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Wat weet u van het partnerpensioen?

om niet te kiezen voor digitale post
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U bouwt niet alleen voor uzelf pensioen op. Wist u dat er na uw overlijden ook een pensioen is voor
uw partner? Dat heet het partnerpensioen. Als u getrouwd bent, krijgt uw partner bijna altijd een
partnerpensioen. Wonen u en uw partner samen? Dan zijn er wel voorwaarden aan verbonden. U
moet dan bijvoorbeeld een samenlevingscontract hebben dat u bij een notaris heeft afgesloten.

LET OP:
Als u gaat samenwonen kan u in sommige gevallen uw
partner ook aanmelden bij het pensioenfonds. Ga naar:
www.pensioenfondswonen.nl/samenwonen voor alle
voorwaarden.

Ik ben verliefd op de postbode

Ik heb oud papier nodig
voor de kattenbak

Ik verzamel postzegels

Lees alles over het partnerpensioen op onze website:
www.pensioenfondswonen.nl/overlijden. U ziet daar ook wat
er na uw overlijden voor uw kind(eren) is geregeld.

Mijn printer is stuk

Ik bewaar graag alles

Kleine aanpassing voor gemoedsbezwaarden

Ik gebruik oude enveloppen
als boodschappenlijstjes

In het reglement van Pensioenfonds Wonen is er iets veranderd voor gemoedsbezwaarden.
U vindt het reglement op onze website: www.pensioenfondswonen.nl/downloads.

Toch overstappen op digitale post?

Op zoek naar geschikte partner
Vorig jaar vertelde ik u dat Pensioenfonds Wonen
sinds 1 januari 2018 een gesloten fonds is.
Dit betekent dat er geen nieuwe deelnemers
in het pensioenfonds komen en dat er geen
nieuw pensioen opgebouwd wordt. Iedereen bij
Pensioenfonds Wonen is oud-deelnemer (slaper)
of inmiddels gepensioneerd.

wij hier druk mee bezig geweest. De lijst met geschikte
partijen is niet lang meer: 2 pensioenfondsen - waar
we mee zouden kunnen samengaan - en een aantal
verzekeraars. We weten nog niet welke partij de beste
voor onze oud-deelnemers en gepensioneerden is. Dat
weten we waarschijnlijk nog vóór de zomer van 2020.
We blijven u natuurlijk op de hoogte houden!
Lees verder op pagina 2

Colofon

Ontvang uw berichten in uw eigen beveiligde omgeving Mijn Pensioen
als er een nieuw bericht is, krijgt u een seintje per e-mail

Heeft u een vraag?

Geen papieren administratie meer nodig
al uw berichten staan overzichtelijk bij elkaar

Op de www.pensioenfondswonen.nl vindt u meer
informatie over uw pensioen en de pensioenregeling.
U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen op
(050) 58 21 922. Of stuur een e-mail naar
deelnemer@pensioenfondswonen.nl. Als u belt of
mailt, vermeld dan uw pensioennummer.
Wij kunnen u dan beter helpen.

Sneller, makkelijker en goedkoper

Bekijk alle voordelen en stap vandaag nog over op digitale post:

www.pensioenfondswonen.nl/digitaal
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Pensioenfonds wonen hoe
nu verder?
Hebben wij genoeg geld om uw
pensioen te betalen?
‘mijn pensioen’: uw eigen plek
op onze website
Wat weet u van het partner
pensioen?

Daarom zijn wij gestart met een traject om te kijken
of we de pensioenen van de oud-deelnemers naar
een andere partij kunnen overdragen. In 2019 zijn

Voordelen voor u:
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In deze uitgave

Uw pensioenkeuzes
Bent u al met pensioen? Dan heeft u eerder bepaalde keuzes
voor uw pensioen gemaakt. Als u het hele partnerpensioen heeft
geruild voor meer ouderdomspensioen, is er na uw overlijden
natuurlijk geen partnerpensioen meer. Heeft u een deel van het
partnerpensioen ingeruild? Dan wordt het partnerpensioen lager.
Op uw pensioenoverzicht (‘UPO’) staat hoeveel pensioen uw
partner na uw overlijden krijgt.
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Hebben wij genoeg geld om
uw pensioen te betalen?

‘Mijn pensioen’: uw eigen
plek op onze website

De beleidsdekkingsgraad geeft antwoord
op deze vraag. Als u de ontwikkeling van
de beleidsdekkingsgraad in de gaten houdt,
weet u vrij goed hoe uw pensioen(fonds)
ervoor staat.

