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Beste … , 

 
Pensioenfonds Wonen houdt op te bestaan. Geen zorgen: uw pensioen wordt overgedragen aan 
Pensioenfonds Detailhandel. Wij leggen u graag uit wat dit precies betekent. 
 
2018: Pensioenfonds Wonen een ‘gesloten’ fonds 
Vanaf 1 januari 2018 is Pensioenfonds Wonen een zogenaamd ‘gesloten’ fonds. Dat betekent dat er 
sinds die tijd geen nieuwe deelnemers meer bij zijn gekomen. Alle werknemers in de woonbranche 
gingen pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Detailhandel. Alle pensioenen die vóór 1 januari 2018 
zijn opgebouwd, bleven achter bij Pensioenfonds Wonen.  
 
Onderzoek en besluit 
Sinds 2018 kijkt Pensioenfonds Wonen naar de mogelijkheden om de achtergebleven pensioenen 
onder te brengen. Daarbij is gekeken naar verschillende pensioenfondsen en verzekeraars. Na een 
lang traject is uiteindelijk besloten om de achtergebleven pensioenen ook onder te brengen bij 
Pensioenfonds Detailhandel.  
 
Waarom Pensioenfonds Detailhandel? 
Pensioenfonds Detailhandel is de juiste keuze, omdat: 
 

 Het resultaat van de verwachte toekomstige pensioenuitkering is beter dan bij andere 

onderzochte opties. Dat betekent dat er meer kans is dat uw pensioen hoger uit kan vallen. 
 De kans op toekomstige verhoging van uw pensioen (toeslag) is hoger dan bij andere opties. 
 Pensioenfonds Detailhandel is een aanzienlijk groter pensioenfonds. Dat betekent dat we de 

kosten over veel meer deelnemers kunnen verdelen. 
 Pensioenfonds Detailhandel groeit. Dat betekent een stabiele(re) toekomst. 
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Wat verandert er voor u? 
Ten eerste: u behoudt pensioen. Wij dragen uw pensioen op de overdrachtsdatum over aan 
Pensioenfonds Detailhandel.  
 
Wat verandert is het volgende:  

 
 De pensioenuitvoerder verandert.  

Pensioenfonds Wonen houdt op te bestaan, en Pensioenfonds Detailhandel wordt uw nieuwe 
pensioenuitvoerder. 

 Wij veranderen daarmee ook van pensioenuitvoeringsorganisatie.  
Dat is nu TKP, en wordt Capgemini Pensioendiensten.  

 Wij veranderen van pensioenregeling.  
Nu geldt de pensioenregeling van Pensioenfonds Wonen, en na de overdracht geldt de 
pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. 

 
De overdracht is nog niet definitief 
De overdracht wordt alleen uitgevoerd als: 

 toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) geen bezwaar heeft tegen de overdracht, en 
 op het moment van overdracht de financiële situatie het toelaat om de overdracht te doen 

binnen de grenzen die door het bestuur van Pensioenfonds Wonen zijn vastgesteld. 
 
De overdrachtsdatum is afhankelijk van het moment van goedkeuring door DNB, maar uiterlijk 
31 december 2021.  
 
En nu? 
U krijgt voor het einde van 2021 nog een brief van ons. Daarin leggen wij u verder uit wat er voor u 
verandert. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe website, of logingegevens. In die brief staat ook meer 
informatie over uw pensioen dat we overdragen.  
Voor informatie over de voortgang van het traject kunt u de website 
www.pensioenfondswonen.nl/overdracht bezoeken.  
 
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 
 

 

http://www.pensioenfondswonen.nl/overdracht
http://www.pensioenfondswonen.nl/

