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Pensioenopbouw vanaf 2018 naar 
Pensioenfonds Detailhandel
Dat besloten de sociale partners in de woonbranche onlangs. U ontving  
hierover onlangs een brief van ons. Wat betekent dit voor uw pensioen?
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U werkt in de woonbranche
Vanaf 1 januari 2018 neemt u deel aan de pensioenregeling 
van Pensioenfonds Detailhandel. Het pensioen dat u tot  
1 januari bij ons opbouwde blijft bij Pensioenfonds Wonen. 
Als u met pensioen gaat, ontvangt u uw pensioenuitkering 
van Pensioenfonds Wonen én Pensioenfonds Detailhandel. 

U ontvangt een pensioenuitkering 
Dan blijft u uw pensioenuitkering van Pensioenfonds  
Wonen ontvangen. Hier verandert niets aan.

Waarom wordt de pensioenregeling ondergebracht 
bij Pensioenfonds Detailhandel?   
Bestuurslid Pieter Verhoog: “Na zorgvuldig onderzoek door 
de sociale partners* bleek dat het voor werk nemers en 
werkgevers gunstiger is om de pensioenregeling onder te 
brengen bij Pensioenfonds Detailhandel. De overgang naar 
Pensioenfonds Detailhandel zorgt voor schaalvoordelen, 
uitzicht op een beter pensioenresultaat en een lagere 
pensioenpremie voor u en uw werkgever. De afgelopen  
jaren pasten we onze pensioenregeling al zo veel mogelijk 
aan aan de regeling van Pensioenfonds Detailhandel. 
Hierdoor is er vrijwel geen verschil tussen beide regelingen.” 

De administratie van onze pensioenregeling  
verhuist naar TKP
Vanaf 1 januari 2018 is TKP de nieuwe pensioenuitvoerder 
van onze pensioenregeling. Een pensioenuitvoerder verzorgt 
onder andere de pensioenadministratie en de communicatie 
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over uw pensioen. “We kozen voor TKP omdat TKP een 
degelijke pensioenuitvoerder is die tegen redelijke kosten 
een hoge kwaliteit van pensioenuitvoering biedt. Ook was 
het bestuur onder de indruk van de klantenservice van TKP 
en de handige pensioenplanner. Die pensioenplanner is erg 
handig als u meer wilt weten over wat u met uw pensioen 
kunt doen. Pensioenfonds Detailhandel maakt ook gebruik 
van TKP als pensioenuitvoerder. Dat maakt de samenwerking 
tussen ons pensioenfonds en Pensioenfonds Detailhandel 
eenvoudiger.”  

Wilt u meer weten? 
Op pensioenwonen.nl en op pensioenfondsdetailhandel.nl 
vindt u meer informatie over de veranderingen en beide 
pensioenregelingen. Vindt u hier niet het antwoord op uw 
vraag? Neemt u dan gerust contact met ons op via het 
contactformulier op onze website. 

Belt u ons liever? 
•  Tot 1 januari bereikt u ons via het bekende telefoon

nummer 088 008 40 02 (op werkdagen van 8.00 uur  
tot 18.00 uur). 

•  Vanaf 1 januari bereikt u ons op werkdagen van 9.00 uur 
tot 17.00 uur op telefoonnummer 050 58 21 922.  
U kunt ons vanaf 2018 ook mailen. Ons emailadres is 
deelnemer@pensioenfondswonen.nl. 

*    Sociale partners zijn de werkgevers en werknemersorganisaties in de 
woonbranche

https://www.pensioenwonen.nl/Werknemers/Default.aspx
https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/welkom
mailto:https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/welkom?subject=
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Langzaam gaat het steeds iets beter

Pensioenfonds Wonen heeft geen eigen 
vereniging voor gepensioneerden. 
Daarom bent u meer dan welkom bij  
de VGD. Bart van Wijck, voorzitter van 
het Verantwoordingsorgaan (VO) van 
Pensioenfonds Wonen geeft uitleg.  
“Ik zit namens de gepensioneerden in 
het VO. Ik kom op voor de belangen 
van de gepensioneerden. Zo’n vereniging 
doet dat op grotere schaal. Dat geeft 
ons meer gewicht; bijvoorbeeld in de 
gesprekken met ons pensioenbestuur.”

Mooie voordelen
Bart raadt alle gepensioneerden van 
Pensioenfonds Wonen aan om lid te 
worden van de VGD. “Ze komen niet 
alleen op voor uw pensioen. Als lid krijgt 
u ook mooie voordelen. Het lidmaatschap 
van € 12 per jaar haalt u er dubbel en 
dwars uit.” VGD biedt aan voordeel 
onder meer:

•  10% korting op een autoverzekering 
bij Centraal Beheer.