Op www.pensioenfondswonen.nl
vindt u naast algemene informatie over
pensioen ook een speciale pagina met
uw eigen gegevens: ‘Mijn pensioen’.
Alleen ú kunt deze gegevens zien. U
logt gemakkelijk in met uw DigiD.
Lees verder op pagina 3

Lees verder op pagina 4
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Vervolg van voorpagina

Lage rente: ramp voor pensioenfondsen
De pensioensector was in 2019 veel in het nieuws. Want
veel pensioenfondsen kwamen in financiële problemen.
Ook de financiële situatie van Pensioenfonds Wonen is op dit
moment minder rooskleurig dan een jaar geleden. Grootste
schuldige is de hele lage rente. Als de rente laag is, moeten
pensioenfondsen meer geld (vermogen) ‘in kas’ hebben.
Gelukkig leverden onze beleggingen in 2019 een goed
rendement op. Hierdoor is het vermogen van het fonds hoger
dan ooit.
Maar helaas niet hoog genoeg om de daling van de
dekkingsgraad te stoppen. Op 31 oktober was onze
dekkingsgraad 100,3%. De beleidsdekkingsgraad - het
gemiddelde van de afgelopen 12 maanden - was 102,1%.
We hebben dus net genoeg geld om alle pensioenen te
kunnen betalen. Dit betekent niet dat het geweldig goed gaat
met het pensioenfonds. Maar wel dat er op korte termijn
geen sprake is van een verlaging van uw opgebouwde
pensioen of pensioenuitkering.

Guus Wouters

Pensioenakkoord: nog weinig zeker
In juni werden de sociale partners (werkgevers en vakbonden)
en de regering het eens over een nieuw pensioenstelsel: het
pensioenakkoord. Dat is een akkoord op hoofdlijnen. Wat er
precies gaat veranderen, is dus nog niet bekend.
Er werden wel al duidelijke afspraken gemaakt over de
AOW-leeftijd. Die neemt minder snel toe dan eerder was
afgesproken. Wij volgen alle ontwikkelingen rondom het
pensioenakkoord op de voet!

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).
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.”
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.
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Waarom lid worden?
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 voordelen,
zoals korting op verzekeringen. De VGD brengt een periodiek magazine
uit, genaamd OutFit, met daarin allerlei wetenswaardigheden die voor
gepensioneerden van belang zijn. En organiseert een jaarlijkse Algemene
Vergadering waar oud-collega’s elkaar kunnen ontmoeten.”
Het lidmaatschap kost € 15,00 per jaar.

Hebben wij genoeg geld
om uw pensioen te betalen?

Nieuw! Uw pensioen als het
mee- of tegenzit

De beleidsdekkingsgraad geeft antwoord op deze vraag. Als u de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad in de
gaten houdt, weet u vrij goed hoe uw pensioenfonds ervoor staat.

Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u informatie over uw totale opgebouwde pensioen (én de
AOW). Bent u al met pensioen? Dan kunt u níet op deze website terecht; u krijgt immers al een pensioenuitkering.

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond het pensioenfonds is. De dekkingsgraad is namelijk de verhouding
tussen het geld dat wij hebben (ons vermogen) en het geld dat we nódig hebben om alle pensioenen te kunnen
betalen (onze verplichtingen). De dekkingsgraad is een percentage. Hoe hoger het percentage, hoe beter het gaat.
De beleidsdekkingsgraad is 102,1%, dat is net genoeg om alle pensioenen voor nu en in de toekomst te betalen.

Zolang u nog niet met pensioen bent, ziet u daar dus ook het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd. Sinds
afgelopen september ziet u bij de vooruitblik in plaats van 1 bedrag nu een plaatje met 3 bedragen. Dat is het
pensioen dat u bij al uw pensioenfondsen heeft opgebouwd. Uw AOW zit hier ook al bij.

Wij rekenen elke maand uit hoe hoog onze actuele dekkingsgraad is, dus de dekkingsgraad op dat moment. Maar u las
hierboven ook al over de beleidsdekkingsgraad. Is dat dan iets
anders? Ja, dat klopt. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Bij een
beleidsdekkingsgraad van 100% hebben we precies genoeg
geld om alle pensioenen te betalen. Niet alleen de pensioenen
van nu, maar ook alle pensioenen in de toekomst.

Boven 123,8%

Een inschatting van uw pensioen in 3 verschillende situaties:

110% - 123,8%
102,1

We kunnen uw pensioen verhogen, maar minder dan
de prijzen.

104,0% - 110%

100% - 104,0%

Een optimistische
situatie

verwacht eindresultaat

als het tegenzit

als het meezit

U bent onderweg

Onder 100%

We kunnen uw pensioen zeker niet verhogen. Er is een
grote kans dat we uw pensioen moeten verlagen.

Op 31 oktober 2019 was onze dekkingsgraad 100,3%. De beleidsdekkingsgraad was op die datum 102,1%.
Ga naar onze website als u wilt weten hoe hoog onze beleidsdekkingsgraad nu is: www.pensioenfondswonen.nl/dekkingsgraad.

