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JE SPAART 
VOOR LATER!

EDITORIAL

Recentelijk is er pensioenonderzoek gedaan met een  voor 

mij schokkende uitkomst. De Pensioenfederatie (belangen

behartiger van iedereen die is aangesloten bij een pensioenfonds) 

 onderzocht onder meer hoe de Nederlander denkt dat de door hem ingelegde 

pensioenpremies worden besteed. Wat bleek? 79% van de mensen gaf aan te denken 

dat de premie die door hen wordt betaald, wordt gebruikt om het pensioen te betalen 

van de mensen die op dit moment met pensioen zijn. Dat is echt onzin. Ik snap trouwens 

wel waar het vandaan komt, want ons AOWstelsel zit wel zo in elkaar. Maar je pensioen 

zeker niet. 

In het kort zit het zo met je pensioen. Zodra je in dienst treedt in de branche en 21 jaar of 

ouder bent, bouw je pensioen op bij Pensioenfonds Meubel. Dat betekent dat je elk jaar 

spaart voor je pensioen. Hoeveel je spaart, is afhankelijk van je salaris en de hoeveelheid 

uren die je werkt.

Stel nu: iemand verdient € 2.500 bruto per maand en heeft na 20 jaar werken, een 

pensioen opgebouwd van € 6.000 bruto per jaar. Het pensioenfonds zegt in dit geval: 

bovenop de AOW die je via de overheid krijgt, ontvang je naar verwachting van ons vanaf 

je 67e elke maand € 500. Zo lang je leeft. Die € 500 per maand van het pensioenfonds  

is weliswaar niet gegarandeerd, maar het is wel een zeer goede inschatting. Voor die 

 toezegging van € 500 per maand heeft het pensioenfonds namelijk nu al het daarvoor 

benodigde geld gereserveerd. Daar wordt door De Nederlandsche Bank ook op toegezien. 

Een deel van het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd, heeft het pensioenfonds 

dus al in kas. Het resterende deel moet komen van het rendement op beleggingen. 

Daarin zit ook de onzekere component. Nu hoor ik een enkeling al denken: geef het 

gespaarde bedrag dan maar vast aan mij, dan zet ik het wel op de bank. Dat zou geen 

goed idee zijn. Want dan ontvang je alleen rente, maar niet de beleggingsopbrengsten. 

We beleggen bovendien collectief. Dat is heel waardevol. Want beleggingsopbrengsten 

zijn veel hoger bij een groter vermogen en de kosten per belegde euro zijn veel lager. In 

de vorige editie van Nu voor Later heb ik al aangegeven dat je bij Pensioenfonds Meubel 
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voor elke euro die je erin stopt, er gemid

deld 4 terug krijgt. Gemiddeld behaalden 

we 7,6% rendement over de afgelopen 

10 jaar. Dat lukt je niet bij een bank. En 

hoogstwaarschijnlijk ook niet als je zelf 

gaat beleggen. 

Wat daarnaast een grote plus is aan een 

collectief pensioenfonds, is dat je risico’s 

deelt. Bijvoorbeeld het ‘risico’ dat je erg 

oud wordt. Op zich een mooi risico natuur

lijk. Maar als je zelf zou sparen voor later, 

is je geld simpelweg op als je ouder wordt 

dan waarop je had gerekend. Bij het 

 pensioenfonds ontvang je je pensioen 

zolang je leeft. Of je nu 70 wordt of 110. 

Een ander punt waarom het delen van 

risico’s goed is, is dat het eerlijker is. We 

hebben namelijk altijd te maken met 

schokken op de fi nanciële markten. Is het 

dan logisch dat twee mensen die even 

lang in de branche hebben gewerkt en 

evenveel premie hebben betaald een 

verschillend pensioen zouden krijgen? 

Simpelweg omdat de ene toevallig 

1 en de ander 2 slechte beursjaren heeft 

meegemaakt? Nee toch. Daarom delen 

we de risico’s die je niet in je eentje kunt 

of wilt dragen.

Kortom: alles wat je nu inlegt bij het 

 pensioenfonds is zeer goed belegd geld. 

En wat je bij het pensioenfonds hebt 

 gespaard kan nooit opeens ‘op’ of ‘weg’ 

zijn. Echt niet. 

