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Geachte heer/mevrouw,

Een nieuw jaar is weer begonnen. Een goed moment om u bewust te zijn van uw eigen financiële situatie,
ook op pensioengebied. U bent deelnemer in Collectiviteitkring 1 van Het Nederlandse Pensioenfonds
(HNPF). In ‘Mijn pensioen’ vindt u informatie over uw pensioen overzichtelijk bij elkaar. Heeft u ook bij
andere werkgevers pensioen opgebouwd? Neem dan eens een kijkje op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Uw pensioen is per 1 januari 2023 met 1% verhoogd
In de pensioenregeling staan afspraken over het jaarlijks wel of niet verhogen van uw pensioen. Of
verhoging mogelijk is, hangt af van de financiële situatie van Collectiviteitkring 1. Verhoging kan alleen
als er genoeg financiële ruimte is om de pensioenen te kunnen verhogen. Door gebruik te maken van een
tijdelijke versoepeling van de indexatieregels konden we de pensioenen per 1 januari 2023 indexeren met
1%. Bij dit besluit hebben we gekeken naar de belangen van alle deelnemers en pensioengerechtigden en
hebben we rekening gehouden met de lange termijn zodat we naar verwachting een goede overstap naar
het nieuwe pensioenstelsel kunnen maken. Hier vindt u een toelichting op het indexatiebesluit. 

In ‘Mijn pensioen’ kunt u zien wat de verhoging voor u betekent.

 

Pensioenakkoord: wat is de status?
Het pensioenstelsel in Nederland wordt de komende jaren ingrijpend gewijzigd. De Wet toekomst
pensioenen is op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. Nu gaat de Eerste Kamer de
wet behandelen. Als ook de Eerste Kamer de wet aanneemt worden de nieuwe regels waarschijnlijk per 1
juli 2023 ingevoerd.

De komende periode gaan sociale partners een keuze maken voor een nieuwe pensioenregeling. In de
nieuwe premieregeling staat de pensioenpremie centraal. U kunt straks duidelijker zien hoeveel geld u
samen met de werkgever bijdraagt en hoe dit bedrag zich ontwikkelt. Het pensioen wordt beweeglijker en
sluit meer aan bij de ontwikkelingen op de financiële markten. Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk 1
januari 2027 zijn aangepast. 

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=DR9yo%2BFPX5PiZwl7V4wC1t2NVkZzCZMaMlBF3S_wwgzQtyAgVhA46vqO0EsNxcctfVy5hjo7km6yfZ_uxSEbDR
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=CFoCSGil%2BdwFVj4Sr9xPsUiwrQ83whjQfZqtqhmavQI5AIS2ppUDpaMuGIakRTW7U68gqODhMpurPBS%2BwfRkyN
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=bj_YqBs98meWBCl4SZ%2BLnSmmROqFglXZXeR_k_nezKQbDO80KX0wyeYJGvSMSZyUp71xU6Un3bIaQVJvFsnAli
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=8UYRkCUedC3kQ7JVV4XeWzQiBcN3ymw4DPaGqaf7CcqRvK_qg0KDZ3YF7Bxx9bLqRiCCJEyh_FMA1rsGvTE0l2
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=CFoQHYkCowOQBUtqUHt6Fx0sSQFEDsc5BQWSPGK_Zb1PpMSZNVkJfASVS9XrhYVmTvFEoTEovHcCyEHEu2Y478
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Meer weten?
Op onze website staat meer informatie en korte filmpjes waarin wordt uitgelegd wat er gaat wijzigen en
waarom.

 

Rente en uw pensioen
De laatste tijd is de rente flink gestegen. Wat betekent dat eigenlijk voor uw pensioen? Als de rente stijgt,
hoeven pensioenfondsen minder geld in kas te houden om aan alle toekomstige verplichtingen te kunnen
voldoen. De hogere rente heeft daardoor een positief effect op de dekkingsgraad van het fonds. Bij een
hogere dekkingsgraad is het eerder mogelijk om de pensioenen te verhogen.

Hieronder ziet u de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad in 2022. Op
de kringpagina vindt u de maandelijkse update van de dekkingsgraden.

In het nieuwe pensioenstelsel gaan de pensioenen meer meebewegen met de waarde van de
beleggingen. Gaat het goed met de beleggingen, dan gaat het verwachte pensioen omhoog. Gaat het niet
goed met de beleggingen, dan kan het verwachte pensioen omlaag gaan.