Op het plaatje op de website staan 3 pijlen. Onderaan de grote pijl
staat het bedrag dat u tot nu heeft opgebouwd. Bovenaan de grote
pijl staat het bedrag waarop u uitkomt in de neutrale situatie. Bij de
linkerpijl staat het bedrag dat u krijgt als het tegen zou zitten. De
rechterpijl wijst naar het bedrag als het meezit.

verwacht eindresultaat
Als het tegen zit
ontvangt u minder

€1.920
netto per maand

Als het meezit
ontvangt u meer
1.980

€1.590

netto per maand

netto per maand

Het plaatje ziet er een beetje uit zoals het navigatiesysteem in een
auto. Het geeft aan dat u ‘onderweg’ bent. Maar tussen nu en uw
pensioendatum kan er nog veel gebeuren. Het verwachte pensioen kan dus nog veranderen. Wat zorgt ervoor dat het mee- of
tegenzit?
Dat zijn vooral de volgende ontwikkelingen:
de rente kan stijgen of dalen;
beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet;
	de prijzen kunnen (snel) stijgen of misschien juist dalen.

Op www.pensioenfondswonen.nl vindt u naast algemene
informatie over pensioen ook een speciale pagina met uw eigen
gegevens: ‘Mijn pensioen’. Alleen ú kunt deze gegevens zien.
U logt gemakkelijk in met uw DigiD.

U krijgt regelmatig post van ons. Al die post komt onder ‘Mijn
post’ op uw eigen webpagina te staan. Hier staat bijvoorbeeld
uw Uniform Pensioenoverzicht, het ‘UPO’. U krijgt dit UPO elk
jaar digitaal (in ‘Mijn post’). Eenmaal per 5 jaar ontvangt u het
UPO ‘op papier’.

Een pessimistische
situatie

We kunnen uw pensioen niet verhogen. Er is een kans
dat we uw pensioen moeten gaan verlagen.

‘Mijn pensioen’: uw eigen plek
op onze website

Onder ‘Mijn profiel’ kunt u bijvoorbeeld uw persoonsgegevens
bekijken en uw correspondentieadres aanpassen. Maar ook uw
e-mailadres en/of telefoonnummer aan ons doorgeven en aangeven hoe u met ons wilt communiceren. Zo kunnen wij u altijd
bereiken als dat nodig is.

Een neutrale
situatie

We mogen uw pensioen niet verhogen.

Beleidsdekkingsgraad bepaalt of we uw pensioen verhogen
Het bestuur van het pensioenfonds kijkt aan het eind van elk
jaar of we uw pensioen kunnen verhogen. Of moeten verlagen.
Het bestuur kijkt dan vooral naar de beleidsdekkingsgraad. De
beleidsdekkingsgraad heeft dus direct invloed op de hoogte
van uw opgebouwde pensioen of uw pensioenuitkering.
De thermometer op onze website geeft precies aan wanneer
wij uw pensioen kunnen verhogen. Maar ook in welke situatie
uw pensioen omlaag gaat. Zo ziet u snel welke gevolgen de
stand van de beleidsdekkingsgraad voor u kan hebben.

Deze 3 netto maandbedragen zijn een inschatting

We kunnen uw pensioen net zoveel verhogen als de
prijzen. Toekenning van gemiste verhogingen van
voorgaande jaren kan misschien ook.

Let op: de bedragen in het
plaatje zijn voorbeelden. U ziet
dus niet uw eigen pensioen.

Door deze ontwikkelingen kan uw pensioen met een toeslag worden verhoogd
of juist door het pensioenfonds worden verlaagd.

Nog niet op het UPO

Pensioendashboard
Bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds Detailhandel? Dan
heeft u ook daar een eigen pensioenpagina. U kunt dan ook
gebruikmaken van het Pensioendashboard van Pensioenfonds
Detailhandel. Hiermee kunt u bekijken of uw verwachte inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn als u met pensioen gaat.
Wilt u een totaaloverzicht van uw pensioen én AOW?
Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Het plaatje met de 3 bedragen is sinds 30 september al
te zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Vanaf 2020
zijn deze scenario’s ook terug te vinden op uw Uniform
Pensioenoverzicht (UPO).
Het navigatieplaatje staat dus nog niet op uw UPO 2019 dat in ‘Mijn
post’ (zie verderop) staat. Bovendien is het ‘neutrale bedrag’ op
de website anders dan het ‘te bereiken pensioen’ op uw UPO. Het
UPO is namelijk altijd een jaarlijkse momentopname. Op de website

www.mijnpensioenoverzicht.nl worden de cijfers 4 keer per
jaar ververst.
Maar er zijn meer verschillen. Zo houdt de website bij de vooruitblik al rekening met toekomstige prijsstijgingen (de inflatie). Uw
UPO houdt géén rekening met de inflatie. Let daar dus goed op.
Nog een verschil: op de website ziet u al uw pensioen bij elkaar
opgeteld. Dus ook pensioen dat u bij een ander pensioenfonds
opbouwt of opbouwde. Op het UPO ziet u alleen uw pensioen bij
Pensioenfonds Wonen.
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