Petra de Bruijn, 

Voorzitter Pensioenfonds Meubel

INHOUD
EDITORIAL

OP KOERS
Ben jij op koers met je pensioen? 4
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“Stilzitten heb ik echt 

moeten leren.”6
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OP KOERS

VOOR IEDEREEN DIE NU 
PENSIOEN OPBOUWT BIJ 

PENSIOENFONDS 
MEUBEL









Ga naar www.meubelpensioen.nl

Kies je doelgroep (ik ben medewerker)

Ga naar Mijn Pensioen of klik op de 
DigiD-banner en log in met je DigiD

Onder MijnPensioen zie je je pensioen-
overzicht in je Dossier staan. Ook kun je 
vanuit daar naar Op Koers. En laat meteen 
even je e-mailadres achter in Profi el!

AL JOUW GEGEVENS DIGITAAL. GA OOK ONLINE! 
In september ontving iedereen van Pensioenfonds Meubel het pensioenoverzicht. Niet langer per post, maar in het eigen 

beveiligde online portaal. Meer dan 1.000 collega’s bekeken en downloadden het UPO meteen na de aankondiging. Zo’n 400 

collega’s bezochten (ook) Op Koers. Een tool waarin je in 10 minuten ontdekt of je op schema ligt met je pensioenopbouw. 

We vroegen collega´s uit de branche naar hun ervaring met de online omgeving van het pensioenfonds. Lees het, en maak 

vervolgens zelf even tijd voor je pensioen. Zo gedaan!

OF BEKIJK JE PENSIOENOVERZICHT 
NU METEEN OP JE MOBIEL! (INLOGGEN MET JE DIGID)
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Bas Groen (33): “Ik ben eerlijk gezegd 

nog totaal niet bezig met mijn pensioen. 

Vind ik ook niet gek op mijn leeftijd. Maar 

ik bewaar wel altijd mijn pensioenover

zichten. Het gaat tenslotte wel gewoon 

over mijn inkomen voor later. Nu kreeg 

ik via Pensioenfonds Meubel dus een 

kaart met de mededeling dat mijn meest 

recente pensioenoverzicht digitaal staat. 

Ik heb het meteen maar even gecheckt 

en het ziet er netjes uit. Hij staat veilig 

achter een DigiDinlog op de website. Ik 

weet dat het onzin is, maar ik ben iemand 

die voor de zekerheid zijn pensioen

Richard Bakker (45): “Ik werk nog wel een 

jaar of 25 tot mijn pensioen. Maar ik ben 

ook al ruim 17 jaar aan het werk. Ik heb 

dus ook al 17 jaar pensioen opgebouwd. 

Ik heb drie kinderen en een koophuis met 

hypotheek. Daardoor ben ik me steeds 

meer bewust van mijn fi nanciële planning. 

Al is dat wel een groot woord. Het is meer 

het bewustzijn dat ik vanaf mijn pensio

neren ook nog genoeg geld wil hebben 

om lekker te kunnen leven. Mijn vrouw 

en ik lossen daarom elk jaar een stukje 

hypotheek af zodat we later lagere lasten 

hebben. Verder houden we maandelijks 

niet veel over. Niets eigenlijk, haha. Toen 

ik de uitnodiging van het pensioenfonds 

kreeg om mijn pensioenoverzicht te be

kijken, werd ik op de site ook geadviseerd 

naar Op Koers te gaan. Om te checken 

hoe ik ervoor sta met mijn pensioen tot 

nu toe. Ik moest me er even toe zetten, 

maar ik heb het gedaan. En daar ben ik 

heel blij om. Als je er even voor gaat zitten 

krijg je een goed inzicht in je fi nanciële 

plaatje! Ik was niet helemaal op koers. 

Dat betekent dat we eigenlijk zelf zouden 

moeten sparen voor later. Of onze uit

gaven straks zien te verlagen. Maar dat 

laatste willen we liever niet. Als de kin

deren straks uit huis zijn, verwachten we 

weer wat over te houden. Dat gaan we 

wegzetten voor later. Banksparen ofzo, 

maar dat moet ik nog uitzoeken. Hoe dan 

ook, Op Koers is echt een aanrader.”

“IK WILDE TOCH EENS 
WETEN HOE IK ER 
VOOR STA…”

“HET IS WEL 
GEWOON MIJN 
INKOMEN 
VOOR LATER”

overzicht ook even opslaat op mijn eigen 

pc. Downloaden is niet meer dan een 

muisklik, dus dat was zo gepiept. Prima 

geregeld zo voor mij.”

BEKIJK HIER IN EEN FILMPJE 
HOE OP KOERS WERKT!
MEUBELPENSIOEN.NL/UITLEG-OP-KOERS
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Enthousiaster over meubels ontwerpen, 

krijg je ze haast niet. Hoewel Lennart 

Boer (32) is opgeleid als industrieel pro

duct ontwerper, bleek al snel dat hij het 

hele precieze minder interessant vond 

dan het gebruiksvoorwerp zelf. Een 

interesse die uitgroeide tot zijn eigen 

ontwerpstudio en uiteindelijk zijn huidige 

baan bij De Mandemakers Groep. 

