meubelﬂits nr 37 | september 2015

Strengere regels
voor verhogen
Nieuwe, strengere regels voor pensioenfondsen moeten ervoor
zorgen dat ons pensioenstelsel toekomstbestendiger wordt.
Een van de gevolgen van dit zogenoemde nieuwe Financieel
Toetsingskader (FTK): het wordt de komende jaren lastiger om
de pensioenen te verhogen.
Volgens gepensioneerde Jim Boester, lid van
het verantwoordingsorgaan, behoort ons
fonds tot de gezondste pensioenfondsen
van Nederland. “Afgelopen jaar kregen we
er, door de goede resultaten, eindelijk weer
een beetje pensioen bij. Nu maakt onze
dekkingsgraad – die laat zien hoe gezond
we zijn – onbedoeld weer een flinke
duikeling. Dat betekent voor alle pensioen
fondsen een flinke dreun.” Boester had
liever gezien dat de staatssecretaris een
paar jaar had gewacht met de nieuwe
regels. “Al die vernieuwingen verstoren
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het herstel van de pensioenfondsen alleen
maar.”
Marianne Buket, salarisadministrateur van
Bruynzeel Keukens, kan zich voorstellen dat
veel deelnemers en gepensioneerden niet
blij zijn met de strengere regels. “Toch zijn
de nieuwe regels wel nuttig. Ze zorgen voor
meer rust en stabiliteit. Ook qua pensioen
premie.” Het advies van Marianne: sta
sowieso eens wat vaker stil bij later.
“Strengere regels of niet: de tijd dat je
qua pensioen kon rekenen op 70% van je
laatstverdiende loon, is voorbij. Duik er af
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en toe eens in. Zeker als je nog wat jonger
bent, zijn er nog genoeg mogelijkheden om
je pensioen aan te vullen.”
Kijk op www.meubelpensioen.nl
voor het laatste nieuws.

AOW-leeftijd sneller omhoog
Niet in 2023, maar al in 2021 komt de AOW-leeftijd
uit op 67 jaar. Dat heeft het kabinet besloten.
Mensen worden steeds ouder; de levens
verwachting stijgt. Om de AOW betaalbaar
te houden, besloot de overheid enkele jaren
geleden om de AOW-leeftijd in stappen te
verhogen. Uiteindelijk zou de AOW-leeftijd
in 2023 op 67 jaar komen te liggen.
Inmiddels is bekend geworden dat de
levensverwachting nog sneller stijgt dan
verwacht. Daarom is besloten om ook de
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AOW-leeftijd versneld te verhogen. Nu komt
deze al in 2021 uit op 67 jaar. Ná 2021 wordt
de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levens
verwachting.
U kunt uw pensioen van pensioenfonds
Meubel vóór uw 67ste laten ingaan.
Bekijk de mogelijkheden met de pensioen
planner op onze website.
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Beleggen voor een
goed pensioen
Beleggen van pensioenpremies is noodzakelijk voor een goed pensioen. Op de
lange termijn levert beleggen immers meer op dan sparen. “Zonder beleggingen
zouden we nooit dezelfde rendementen kunnen behalen.”
Rob van Dijk is bestuurslid van pensioen
fonds Meubel; Herman ter Meer is lid van
het verantwoordingsorgaan, dat het
bestuur kritisch volgt. “Mensen denken
vaak onterecht dat sparen ‘veiliger’ is dan
beleggen”, vertelt Rob van Dijk. “Maar een
bank belegt óók met jouw spaargeld.
Sterker nog: het risico is net zo groot. Maar
het rendement is bij een bank veel lager.

Aandacht voor
duurzaam beleggen
Pensioenfonds Meubel belegt niet in
dubieuze bedrijven. Zoals wapen
fabrikanten en bedrijven die doen
aan kinderarbeid. Daarnaast laten
we wereldwijd onze stem horen op
aandeelhoudersvergaderingen.

