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Geachte mevrouw, heer, 

Het is bijna zomer! Een mooie tijd voor ontspanning maar ook een goed moment om even stil te staan bij
uw pensioen. Via ‘Mijn pensioen’ heeft u direct inzicht in uw pensioen. Altijd handig om te weten hoe het
voor u is geregeld.

In deze nieuwsbrief informeren we u onder andere over de financiële resultaten van Collectiviteitkring 1
over 2021 en de uitkomsten van het onderzoek naar de risicobereidheid dat in december is uitgevoerd
onder deelnemers en gepensioneerden. Ook geven we een update over de Wet toekomst pensioenen.
Heeft u trouwens uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2022 al bekeken? U kunt hierop precies zien
hoeveel pensioen u bij uw werkgever hebt opgebouwd en wat u in de toekomst nog kunt opbouwen. Het
UPO vindt u in ‘Mijn pensioen’.

 

Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen?

Dit was één van de vragen in een groot onderzoek dat onderzoeksbureau Motivaction eind vorig jaar voor
ons heeft uitgevoerd onder de deelnemers van Collectiviteitkring 1.  

Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel moeten sociale partners en wij als pensioenfonds een
aantal belangrijke keuzes maken. Daarom wilden we inzicht hebben in de wensen en behoeften van onze
deelnemers wat betreft beleggingsrisico’s en duurzaam beleggen. Een belangrijke conclusie is dat een
ruime helft van de deelnemers het behoud van koopkracht belangrijk vindt en daarom best wat meer
risico wil nemen. Een klein deel van de deelnemers wil juist zo min mogelijk risico nemen en kiest voor
zekerheid, ook al betekent dat een lager pensioen. Wilt u meer weten over het onderzoek, klik dan hier
voor een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek over de risicobereidheid.

Aan het onderzoek hebben 13% van de gepensioneerde deelnemers en 11% van de werknemers
meegewerkt. Hartelijk dank daarvoor!

 

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLxZ2lqZMhXvVv0ZXPDp3zkImUhFdlZwfORLSmpcKwHvvhO8lD7LRwAbFiiWBCthK31uNrM1VSMgj6h7aKAPpTD1ZiaHx
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLH6NOnEb9YRk71Th4nuF7i9aQbwAA0h0lrFzlOBEbrV1hIf9qN8m42K9sGrgdgLVQPMv86yOzKXCIzpPzFHN86YW4Gd7
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLQqURhqNXVcwcbc7p8dPQRtDTgP%2B3v3YYUZ3ak7LpR8zxkCcZ%2BRy9WkWTAalzOVpORkYv8qd9b5RX3fX0TMNOPZFYiaF
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLCiuhs%2BvIOLflrMna1vuuzRBuy8TyQOkkz1cd96JbKkg30hHLVlGQH9GbKCXFAJnruPLVcJ2QNopE4Di0fn%2B8BH9Ll4S
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In één oogopslag: de financiële resultaten van Collectiviteitkring 1 in 2021

Het jaar 2021 was voor Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) een bijzonder jaar: HNPF is een
strategische samenwerking aangegaan met pensioen-, risico- en vermogensbeheerspecialist Cardano.
Blue Sky Group gaat de nieuwe pensioenregelingen voor ons uitvoeren. Daarmee zijn wij klaar voor de
overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Deze ontwikkeling wordt onderstreept door een nieuwe
huisstijl en een nieuwe website per 1 juli.

De actuele dekkingsgraad van Collectiviteitkring 1 steeg in 2021 van 99,1% naar 107,2%. Deze stijging
kwam voornamelijk door de hogere rente. De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over
de afgelopen 12 maanden) steeg van 93,5% naar 103%. Een mooi resultaat! Maar de oorlog in Oekraïne
en de hoge inflatie zijn risico’s die nauwlettend worden gevolgd. Waar nodig zal er worden bijgestuurd.
Wilt u meer weten over belangrijke ontwikkelingen bij HNPF en Collectiviteitkring 1 in het bijzonder? Lees
dan hier het jaarverslag 2021.

 

Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel in?

Het pensioenstelsel in Nederland wordt de komende jaren ingrijpend gewijzigd. Het kabinet heeft samen
met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met afspraken over
pensioenen en AOW. Alle pensioenregelingen worden premieregelingen. 

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLQyoAmcla7cFiRij9QIyodIlz_j_b8IDATG94_X6EhOXx0d0aGyqIJdSG361H_bUmXkrSKNqc7K0ikOh75YPWfSoTS0R
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLCBbTeEbu62ZNq1dNGhkqrgsf4F%2BTctW9IsOdSVo3RtkgwxQeBC8Xyt0DunoWIUipld6b0xpTeJ1qPaXqEJmoerhsMHU
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De wet Toekomst pensioenen wordt nu behandeld in de Tweede Kamer en gaat volgens planning in op 1
januari 2023. De komende periode gaan sociale partners samen met het pensioenfonds een keuze maken
voor een nieuwe pensioenregeling. 

In de nieuwe premieregeling staat de pensioenpremie centraal. Deelnemers kunnen straks duidelijker
zien hoe hoeveel geld zij samen met de werkgever bijdragen en hoe snel dit bedrag groeit. Het pensioen
wordt beweeglijker en sluit beter aan bij economische ontwikkelingen. Gaat het economische goed, dan
gaat het verwachte pensioen omhoog, gaat het economisch slechter dan kan het pensioen omlaag gaan.
Uiterlijk op 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast. Wij houden u op de hoogte
van de ontwikkelingen.