“Via mijn afstudeerstage bij Studio 

Schrofer kwam ik in aanraking met 

meubelontwerpen. Daar is mijn passie 

voor meubels ontstaan. Ik ben er 

blijven werken nadat ik afgestudeerd was 

en kwam vervolgens terecht bij Bree’s 

New World. Daar kon ik ontwerpen en 

was ik productmanager. Hele leerzame 

combinatie. Toen ik het bedrijf weer 

verliet, besloot ik een eigen ontwerp

studio te starten. Een eenmanszaak van

uit huis. Met een kleine aanloop is dit 

redelijk van de grond gekomen maar 

ik had behoefte aan een stukje vast 

inkomen en extra kennis. Daarom werk 

ik inmiddels vier dagen per week bij 

De Mandemakers Groep en heb ik nog 

één dag in de week om mijn eigen ding 

te kunnen doen. In mijn huidige functie 

heb ik veel meer te maken met de com

merciële kant achter de meubels. Tijdens 

het ontwerpen denk je vooral aan vorm

geving, de materialen of kleuren. Maar 

een product moet ook commercieel zijn, 

het moet wel verkopen.” 

“Ik krijg inspiratie van hele kleine dingen. 

Geef me een leeg blaadje en een pen, 

binnen no time staat er een schets op. 

Op die manier ben ik altijd bezig. Ik vind 

het heel belangrijk om mijn creativiteit 

te kunnen gebruiken. Zo schilder ik als 

ik thuis ben, dan werkt het weer meer 

rustgevend. Stilzitten heb ik echt moeten 

leren. Ik kan altijd dingen bedenken 

die ik nog zou willen doen. Meubels 

maken, iets creëren of uitproberen. Ik 

noem mezelf altijd rommelig creatief. 

Of mijn huis er ook zo uitziet? Gelukkig 

woon ik met iemand samen die rommel 

niet zo tolereert. Het huis is heel strak 

maar wel gezellig, geen kille bedoening. 

Op zolder is het trouwens wel een crea

tieve boel.” 

“Ik wil ontdekken, me steeds verder 

ontwikkelen. Zeker ook in mijn werk. 

Ik kijk dan ook vooruit. De functie van 

inkoopdirecteur is mijn ambitie, en zou 

ik te gek vinden. Een perfecte combinatie 

tussen ontwerpen en inkoop. Ik moet me 

creatief helemaal kwijt kunnen, dat vind 

ik belangrijk. De Mandemakers Groep 

is een bedrijf waar heel veel kansen lig

gen. Het spreekt me ontzettend aan om 

voor een fi rma te werken die zo aan de 

weg timmert. Je krijgt zeker de kans om 

hele mooie dingen te doen. Om verder 

te komen. Dat sluit aan bij mijn eigen 

denkbeeld. Ik ben ambitieus en ook 

steeds meer een lange termijn denker. 

Zo vind ik het ook een prettig idee dat 

ik pensioen opbouw via mijn werkgever. 

Het is toch een vorm van sparen voor 

later. Ik ben nog vrij jong, maar het 

moment dat ik me echt ga verdiepen in 

mijn fi nanciële plaatje na pensioneren, 

komt wel dichterbij. Nu ben ik hierin 

stiekem nog iets te gemakzuchtig.”

“GEEF ME EEN LEEG BLAADJE EN EEN PEN, 
BINNEN NO TIME STAAT ER EEN SCHETS OP”

NU EN LATER

“Stilzitten heb ik 
echt moeten leren. 
Ik kan altijd dingen 

bedenken die ik nog 
zou willen doen.”

Wil jij je ook verdiepen in je fi nanciële plaatje na pensioneren? 

Je kunt in 10 minuten checken hoe je ervoor staat! Ga naar 

onze website en ontdek met de online tool Op Koers of je op 

schema ligt! Inloggen doe je met DigiD.
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vaste dienst, 3 parttimers en huren we 

indien nodig zzp’ers in om alle projecten 

succesvol af te ronden.”

“Onze klanten bevinden zich in ver

schillende branches. Van de medische 

wereld, tot de riolering, exclusieve 

jachtbouw en offshore. Er zijn zoveel 

toepassingen waar hout bij komt kijken. 

