
2018 in 
vogelvlucht
Zo staat het pensioenfonds 
er eind 2018 voor:

We zijn bezorgd over hoe we er financieel voor staan

Dit gebeurde in 2018

Beleggingsresultaat 

ruim – € 16 miljoen
 
Oorzaak: in het laatste 
kwartaal van 2018 daalden 
de aandelenbeurzen.

Actieve deelnemers Belegd vermogen

Ex-deelnemers

Pensioengerechtigden 
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• Ons pensioenfonds heeft in 2018 een dekkingstekort en een reservetekort.
• We verhoogden uw pensioen niet in 2018. 
• De kans dat we in de toekomst de pensioenen moeten verlagen neemt toe.

We stapten over naar Centric als nieuwe 
pensioenuitvoerder. 

De pensioenleeftijd steeg naar 68 jaar
Tegenwoordig leven mensen steeds langer en 
krijgen dus langer pensioen. Dat kost extra 
geld. Om de pensioenen betaalbaar te houden 
moest de pensioenleeftijd omhoog van 67 naar 
68 jaar.

U mag ook eerder of later met pensioen: 
Bekijk uw mogelijkheden in de pensioenplanner 
van Mijn pensioen.

Wij voldoen aan de nieuwe 
privacywet AVG 
die sinds mei 2018 geldt. Wij gaan volgens 
de wettelijke regels om met uw gegevens.

Nieuw pensioenmagazine
We vervingen de 'De Pensioenflits' door 
het nieuwe blad 'Voor nu en later'. 

Klankbordgroep ging van start
Drie deelnemers gaven zich op als lid van 
de klankbordgroep. Zij beoordelen onze 
communicatie en denken mee hoe die 
beter kan. 

We zoeken nog meer deelnemers. 

Wij beleggen uw pensioengeld 
maatschappelijk verantwoord
Beleggen zorgt op de lange termijn voor 
een hoger pensioen. Dat doen we 
maatschappelijk verantwoord. Daarvoor 
tekenden wij eind 2018 het convenant 
Internationaal Maatschappelijk Verant-
woord Beleggen. 
     
    Lees meer

U steunt ons MVB-beleid, maar maat-
schappelijk verantwoord beleggen mag 
niet ten koste gaan van het rendement. 
Dat blijkt uit het onderzoek dat we eind 
2018 deden.

We kiezen voor meer digitale 
communicatie
Sinds 2018 heeft u op onze website een 
persoonlijke pensioenpagina ‘Mijn 
pensioen’. Daarin zit de pensioenplan-
ner. Daarmee kunt u zien wat u straks 
netto krijgt en welke keuzes u heeft. 

Wij willen graag uw e-mailadres
In 2018 was uw e-mailadres zelfs een i-Pad 
waard. Deze campagne was zeer 
succesvol. Eind 2018 konden we met ruim 
1600 deelnemers digitaal communiceren. 
Dat aantal moet nog flink omhoog.

Deze mensen zorgen voor uw pensioen
Het bestuur van het pensioenfonds waakt over 
uw pensioen. Maak kennis met de bestuursleden 
op onze website en lees waar zij voor staan. 

De Raad van Toezicht houdt 
toezicht op het bestuur. 

Mijn pensioen

@

Henk Wuijten Dick Slob

Gijs Hompe

Andre Jorna

Govert van der Peijl Annemiek Houtman

Yvonne Folkers

Fred Doeve

Stef Borghouts

Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt 
en adviseert het bestuur. Bekijk wie er in 
het Verantwoordingsorgaan zitten.

@ Registreer ook uw e-mailadres 

Lees meer over de aanpassing van uw pensioen

Lees meer over de overstap naar Centric

Kies uw pensioendatum in Mijn pensioen

Kies uw 

pensioendatum 

Lees de privacyverklaring

Lees 'Voor nu en later' ook digitaal

Lees meer over dit convenant

Bekijk de instructievideo

Lees meer over het Verantwoordingsorgaan

Bekijk wat het inhoudt en geef u op  

Lees meer over het MVB-onderzoek

Lees meer over de Raad van Toezicht

€€€€

‘Anders kijken naar wat
mensen willen weten’

 'Een goed en 
betaalbaar pensioen'

 'Heldere informatie
die iedereen snapt'

'Goed op het geld van
de deelnemers passen'

'Veranderingen goed doorvertalen 
naar onze pensioenregeling'

'Pensioen niet moeilijker
maken dan het is'

'Geen onnodig 
risico nemen'

'Enorm betrokken bij onze
beleggingen en risico's'

https://www.betonpensioen.nl/het-pensioenfonds/verkort-jaarverslag-2018/kerncijfers-2018.aspxMeer kerncijfers en uitleg 

Lees het nieuwe 
pensioenmagazine!

Geen actief 
bestuurslid meer

https://www.betonpensioen.nl/het-pensioenfonds/verkort-jaarverslag-2018/kerncijfers-2018.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Werknemers/De-pensioenregeling/aanpassingen-pensioenen/Default.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Werknemers/Nieuws/Items/Pensioenfonds-Beton-spreekt-intentie-uit-voor-Centric-als-nieuwe-pensioenuitvoerder.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Werknemers/Mijn-pensioen/Default.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Werknemers/Mijn-pensioen/Default.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Images/Privacyverklaring.pdf
https://www.betonpensioen.nl/Werknemers/voornuenlater/
https://www.betonpensioen.nl/Werknemers/Nieuws/Items/Kom-in-de-klankbordgroep.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Werknemers/Nieuws/Items/Pensioenfonds-tekent-akkoord-maatschappelijk-verantwoord-beleggen.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Werknemers/mvb-onderzoek/
https://www.betonpensioen.nl/Werknemers/Mijn-pensioen/Default.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Werknemers/Mijn-pensioen/Default.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Het-pensioenfonds/Bestuur/bestuurslid-govert-van-der-peijl.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Het-pensioenfonds/Bestuur/bestuurslid-annemiek-houtman.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Het-pensioenfonds/Bestuur/bestuurslid-fred-doeve.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Het-pensioenfonds/Bestuur/bestuurslid-henk-wuijten.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Het-pensioenfonds/Bestuur/bestuurslid-dick-slob.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Het-pensioenfonds/Bestuur/bestuurslid-gijs-hompe.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Het-pensioenfonds/Bestuur/bestuurslid-yvonne-folkers.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Het-pensioenfonds/Bestuur/bestuurslid-stef-borghouts.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Het-pensioenfonds/Raad-van-toezicht/default.aspx
https://www.betonpensioen.nl/Het-pensioenfonds/Verantwoordingsorgaan/default.aspx