•  10% korting op de basisverzekering 
en 15% korting op de aanvullende 
verzekering bij Zilveren Kruis.

•  Het periodieke magazine OUFIT  
met daarin alle wetenswaardigheden 
die voor gepensioneerden van belang 
zijn.

•  Een jaarlijkse Algemene Vergadering 
waar oudcollega’s elkaar kunnen 
ontmoeten.

Wilt u lid worden?
Aanmelden kan via een formulier  
op de website www.v-g-d.nl  
of door een mail te sturen naar 
info@v-g-d.nl. U kunt zich ook 
telefonisch aanmelden via  
0452 05 69 11.

Het jaar is nog niet afgelopen, maar kijken we terug  
dan zien we dat onze financiële gezondheid langzaam  
verbetert. Elke maand gaat het steeds iets beter.  
Helaas gaat het nog niet goed genoeg om uw pensioen 
te kunnen verhogen.
 
De beleidsdekkingsgraad laat zien hoe financieel gezond 
we zijn. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde 
dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Om uw 
pensioen te kunnen verhogen hebben we een beleids
dekkingsgraad nodig van minimaal 110%. Eind oktober 
was onze beleidsdekkingsgraad 101,5%. Dat is dus nog  
te laag. 

Hoe hoger de rente hoe beter
Of onze beleidsdekkingsgraad blijft stijgen, hangt voor  
een groot deel af van de rente. Hoe hoger die is, hoe beter. 
Dat geldt niet alleen voor ons, maar voor vrijwel alle  
pen sioenfondsen. De laatste maanden steeg de rente.  
Mede hierdoor stijgt onze beleidsdekkingsgraad. Of deze 
trend doorzet? Dat weet niemand. We hopen van wel 
natuurlijk. 

We houden u op de hoogte via pensioenwonen.nl
Hier kunt u elke maand de ontwikkelingen van de beleids
dekkingsgraad volgen.

Vereniging voor gepensioneerden
Wat heeft een vereniging voor gepensioneerden te bieden? Waarschijnlijk meer dan u denkt. Niet alleen komt de  
vereniging op voor uw pensioenbelangen, ook profiteert u van mooie voordeelaanbiedingen. Maak kennis met de 
Vereniging Gepensioneerden uit de Detailhandel (VGD).

http://www.v-g-d.nl
mailto:info%40v-g-d.nl?subject=
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Colofon
Uitgave Stichting Pensioenfonds Wonen
Realisatie Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.,
Pensioencommunicatie

Wij hebben deze uitgave zorgvuldig samengesteld.
Aan de inhoud hiervan kunt u echter geen rechten
ontlenen. Het pensioenreglement is leidend.

Heeft u een vraag?
Op pensioenwonen.nl vindt u meer informatie over 
uw pensioen, de pensioenregeling en onze dienst
verlening. U kunt uw vraag ook stellen bij ‘Contact’. 
Voor vragen over uw AOW of belastingen belt u met 
de betreffende instantie.

Naomi: 
Ik ga binnenkort 
verhuizen. 
Moet ik mijn pensioen-
fonds informeren?
Dat hangt er vanaf. Verhuist u binnen of naar Nederland? 
Dan hoeft u ons hierover niet te informeren. Uw gemeente 
geeft uw nieuwe adres aan ons door.

Verhuist u naar of in het buitenland?
Dan krijgen we uw adreswijziging niet automatisch door.  
Het is daarom belangrijk dat u ons een adreswijziging én  
een kopie van een geldig legitimatiebewijs stuurt.  
We passen uw adres vervolgens aan in onze administratie. 

Verandert uw correspondentieadres?
Ook dan ontvangen we graag een adreswijziging met een 
kopie van een geldig legitimatiebewijs.

2016 in vogelvlucht
Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in 2016?  
Hoe staat ons pensioenfonds er voor? Het antwoord op 
deze en andere zaken leest u in ons jaarverslag 2016. 

Op onze website vindt u, naast het officiële jaarverslag, ook ons 
verkorte jaarverslag. Hierin zetten we in 6 pagina’s de belang
rijkste feiten en ontwikkelingen kort en bondig op een rij. 
Meer weten? Kijk op pensioenwonen.nl > Downloads.

Ontvangt u de nieuwsbrief 
voortaan liever digitaal?
U regelt dit eenvoudig op onze website via Mijn  
pen sioen. U logt in met uw geboortedatum en relatie
nummer*.  U geeft daarna aan dat u uw post voortaan  
digitaal wilt ontvangen.  
* U vindt uw relatienummer op de correspondentie die u van ons ontvangt. 

https://www.pensioenwonen.nl/Werknemers/Default.aspx
https://www.pensioenwonen.nl/downloads/default.aspx