Het maakt ons niets uit. Van unieke 

kunstwerken voor wereldtournees tot 

WERKGEVER AAN HET WOORD

“HOE GEKKER, 
HOE MOOIER 
WIJ HET VINDEN.”

architectonische gevelelementen. Hoe 

gekker, hoe mooier wij het vinden. Een 

gek verzoek van een kunstenaar die stad 

en land heeft afgezocht naar een organi

satie die zijn idee kan uitvoeren, maakt 

ons oprecht heel enthousiast. Er is altijd 

een oplossing, linksom of rechtsom. We 

hebben een ontzettend goed team, dat 

is onze kracht. Iedereen heeft zijn eigen 

specialiteit. Gelukkig kunnen ook mijn  

vader, Bert en ik ons volledig bezig 

houden met waar we goed in zijn. We 

hebben een bedrijfsadviseur die zorgt 

voor de HRzaken. Want je wilt natuur

lijk als werkgever wel dat alles goed ge 

regeld is. Dat is belangrijk. Pensioen is dat  

zeker ook! Onze bedrijfsadviseur is er 

ook voor pensioenvragen. De pensioen

leeftijd van mijn vader komt het snelste 

om de hoek kijken, maar die is natuurlijk  

dagelijks voor zijn pensioen bezig. Het 

bedrijf is zijn pensioen.”

Het is een inspirerend verhaal over hoe 

de uit de hand gelopen hobby van vader 

Cor Doornekamp (57) een stabiel familie 

bedrijf werd. Na 12 jaar als metaalwerker  

en 10 jaar als verhuizer gooide Cor het  

over een andere boeg. Vanuit zijn 

schuurtje in de achtertuin startte hij zijn 

houtdraaierij. Cor leerde zichzelf knopjes  

en spijlen draaien op de ambachtelijke 

manier. Hoewel hij de ambitie had om 

meer met deze hobby te gaan doen, 

kwam alles pas echt in een stroom 

versnelling toen een andere oude vak

man uit de regio het rustiger aan ging 

doen. In een enthousiast telefoon 

gesprek licht oudste zoon Arie  

Doornekamp (29) het verhaal toe.

“Wij weten niet beter. Ik was 6 toen mijn 

vader startte met het bedrijf. Het ver

haal over zijn eerste echte klus wordt 

nog vaak verteld. Nadat een bekend 

klavecimbelbouwer belde dat hij veertig  

poten nodig had, is mijn vader dag en 

nacht aan het werk geweest om de klus 

te klaren. Het koste vooral bloed, zweet 

en veel schuurpapier. Daarna is het werk  

blijven komen. Het kleine schuurtje  

achter het huis, werd een groter  

schuurtje, dat een garagebox werd. In

middels is de werkplaats uitgegroeid 

naar een enorme hal met grote machi

nes. Mijn vader, mijn broer Bert en ik 

vormen samen de vennootschap en 

daarnaast hebben we 6 werknemers in 

“Van unieke  
kunstwerken voor 

wereldtournees tot 
architectonische  
gevelelementen.  

Hoe gekker, hoe mooier 
wij het vinden!”
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SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015
Jaarlijks publiceert het pensioenfonds haar jaarverslag. Je leest er alles over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, het gevoerde  

beleid en de financiële presentaties van Pensioenfonds Meubel. Je vindt het jaarverslag op www.meubelpensioen.nl. Omdat het 

jaarverslag erg veel informatie bevat, vatten we de belangrijkste zaken hier voor je samen.

VERKORT JAARVERSLAG

FINANCIËLE 
POSITIE ON-
VOLDOENDE
Het zijn nog altijd zware tijden voor 

pensioenfondsen. Ook Pensioenfonds 

Meubel heeft te kampen met een te 

lage dekkingsgraad. De dekkingsgraad is 

de financiële thermometer van een pen- 

sioenfonds. Is de dekkingsgraad 100%, 

dan hebben we precies genoeg geld 

in kas om alle pensioenen te kunnen 

PENSIOENFONDS 
MEUBEL VERZORGT 
HET PENSIOEN  
VOOR RUIM  
100.000 MENSEN!

16.201
werknemers 

betalen. Maar omdat we ook buffers 

moeten aanhouden, is onze minimale  

dekkingsgraad 104,3% (dit heet de  

minimaal vereiste dekkingsgraad). Maar 

eigenlijk zou die nog hoger moeten zijn 

(120%) om echt financieel gezond te zijn, 

zodat we de pensioenen kunnen laten 

meestijgen met de prijsontwikkeling. En 

onze pensioenen waardevast te houden. 

De dekkingsgraad aan het einde van 

2015 was 104,2%. En inmiddels (oktober 

2016) is de dekkingsgraad zelfs onder de 

100% gezakt. Dat is zorgelijk. Het pen 

sioenfonds heeft daarvoor een herstel 

plan opgesteld, waarin wordt berekend  

hoe het fonds in 2021 weer financieel  

gezond verwacht te zijn. Je vindt het her

stelplan op meubelpensioen.nl. Zie ook 

pagina 13.