Meer weten?
Op www.rijksoverheid.nl staan korte filmpjes waarin duidelijk wordt uitgelegd wat er gaat wijzigen en
waarom.

 

Bedrag ineens

Als onderdeel van het pensioenakkoord kunnen deelnemers op hun pensioendatum maximaal 10% van
het ouderdomspensioen in één keer te laten uitkeren. Dit is waarschijnlijk al vanaf 1 juli 2023 mogelijk.
Let op, om te voorkomen dat het resterende pensioen te laag wordt geldt dan ook een aantal
voorwaarden. Zo is het niet mogelijk om het bedrag ineens te combineren met een hoog/laag pensioen.
Ook geldt dat het ouderdomspensioen na opname van het bedrag ineens hoger moet zijn dan de
wettelijke afkoopgrens (€ 520,35 bruto per jaar in 2022). 

 

Woont u samen? Regel uw partnerpensioen!

Als u overlijdt komt uw partner alleen in aanmerking voor een partnerpensioen als hij of zij bij ons
bekend is. Woont u samen en staat u minimaal zes maanden op hetzelfde adres ingeschreven of heeft u
een samenlevingscontract? Registreer uw partner dan via ‘Mijn pensioen’. Wij krijgen namelijk niet
automatisch door van de gemeente dat u samenwoont. Geef ook aan ons door als u niet meer
samenwoont. Bij trouwen en geregistreerd partnerschap krijgen we deze gegevens wel automatisch door
van uw gemeente.

 

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLHJaj8arfV1kHi2XGmcXcnxWjNdleceW41HuxmYmC2XnhsPSoCz95GxbwPXX6lVsiOV_IUsdZ4F3abLoIG8dMghRJUZk
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLCGhpf5GoXekTNlbY8Sbr2t_MklaME%2BuevBVbqCpOIi8g0JTuhyLujIBxUpd395X6gaAfx6a1pGqAcgl5DfkWizRXzSH
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Blijf altijd op de hoogte en geef uw privé e-
mailadres door

Om te zorgen dat u altijd alle informatie van ons
ontvangt is het handig als u uw zakelijke e-
mailadres in ‘Mijn pensioen’ vervangt door uw privé
e-mailadres. Dit doet u door linksboven in ‘Mijn
pensioen’ op uw gebruikersnaam te klikken. Onder
persoonlijke gegevens kunt u dan uw privé
e-mailadres invullen. 

 

Vragen? Neem contact met ons op

Wij helpen u graag persoonlijk. U kunt ons bellen op 06 53 47 73 44 of mailen naar
service@hetnederlandsepensioenfonds.nl. Heeft u een uitgebreide vraag? Maak dan een belafspraak via
de website. 

Alle persoonlijke pensioeninformatie vindt u in uw Pensioen 1-2-3 op ‘Mijn pensioen’. Algemene informatie
over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de dekkingsgraad en veelgestelde vragen over Collectiviteitkring 1
vindt u op de kringpagina.

We wensen u een fijne zomer!

Met vriendelijke groet,
De medewerkers van Het Nederlandse Pensioenfonds

PS: Een totaaloverzicht van al uw pensioenen vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl.

Afmelden      Website

U ontvangt deze mail op  omdat u pensioen opbouwt in Collectiviteitkring 1 van Het Nederlandse

Pensioenfonds.

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLxsmmPv4aEPlPI7IUnUsU8TBYWIAEDOBhElGvczSGJtpxkDbluFuDtaTMPOTG895_j3MuXk048IXsLbjaDiUt9G7RrgC
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLCYIBYmJGMISkFArNK23i8EXvyJw_NBmzDkZfXlHzXMehIkS1zhLsvOaqF34z98RtgmDyKBhLZwTC5zmjJrzjnmW%2Bl8m
mailto:service@hetnederlandsepensioenfonds.nl
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLHEq5yasDnNFcwhTIxYUUqFnuXs%2BpjGKyH3ALaAM7bBIh0ULndbArqZxwN74RwcXLwrmT9M8oDCd%2Bm19CxXG2NqanvrG
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLChcTSROdq_PsU51bfjOgee6hT9g%2BfXaAVxW0RRUv_zXgI34crzCKx0LNVzpQ0UtcsyCMeH8yDj8Owwb64BBPX%2BoxDb%2B
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLx54uTosaIxXyjmjNTwLhlfZ0iEgzHNiKhdzFnYlO__5hIhUsefl3CML7GsICy5t3idHd28TgUG6UtCkH07sLtBiLcSd
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLHPb8pDisN339CHANYArcBDVUtheOL%2BJeqmdqiR1QdT6h08GUtqhu0mgMoMsplxmGf6t_lFTSbKKLzjTDwXXyTSR%2B%2BvF
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=HvLHhMYGK_UPW4PfjYj23RKCkN3KB8xP5BFybDPPlfcnhzxkM7vWQ0jCXOsrziwlDNbBc9weQ18PTUE3HGGHFjY8JGqyS%2B
mailto:chantal.degroot@ortec-finance.com

