioen krijgt u? Kunt u eerder

Er gebeurt veel op pensioengebied.

met pensioen? Of later? Dat soort

Maar wat betekent dat voor u op dit

praktische vragen beantwoorden we

moment? Op 22 november (van 19.30

tijdens het Inloopspreekuur op dinsdag

tot 21.30 uur) praten we hierover in

8 november (van 19.30 tot 21.30 uur) in

het Slagerscafé dat we organiseren in

Rotterdam. U kunt zich vóór 1 november

Gouda. Deelnemers in de regio krijgen

aanmelden via pensioenslagers.nl.

hiervoor een uitnodiging in de bus.

Deelnemers die in de regio wonen,

Ook kunt u zich vóór 14 november

ontvingen een uitnodiging per post.

aanmelden via pensioenslagers.nl.

Zij kunnen ook de antwoordkaart insturen.

10 en 11 oktober

VAS 2016: groot succes!
Op 10 en 11 oktober stond

uit met daarin de brochure

Pensioenfonds voor het Slagers

Uw pensioenregeling, uitnodigingen

bedrijf op de VAS 2016 in het Food

voor onze bijeenkomsten in november

Center Amsterdam. We mochten

en onze USB-stick in 3 kleuren.

veel werknemers en werkgevers

Ook waren onze pensioendeskundi-

in onze stand verwelkomen.

gen aanwezig om pensioenvragen te
beantwoorden.

Onze karikaturist Sandor Paulus maakte van 70 bezoekers een pensioen

We kijken terug op een geslaagde

karikatuur. We deelden goodybags

beurs!
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Pensioen3daagse komt eraan
Weleens gehoord van de Pensioen3daagse?
1, 2 en 3 november is het weer zover. Drie dagen
staat pensioen in de schijnwerpers.
Overal in het land zijn informatiebijeenkomsten waar u terecht kunt met uw
pensioenvragen. Ook Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf doet er aan mee
met het Slagerscafé voor jongere deelnemers en het inloopspreekuur voor
50-plussers (zie pagina 3).

Pensioen 1-2-3:
Pensioen in duidelijke taal

Digitale post:
wel zo gemakkelijk!

Wat willen (nieuwe) deelnemers weten over hun
pensioen? Dat verschilt per persoon. De een wil alleen
de hoofdzaken weten, een ander ook de details. Die keus
bieden wij met Pensioen 1-2-3. U vindt het op

Informatie over uw pensioen digitaal ontvangen heeft veel

pensioenslagers.nl.

voordelen. Het is snel, goedkoper en beter voor het milieu.
Ook kunt u de informatie gemakkelijk bewaren op uw

Hier vindt u ook de pensioenvergelijker. Daarmee kunt

fcomputer. Om de informatie digitaal te sturen, hebben we

u gemakkelijk 2 verschillende pensioenregelingen

uw mailadres nodig. U geeft uw mailadres gemakkelijk

vergelijken. U ziet bijvoorbeeld wat u wel en wat u

door via Mijn pensioen op pensioenslagers.nl.

niet krijgt.

Kijk op
pensioenslagers.nl
als u meer wilt weten
Belt u ons liever? U bereikt ons maandag tot
en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur op
088 008 40 82. Wij helpen u graag!
 Postbus 40056, 7300 AZ Apeldoorn
 slagerspensioen@achmea.nl

‘Uw Pensioen’ is een uitgave van “Stichting De Samenwerking”, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf
Realisatie Syntrus Achmea Pensioenbeheer, 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.