Op een spaarrekening krijg je momenteel
hooguit 1% rente. Terwijl wij als grote
belegger gemiddeld rendementen van zo’n
4 à 5% behalen.” Ook Herman ter Meer
benadrukt dat beleggen meer oplevert dan
sparen. “Ik hoor wel eens van deelnemers
dat ze liever zelf willen sparen. Ik reken dan
voor dat beleggen op de lange termijn veel
meer oplevert. Dan zijn ze snel overtuigd.”
Risico’s spreiden
Het is volgens Ter Meer wél belangrijk om
de risico’s zoveel mogelijk te beperken.
Dat doet het pensioenfonds door de beleg
gingen te spreiden, schetst Van Dijk.
“We beleggen in zowel aandelen, obligaties,
vastgoed als grondstoffen. En dat doen we
wereldwijd. De kans dat het overal tegelijk
verkeerd gaat, is heel klein. Dat gebeurt
alleen in hele uitzonderlijke gevallen,
zoals in 2008 tijdens de kredietcrisis.”
“Daarnaast heeft het fonds bepaalde risico’s

Herman ter Meer (links) en
Rob van Dijk (rechts)
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afgedekt”, vervolgt Van Dijk. “Zoals het risico
van een extreem lage rente. Deze zoge
noemde rente-afdekking heeft ons in de
huidige markt al veel geld opgeleverd.
Verder werkt het fonds met een zoge
noemde fiduciair: een externe specialist,
die namens ons fonds de beleggingen
voortdurend in de gaten houdt.”
Boven de streep
“Het verantwoordingsorgaan kan zich in
grote lijnen vinden in het beleggingsbeleid
van het fonds”, benadrukt Ter Meer.
“Wel roepen we het bestuur op om te
blijven letten op de kosten. Als het goed
koper kan, komt dat de pensioenen ten
goede. Aan de andere kant: een goede
vermogensbeheerder levert het fonds
boven de streep geld óp. Zo houden we
het fonds gezond. En streven we ernaar
om de pensioenen in de toekomst te
verhogen.”
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Beleggen of sparen?
Beleggen via het pensioenfonds levert meer pensioen
op dan zelf sparen voor je pensioen. Dat wordt duidelijk
als je de beleggingsrendementen van pensioenfonds
Meubel vergelijkt met de spaarrendementen.
Zo was het gemiddelde beleggingsrendement in de periode vanaf 1992
tot en met 2014 7%. Het gemiddelde spaarrendement was over die
periode 3,1%. Voor de aangroei van het pensioenkapitaal betekent dat:

Beleggen tegen 7,0%
Sparen tegen 3,1%

Aantal jaren voordat je
ingelegde premie is verdubbeld
10,3 jaar
23,2 jaar

De premie die je hebt ingelegd, zit in de volgende geldzak:
Hieronder staan drie voorbeeldsituaties beschreven.
Voorbeeld: je bent 67 jaar en je hebt vanaf je
40ste meegedaan aan de pensioenregeling
Met beleggen is je geldzak in
27 jaar aangegroeid tot 287%:
Als je met je geldzak was gaan
sparen, was deze in 27 jaar
aangegroeid tot 155%.
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Als je met je geldzak was
gaan sparen, was deze in
46 jaar aangegroeid tot 219%:
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Als je met je geldzak was
gaan sparen, was deze in
7 jaar uitgegroeid tot 112%:

Toeslagen: niet lonen, maar prijzen als uitgangspunt
Lonen en prijzen stijgen elk jaar. Het pensioenfonds
streeft ernaar jaarlijks de pensioenen van deelnemers,
pensioengerechtigden en gewezen deelnemers te
verhogen. De financiële positie van het fonds moet dan
wél goed genoeg zijn. Elk jaar bekijkt het bestuur
opnieuw of zo’n
toeslag erin zit.

Elk jaar bekijkt het
bestuur opnieuw of
zo’n toeslag erin zit.

Bijzonder partnerpensioen terug naar deelnemer
Het bijzonder partnerpensioen is het pensioen dat je
eventuele ex-partner krijgt na je overlijden. Uiteraard
kan het voorkomen dat je ex-partner vóór jou overlijdt.
Vanaf 1 januari 2015 komt dit bijzonder partnerpensioen
weer terug bij jouw eigen ouderdomspensioen. Een
wijziging in de Pensioenwet maakt dit mogelijk. Voor
heen ging het opgebouwde bijzonder partnerpensioen
nog terug naar het pensioenfonds. Daarmee kwam het
ten goede aan alle deelnemers.
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Voorbeeld: je bent 67 jaar en je hebt vanaf je
60ste meegedaan aan de pensioenregeling
Met beleggen is je geldzak in
7 jaar uitgegroeid tot 128%:

Het bestuur paste ons pensioenreglement
onlangs op een aantal punten aan.
Hieronder lichten we kort toe wat er
gewijzigd is.

Tot nu toe baseerde
het bestuur de
hoogte van een
eventuele toeslag
op de ontwikkeling
van de lonen in de meubelbranche.
Dat verandert per 1 januari 2016. Het bestuur volgt het
besluit van cao-partijen om uit te gaan van de consu
mentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Niet de lonen, maar de prijzen vormen
dan het uitgangspunt.