MINIMALE DEKKINGSGRAAD

GEZONDE DEKKINGSGRAAD

DEKKINGSGRAAD 31 DEC 2015

60.338
oudwerknemers

23.492
pensioen

ontvangers

Ook voor jouw (toekomstige) pensioen is al gespaard! Om 

alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen had 

het pensioenfonds eind 2015 € 2.866.527.000 aan vermogen 

opgebouwd! 

104,3%

120%

104,2%
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ONZE BELEGGINGS- 
PORTEFEUILLE
Om alle pensioenen te kunnen betalen, moet elke euro die  

tijdens de opbouwfase aan premie wordt ingelegd, ongeveer  

4 euro opleveren tot en met de laatste betaling. Er is dus veel 

rendement nodig. Het pensioenfonds belegt daarom alle  

premies. Dat doen we natuurlijk wel zeer zorgvuldig, conform 

een strategisch beleggingsplan. We zoeken daarbij de optimale 

balans tussen (een goed) rendement en (een beperkt) risico. Het 

pensioenfonds belegt in vastrentende waarden (zoals obligaties), 

aandelen, vastgoed, hypotheken, en grondstoffen. De beleg

gingsportefeuille is als volgt samengesteld:

Vastrentende waarden (46%)

Aandelen (29%)

Vastgoed (10%)

Hypotheken (10%)

Grondstoffen (5%)

NIEUWE SPELREGELS 
VOOR PENSIOEN- 
FONDSEN (NFTK)
Pensioenfondsen moeten continu kunnen aantonen over vol

doende geld te beschikken om alle nu en in de toekomst uit te 

keren pensioenen te kunnen betalen. Daarvoor wordt de dek

kingsgraad als graadmeter gebruikt. Vanaf 1 januari 2015 gelden 

er nieuwe regels voor pensioenfondsen hoe deze dekkingsgraad 

te berekenen. Er is een stabielere dekkingsgraad geïntroduceerd 

waardoor minder ´op dagkoersen´ bestuurd hoeft te worden. 

Deze nieuwe dekkingsgraad is onderdeel van het zogeheten 

nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK): een stelsel van boek 

houdkundige en beleidsregels voor pensioenfondsen. Ander  

aspect van het nFTK is dat pensioenfondsen meer buffers  

moeten aanhouden en dus minder snel de pensioenen mogen 

verhogen (laten meegroeien met de gestegen prijzen of lonen). 

Tegelijkertijd zijn de regels voor het verlagen van de pensioenen 

(als de dekkingsgraad te laag is) versoepeld: eventuele ver 

lagingen mogen nu over maximaal 10 jaar worden uitgesmeerd. 

Dit om grote inkomensschokken te voorkomen.
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DUURZAAM BELEGGEN BELANGRIJK!
Dit jaar hebben we onderzoek gedaan naar de risicohouding van onze achterban (hoeveel risico is men bereid te lopen over 

de hoogte van het pensioen). Ook is de houding ten opzichte van duurzaam beleggen onderzocht. Bestuursvoorzitter Petra de 

Bruijn: “Wat me is opgevallen en ten positieve heeft verrast is het overduidelijke signaal dat onze deelnemers hebben gegeven op 

het gebied van duurzaam beleggen. Voor Pensioenfonds Meubel is dat de aanleiding geweest om – nog meer dan we al deden –  

bij de selectie voor de uitbesteding van ons vermogensbeheer maatschappelijk verantwoord beleggen een nadrukkelijke plek te 

geven. Om de daad bij het woord te voegen en onze verrichtingen zichtbaar te maken, zijn we aangesloten bij de Vereniging van 

Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Zij houden een ranking bij van de duurzaamheid van pensioenfondsen. Zo zijn de 

resultaten van onze inspanningen te volgen voor iedereen die dat wil.“

OMVANG/ 
ONTWIKKELING  
UITVOERINGSKOSTEN
Om het pensioen voor onze 15 duizend werknemers, goed en  

effectief te regelen, worden kosten gemaakt. Denk aan kosten  

voor de administratie en communicatie. Maar ook om ons 

vermogen van bijna drie miljard euro optimaal te beleggen,  

moeten veel kosten worden gemaakt. In totaal bedroegen de 

kosten 4,7 miljoen euro. Is dat veel? Ja en nee. Het bestuur pro

beert natuurlijk de kosten zo laag mogelijk te houden. Waar het 

kan, voeren we besparingen door. Tegelijkertijd moet er veel 

worden geregeld voor de goede zorg voor je pensioen. Per  

persoon, per jaar bedragen de kosten 107 euro, exclusief btw. 

