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Pensioenfonds Wonen wordt
Pensioenfonds Detailhandel –
aanvullende informatie

deelnemer@pensioenfondswonen.nl

Beste … ,

In September 2021 hebben wij u laten weten dat Pensioenfonds Wonen ophoudt te bestaan. Het tot
en met 31 december 2021 door u opgebouwde pensioen wordt op 1 januari 2022 overgedragen aan
Pensioenfonds Detailhandel. De overdracht vindt plaats onder voorbehoud van de goedkeuring van
De Nederlandsche Bank.
In deze brief zetten we op een rij wat er voor u verandert na de overdracht en welke informatie u
later nog ontvangt.

Uw pensioen






Het tot en met 31 december 2021 door u opgebouwde pensioen dragen wij op 1 januari 2022
over aan Pensioenfonds Detailhandel. Uw pensioen blijft bij Pensioenfonds Wonen tot het
moment van overdracht.
Na de overdracht kan de hoogte van uw pensioen nog wijzigen. Dit is afhankelijk van de
financiële situatie van de beide pensioenfondsen op 31 december 2021. Dit kan een iets hoger
pensioen of een iets lager pensioen voor u betekenen.
Daarnaast wijzigen ieder jaar onder meer de belastingtarieven waardoor de netto
pensioenuitkering in hoogte kan veranderen.
Goed om te weten; het bestuur van Pensioenfonds Wonen heeft het besluit tot overdracht
genomen op basis van de verwachting dat de overdracht de hoogte van uw pensioen niet of
nauwelijks verandert.
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Wat verandert er voor mij?



De pensioenuitvoerder verandert. Pensioenfonds Wonen houdt op te bestaan, en
Pensioenfonds Detailhandel wordt uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit betekent:
o Correspondentie over bijvoorbeeld de hoogte van uw pensioen ontvangt u vanaf 1
januari 2022 van Pensioenfonds Detailhandel.
o Voor informatie over het pensioenfonds en uw pensioen kunt u vanaf 1 januari 2022
terecht op www.pensioenfondsdetailhandel.nl.
o De website van Pensioenfonds Wonen blijft nog beschikbaar voor informatie over de
sluiting het pensioenfonds.
o Inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl blijft hetzelfde.
o Via de website van Pensioenfonds Detailhandel kunt u inloggen in uw persoonlijke
pensioenomgeving met DIGID. De inlog wordt beschikbaar gesteld vanaf maart 2022.
o De contactgegevens wijzigen. Als u contact wilt opnemen over uw pensioen kunt u
vanaf 1 januari 2022 de volgende gegevens gebruiken:
 e-mail: deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl
 het contactformulier https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/contact
 telefoon:0800-1972 (gratis)

En nu?
Wij houden u via onze website (www.pensioenfondswonen.nl/overdracht) op de hoogte van de
stand van zaken in het traject. Als de overdracht naar Pensioenfonds Detailhandel en de sluiting van
Pensioenfonds Wonen zijn afgerond, zullen wij dit melden via de website.
Heeft u in de tussentijd nog vragen?
U kunt van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch contact met ons
opnemen via: (050) 58 21 922. Of stuur een e-mail naar deelnemer@pensioenfondswonen.nl. Voor
algemene informatie over Pensioenfonds Wonen kunt u kijken op onze website:
www.pensioenfondswonen.nl.
Met vriendelijke groet,

Guus Wouters
Voorzitter
Stichting Pensioenfonds Wonen