Voorbeeld: je bent 67 jaar en je hebt vanaf je
21ste meegedaan aan de pensioenregeling
Met beleggen is je geldzak in
46 jaar uitgegroeid tot 698%:

Wat veranderde
er in ons
reglement?
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Het verschil tussen sparen en beleggen wordt groter als je langer had
meegedaan aan de pensioenregeling. Of als je langer had gespaard. Het
verschil tussen sparen en beleggen wordt kleiner als je korter had
meegedaan aan de pensioenregeling. Of als je korter had gespaard.
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Pensioen bij arbeidsongeschiktheid loopt langer door
Ontvang je een WIA- of een WAO-uitkering? Dan heb je
onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling op
die uitkering. Dit is het zogenoemde arbeidsongeschikt
heidspensioen. Tot nu toe eindigde dit arbeidsonge
schiktheidspensioen op de eerste dag van de maand
waarin iemand 65 werd. Dat blijft zo voor arbeids
ongeschiktheidspensioenen die zijn ingegaan vóór
1 januari 2015. Alle arbeidsongeschiktheidspensioenen
die ná die datum zijn ingegaan, lopen langer door. Zij
eindigen op de AOW-leeftijd, met een maximum van
67 jaar. Hetzelfde geldt voor het ANW-hiaatpensioen
en pensioen uit de WIA-excedentregeling.
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Pensioenfonds Meubel in de spotlight
Hoe verging het pensioenfonds Meubel
na het uitbreken van de kredietcrisis van
2008? Dat verhaal kwam aan bod in het
tv-programma Zwarte Zwanen, op 14 juli
van Omroep Max. Pensioenfonds Meubel
greep deze kans aan om een positief geluid
uit de pensioensector te laten horen.
De documentaireserie Zwarte Zwanen ging
op 13 en 14 juli over de pensioenwereld. In
de tweede uitzending kwam pensioenfonds
Meubel aan bod. In september 2008 ging de
Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet.
Door dit faillissement dreigde pensioen
fonds Meubel schade op te lopen. Ons
bestuurslid Harry Nieuwenhuis deed in de
uitzending uit de doeken hoe het bestuur
(in nauw overleg met het verantwoordings
orgaan) handelde na dat faillissement.
Lange en ingewikkelde procedures leidden
uiteindelijk tot een regeling.
Het positieve resultaat van die regeling is
ten goede gekomen aan ons pensioenver
mogen. Je ontving in juli een brief van ons
fonds over dit onderwerp.
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Meer weten? Je kunt de uitzending terugkijken via www.omroepmax.nl.

Nuttige info tijdens geslaagd webinar
Een webinar: Een presentatie van een pensioenspecialist, live te volgen op je
eigen pc of tablet. In een notendop is dat de opzet van de zogenoemde webinars
die pensioenfonds Meubel regelmatig organiseert.
Frans Beijsens, projectleider bij interieur
bouwer Hemlock in Lisserbroek, was een van

de deelnemers aan het webinar van 8 mei.
“Eind volgend jaar ga ik met pensioen.
Nu biedt pensioenfonds Meubel behoorlijk
wat mogelijkheden om je pensioen naar
eigen wens in te richten. Zo ben ik zelf wel
geïnteresseerd in het hoog-laag-pensioen.
Je pensioen is dan in de eerste jaren wat
hoger dan in de jaren daarna. Ik ben er nog
niet helemaal uit. Maar het was fijn om
tijdens het webinar alle mogelijkheden
weer even voorbij te horen komen.
Ook handig: de mogelijkheid om een
serviceberekening aan te vragen.
Die laat precies zien hoeveel je straks aan
pensioen krijgt, afhankelijk van de keuzes
die je maakt.”

Ben je nieuwsgierig geworden naar het webinar?
Je kunt het bekijken op www.meubelpensioen.nl.

4

Colofon
Uitgave:

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubel
industrie en Meubileringsbedrijven

Realisatie:
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Vormgeving:
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Deze Meubelflits is met de grootste zorg
samengesteld. Je kunt hieraan geen rechten
ontlenen. Ons reglement is altijd leidend.

Heeft u vragen?

Kijk op: meubelpensioen.nl of stuur een
e-mail naar meubel@achmea.nl.
Je kunt op werkdagen tussen 8:00 en
18:00 uur ook bellen: 088 008 40 48