Dat is 10 euro minder dan in 2014. 

“De resultaten van onze inspanningen 
zijn voor iedereen te volgen”

In 2015 heeft het bestuur gekozen voor Op Koers. Een tool voor iedereen die nu pensioen opbouwt bij 

Pensioenfonds Meubel. In 10 minuten kun je zien of je op schema ligt met je pensioenopbouw! Je vindt 

Op Koers op meubelpensioen.nl/opkoers. Inloggen doe je met je DigiD. 
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ER IS IN 2016  
55 MILJOEN EURO  

PREMIE BETAALD VOOR 
DE OPBOUW VAN  

ONZE PENSIOENEN

WIJZIGING  
PENSIOENREGELING 
Per 1 januari 2015 is de pensioenregeling gewijzigd. Belangrijkste 

aanpassing is dat de pensioenleeftijd is opgeschoven van 65 

naar 67 jaar. Ook je pensioen dat voor 2015 is opgebouwd (maar 

nog niet is ingegaan) is omgezet naar pensioen dat ingaat op 

67jarige leeftijd. Daarbij is je pensioen met ongeveer 12% ver

hoogd. Zou je het pensioen dat je tot 1 januari 2015 had op 

gebouwd, weer laten ingaan op 65jarige leeftijd (die keuze heb 

je!), dan krijg je er weer het pensioen voor terug dat je daarvoor 

had.
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KORT NIEUWS

WE WORDEN 
STEEDS OUDER 
In het najaar is bekend geworden dat we gemiddeld weer wat 

ouder worden. Meisjes die in 2016 worden geboren, worden  

gemiddeld 93 jaar. Voor jongens is dit 90. De levensverwachting  

is de afgelopen jaren regelmatig naar boven bijgesteld. Wat  

betekent dit voor je pensioen? De levensverwachting is belang

rijk voor het pensioenfonds. Het maakt namelijk niet uit of je 80 

jaar of 100 jaar wordt, je krijgt je pensioen van Pensioenfonds  

Meubel zo lang je leeft. Dat betekent dat wanneer de gemid 

delde levensverwachting stijgt, het pensioenfonds meer geld 

moet reserveren om alle pensioenen te kunnen betalen. Dat gaat 

al snel om heel veel geld. Ga maar na. Het pensioenfonds keert 

elke maand aan 23 duizend mensen pensioen uit. In totaal gaat 

dat om 52 miljoen euro per jaar! Als de levensverwachting ook 

maar met één maand stijgt, moet het pensioenfonds meer dan 

4 miljoen euro extra uitkeren. Voor die extra uitkeringen is in het  

verleden geen premie betaald. Daarom is een stijging van de  

levensverwachting ongunstig voor de financiële positie (de dek

kingsgraad) van het pensioenfonds. 

PENSIOENEN  
KWETSBAAR BIJ  
VERANDERINGEN
Om het pensioen te kunnen uitkeren dat je vanaf je 67e van Pen

sioenfonds Meubel ontvangt, reserveert het pensioenfonds een 

bedrag. De hoogte van dit bedrag moet altijd minimaal gelijk zijn 

aan de waarde van het pensioen dat je hebt opgebouwd. Met 

andere woorden: het pensioenfonds moet altijd genoeg geld in 

kas hebben om alle pensioenen – nu én in de verre toekomst – te 

kunnen betalen. Het lastige is echter dat de waarde van het pen

sioen dat jij en je collega´s hebben opgebouwd, door de tijd ver

andert. En het bedrag dat het fonds daarvoor moet reserveren 

dus ook! Een verandering van de waarde van je pensioen treedt 

bijvoorbeeld op wanneer de levensverwachting stijgt. Of op het 

moment dat de rente daalt. De invloed van deze zaken op de 

waarde van het pensioen is vaak zo groot dat pensioenfondsen 

dit niet eenvoudig kunnen herstellen uit behaalde rendemen

ten of premieinkomsten. Als het pensioenfonds structureel te 

weinig geld in kas heeft om alle pensioenen te kunnen betalen, 

moeten de pensioenen worden verlaagd. 

2016


2016


93 JAAR 90 JAAR
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MOETEN WIJ VREZEN 
VOOR VERLAGING VAN 
ONZE PENSIOENEN?
Pensioenfonds Meubel staat er niet goed voor. De dekkings

graad (het totaal beheerde vermogen van het pensioenfonds / 

de waarde van alle uit te keren pensioenen) bedraagt per eind 

september 2016 97%. Dat betekent dat we voor de waarde van 

elke euro aan uit te keren pensioen, nu 97 cent in kas hebben. 