 

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=RD%2BcKxlY54wYx3NmgB62aJI2IBoXRkcwr2Wc_bP9VHzHhhpqCmzr9NcKUdoBafPbnWRNMnMc_1UcSfcSD4L6Nc
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=8UY_hbxKdTvmUvRUNMUijsz%2BJ_QU3adw4fmvW8NG7eDzR_IpQOo5O4VIy8OwXgj738KtN5jvcmJ1Jy%2BiAa%2BkdR
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=QtSHrvGX4ll%2BYprKU3GUujhDI5mP9cvesfw3qcYETLvbcb5jljKADar3HMNHoui9pgL0sBG6eAxAXD2jT9VWQz
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Blijf altijd op de hoogte en geef uw privé e-mailadres door 
Om te zorgen dat u altijd onze informatie 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.

 

Nieuws
Vanaf 1 januari 2023 verwelkomt HNPF twee nieuwe klanten: Roba en Xerox. Voor Roba is een nieuwe
kring opgericht, Pensioenkring Roba. De werknemers van Xerox bouwen vanaf 1 januari 2023 pensioen
op in Collectiviteitkring Flexibele regeling. 

Nieuws uit Collectiviteitkring 1
Per 1 januari 2023 zijn ook B&S en SanoRice Netherlands B.V. voor nieuwe pensioenopbouw overgegaan
naar de beschikbare premieregeling in de Collectiviteitkring Flexibele regeling van HNPF. De Efteling was
vorig jaar al overgestapt naar deze kring. De opgebouwde pensioenen blijven in Collectiviteitkring 1.

 

Bedrag ineens
Als onderdeel van het pensioenakkoord is de mogelijkheid opgenomen dat deelnemers op hun
pensioendatum maximaal 10% van het ouderdomspensioen in één keer te laten uitkeren. Het
wetsvoorstel Bedrag ineens moet nog worden behandeld in de Tweede Kamer en Eerste Kamer. De
ingangsdatum van deze wet is mede daardoor uitgesteld tot op z’n vroegst 1 januari 2024. Deelnemers
die in 2023 met pensioen gaan kunnen nog geen gebruik maken van het keuzerecht Bedrag ineens. Hou
onze website in de gaten voor meer informatie. 

 

Vragen?
We helpen u graag persoonlijk. U kunt ons bellen op 06 53 47 73 44 of mailen naar service@hnpf.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 vindt u op de kringpagina.

 

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=he3hXTbz15xJcQKIikR%2B5x_cEChlemaKWRI5Y17dymdG08LLu0cchBo09tdNH%2BEkFcRYOFWgJXccdDFN2zWeOj
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=21MBMM4ggUV5Jdkf_Ur2qQcMuZ%2BELb3JO6qD0RSHkd6Oog3CAlwI6y0GHJoMSfduV1SbzeFjqzZIQt5HssMpzn
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=SdQLfpTVGRShgu5ifVdDK09t9j%2BDvICHJyMZRcB08TB5z9CNmAdYb%2ByPQWMyi133fBkVwcQ5lj0IKcmJZ7nYSg
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Y78YmG0dIOj8V73u4cWKSJOn0KAo3DMMqCvPgg89YwZt5T_IrILEe2fiUYdX8ZU_6Y6ljy%2BMxeE1fcfvbWOoIA
mailto:service@hnpf.nl
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=Tkn44CViPbVgzrosLjiec4pr5Qh0ZVOuXJJFE9QYyfmcb2zW2Rfeqtygu87v9Q1deIYNw9v0E6V9%2BZHfiQwYaC
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=5VZ5F7I_ptWuAFJfHzdDuHs5TdiRySJjIJBGwaKyxrULkNBogQnHNztQRwsoAQC1ffU2pkjAs%2BgLcnvOvwTQXg
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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 deelnemer bent bij Collectiviteitkring 1 van Het Nederlandse Pensioenfonds.

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=_yb82OwtLdQGrSeBsAQSvKQ93noE1cuz1Gr1MuLaNz15PG0PVlyCXlkesvrd4TpUz%2BrneeC6GvhOdomGTcJWSq
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=dStKEPLU8Ym46R4opqFQpbrh%2BUE9w3YgfmHOhJmyac_H8JaeyB94zgr7GafOG4%2B5JslAFaUgxceMTEiJcR_3C0
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=7YU7UuuREgb2qs3NdOTYP_%2Bdu9alFzctR0rPSzcbGoDHRQEmcw5TUKkAfNZ8%2Bw9KZWsydkn0gm0zev1yGAh4Wv