Minimaal moet het pensioenfonds een dekkingsgraad hebben 

van 104,3%. Dat is 100% plus een kleine buffer. We zitten daar 

dus onder. Maar dat betekent niet dat de pensioenen meteen 

verlaagd moeten worden. Pensioenfondsen krijgen tijd om te 

herstellen. Daarvoor heeft Pensioenfonds Meubel een zoge

noemd herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Hierin 

staat beschreven hoe het fonds verwacht binnen 10 jaar weer 

financieel gezond te zijn. Aan het eind van elk jaar wordt getoetst  

of herstel conform het herstelplan nog mogelijk is. Alleen in de 

situatie dat de dekkingsgraad per 31 december 2016 onder de 

85% ligt, wordt tijdig herstel onmogelijk geacht en is onmiddellijke  

verlaging van de pensioenen nodig. We hopen en verwachten 

dat de dekkingsgraad op deze korte termijn niet naar dit lage 

niveau keldert. Maar zekerheid kunnen we niet geven. Ook niet 

voor de langere termijn. Want voor alle volgende jaren totdat de 

dekkingsgraad op een veilig niveau ligt, wordt steeds opnieuw 

een kritische dekkingsgraad berekend. Zitten we daaronder, dan 

moeten de pensioenen worden verlaagd. 

12%

NOG 88% TE GAAN
Digitaal communiceren over je pensioen is van deze tijd, milieuvriendelijk, handig en 

sneller. Van 12% van alle medewerkers in de branche hebben we inmiddels hun email

adres. Van jou nog niet? Log dan in op meubelpensioen.nl en laat je emailadres achter 

in je profiel. Je hoeft niet bang te zijn dat we je te vaak benaderen. Dat bepaal je namelijk 

zelf. Jij kiest zelf in welke gevallen je wilt dat het pensioenfonds je een email stuurt.

BLIJF OP DE HOOGTE: 
LAAT JE E-MAILADRES 
ACHTER

De dekkingsgraad per 31 december 2016 is bepalend voor de 

vraag of de pensioenen in 2017 moeten worden verlaagd. Dit 

is alleen het geval als de dekkingsgraad op dat moment onder 

de 85% ligt. In de tweede helft van januari 2017 kan de dek

kingsgraad per eind 2016 worden vastgesteld. Wil je een email 

ontvangen om hiervan een melding te krijgen? Log dan met je 

DigiD in op www.meubelpensioen.nl, ga naar MijnPensioen, laat 

je e-mailadres achter op je profielpagina en geef aan dat je op 

de hoogte gehouden wilt worden van nieuws over je pensioen. 
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Bijna 20 jaar geleden studeerde Martine  

af aan het Hout & Meubileringscollege.  

En over het creëren en het maken van  

meubelstukken is ze nu nog net zo  

enthousiast als toen. “Ik wist een lange 

tijd niet wat ik precies wilde doen, zo heb 

ik bijvoorbeeld nog een jaar fysiotherapie  

gedaan voor het Hout & Meubilerings 

college op mijn pad kwam. Gelukkig kwam 

ik er toen achter dat ik het ontwerpen en 

het maken van meubelstukken echt heel  

gaaf vind. Na mijn eindexamen in ‘97 ben  

ik meteen voor mezelf begonnen en daar 

kwam Anke (medeeigenaresse Proper) 

snel bij. Samen werken we nu al meer 

dan 15 jaar succesvol aan grote en kleine 

projecten. Denk aan meubels en inte 

rieurs voor grachtenpanden, musea en  

theaters. Geen ruimte is hetzelfde. Het 

mooiste project dat we ooit gedaan 

hebben vond ik het ontwerpen en het 

maken van een hele grote kast. De kast 

verbond twee aparte ruimtes met elkaar 

en was tegelijk ook een gang. We hebben 

een lange aanloop gehad maar zijn nu 

op een punt waar mooie projecten ons 

vinden in plaats van andersom.“

Naast haar werk voor Proper, besteedt 

Martine ook gemiddeld een dag in de 

week aan het lesgeven op de TU Delft en 

de Rotterdam Academy. “De producten 

die we met Proper maken zijn uniek. En 

dus ook luxe producten die niet altijd  

nodig zijn. In de crisisperiode ben ik 

daarom gaan lesgeven en dat bevalt heel 

goed. Ik vind het een ideale combinatie 

en wil het zeker blijven doen. Ik zie mezelf  

bijvoorbeeld ook niet meer over een 

jaar of tien helemaal in de hoek van een  

kastje liggen om iets te monteren. Het  

is hartstikke tof maar we maken ook vaak  

lange dagen. Er komt op een bepaald  

punt gewoon een lichamelijke stop. Nu  

worden de vakanties vaak nog door 

gewerkt. Gelukkig niet alleen voor zakelijk  

projecten. Ik heb zes jaar geleden een 

casco huisje gekocht in de Franse Bour 

gogne. Echt alles doe ik daar zelf. Een trap 

bouwen, ramen erin zetten, vloer storten 

maar ook het aanleggen van de water

leidingen en elektra. Gelukkig word ik 

door veel vrienden geholpen. Afgelopen  

zomer hebben we het terras gebouwd. 

Of ik mezelf daar ooit permanent zie  

wonen? Zou top zijn als dat kon. Of in  

ieder geval een paar maanden in het 

jaar. Zeker een droom voor later, mijn 

ideale pensioen. Maar dan moet ik nu 

nog heel hard doorwerken.”

Er wordt hard gewerkt in de meubelbranche,  

heel hard. Met veel passie en trots. Dat geldt 

zeker ook voor Martine van der Horst (45). 

Meubelmaker & ontwerper bij Proper in  

Amsterdam (ook haar woonplaats), verbouwt 

haar droomhuis in de Franse Bourgogne, is  

docente aan de TU Delft & Rotterdam Academy.

“ZOU TOP ZIJN  
ALS IK DAAR OOIT  
ZOU KUNNEN  
WONEN”

LEVEN NAAST DE MEUBELBRANCHE
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BLIJVEND ACTIEF

Op 60-jarige leeftijd ging Louis  

Dambacher (68) met pensioen. Inmid- 

dels is dat alweer 8 jaar geleden en 

houdt Louis zich bezig met zijn vele 

hobby’s. “Ik ben zeker niet in een 

zwart gat gevallen, ik heb veel hobby’s  

waar ik nu meer tijd aan kan be- 

steden. Zo ben ik secretaris van een  

muziekgezelschap en heb ik samen  

met drie oud-collega’s een infor- 

matieloket opgericht waar mensen 

terecht kunnen met vragen over de 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo).”

Na jarenlang als timmerman in de bouw 

te hebben gewerkt, besloot Louis uit te  

kijken naar een andere uitdaging. “Ik 

zag mezelf niet tot mijn 65e — met het  

bekende Nederlandse weer — op de  

steigers staan. Toen ben ik de meubel 

branche ingerold bij de Heldense  

Meubelindustrie. Een product maken, 

helemaal van het begin tot aan het  

moment dat de klant het in ontvangst 

neemt. Dat vond ik het mooiste. Betrok 

ken zijn bij het hele proces.” 

“Toen ik tijdens mijn loopbaan werd 

gevraagd om lid te worden van de pen

sioenraad van Pensioenfonds Meubel 

hoefde ik niet lang te twijfelen. Ik ben 

jarenlang FNV kaderlid geweest voor 

de Bouw en Houtbond en bovendien 

heeft sociale wetgeving me altijd erg 

geïnteresseerd. Zo heb ik presentaties 

gegeven aan organisaties in de branche  

over zaken als gezondheid op de werk

vloer en financiële toekomst. In de 

bouw en meubelbranche wordt heel 

hard gewerkt, vaak meer dan 40 uur 

in de week. En dat doet iedereen met 

veel plezier en passie, maar zaken als je  

gezondheid en je financiële toekomst zijn 

belangrijk. Ik kan me niet herinneren ooit 

een dag met tegenzin naar mijn werk te 

zijn gegaan. Maar ik ben wel altijd goed 

op de hoogte geweest van mijn pen

sioensituatie. Dus toen mijn pensioen 

in zicht kwam, wist ik op welke deur ik 

moest kloppen en hoe mijn ‘salaris’ er na 

pensionering uitzag. Het pensioen dat je 

via het pensioenfonds opbouwt is naast 

je AOW écht je inkomen voor je oude dag 

straks. Om je huidige manier van leven 

door te zetten, moet er voldoende geld 

op je rekening blijven komen. Eén van 

de belangrijke tips die ik in dat kader 

kan geven is, wees kritisch en blijf vragen 

stellen. Kritisch naar het pensioenfonds, 

maar ook naar jezelf. Onderzoek hoe je 

pensioen ervoor staat en zorg dat je niet 

voor verrassingen komt te staan. Dat  

gebeurt helaas nog veel te vaak.”

“Pensioen is echt je 
inkomen voor je oude 

dag straks”

“ONDERZOEK HOE JE  
PENSIOEN ERVOOR STAAT EN 
VOORKOM VERRASSINGEN”
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