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Meer over pensioen 
Inhoud

Hagee.stichting
            Pensioenfonds

We zijn halverwege het jaar 2022. In dit 
bulletin geven we je een update over het 

pensioen bij Hagee. 
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1Rente stijgt en de dekkingsgraad ook 
In de afgelopen jaren is de rente voortdurend gedaald. Hierdoor heeft Hagee meer geld 
gereserveerd om de pensioenen (in de toekomst) te kunnen betalen. Nu de rente weer 
stijgt, reserveert Hagee minder geld om de pensioenen te betalen. Dat is terug te zien aan 
de dekkingsgraad, die is in geen jaren zo hoog geweest als nu. 

Door dezelfde stijgende rente daalt ook de waarde van onze obligaties. De totale waar-
de van onze beleggingen is lager dan eind van het vorige jaar. De waarde van de pen-
sioenen is nog sneller gedaald waardoor de dekkingsgraad toch is gestegen. Dit is goed 
nieuws.: met een hogere dekkingsgraad is Hagee eerder in staat om de pensioenen te 
verhogen.

Eind mei bedroeg de dekkingsgraad 124,7%. Ten opzichte van april is dat een stijging 
van 0,7%. De actuele dekkingsgraad wordt maandelijks gepubliceerd op onze website. 
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2Een nieuwe pensioenregeling

Inhoud

Op 1 januari 2023 wordt er een nieuwe pensioenwet van kracht. Alle pensioenfondsen hebben 
vervolgens tot 1 januari 2027 de tijd om over te gaan op de nieuwe regeling. Hagee heeft in 
verschillende overleggen de werkgevers (Technische Unie en Van Egmond) en de COR bijgepraat 
over de verschillende mogelijkheden binnen het nieuwe stelsel. 

Het wetsvoorstel voor het nieuwe stelsel is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. De ideeën 
over de nieuwe pensioenregeling worden nu verder uitgewerkt zodat Technische Unie, Van Egmond 
en de COR keuzes kunnen maken voor de volgende stappen. Zodra dit duidelijk is, informeren wij 
jou over wat dit voor jouw pensioen betekent.
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3BeleggenInhoud

Pensioenspecial

In 2021 hebben heeft Hagee de laatste stappen gezet in een herziening van de beleggingen. 
De verhouding tussen het risico en het rendement op de beleggingen is beter geworden. Wat 
betekent dat we met de beleggingen meer geld kunnen verdienen zonder dat het risico te veel 
toeneemt. Gedurende dit jaar kijken we verder naar andere mogelijkheden om de portefeuille 
beter bestand te maken tegen negatieve schokken. 

Een ander aandachtspunt is het maatschappelijk verantwoord beleggen. We houden al 
rekening met maatschappelijke aspecten zoals bijvoorbeeld het milieu. In de aandelen-
portefeuille wordt gestuurd op het verlagen van de CO2 uitstoot van de bedrijven waarin 
belegd wordt. In 2022 willen we het beleid nog eens tegen het licht houden en kijken of en 
waar verbeteringen zijn aan te brengen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de resultaten 
van de enquête die wij in 2021 hebben gehouden. 
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4Verkiezingen
 
Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de werknemers, gepensioneerden en de 
werkgevers. Omdat één van de leden namens de gepensioneerden dit jaar aftreedt, zijn er 
verkiezingen gehouden onder de gepensioneerden. Hans Steinhart is gekozen als 
vertegenwoordiger van de gepensioneerden. 

Ook was er vacature in het verantwoordingsorgaan. Het bestuur legt verantwoording over de 
besluiten af aan het verantwoordingsorgaan. In dit orgaan zijn ook de werkgevers, werknemers 
en gepensioneerden vertegenwoordigd. Namens de gepensioneerden zal Volkert Paap in het 
verantwoordingsorgaan zitting nemen. 
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5Het Pensioenoverzicht 2022
 
Jaarlijks publiceert Hagee het ‘Uniform Pensioenoverzicht”(UPO). In het UPO staat welk pensioen 
je hebt opgebouwd en welk pensioen je kunt verwachten als je in dienst blijft. Om het UPO in te 
zien, kun je inloggen in ‘MijnHagee’.
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Heb je vragen over je pensioen? 

Neem dan contact op met het pensioenbureau via e-mailadres 
pensioenbureau@technischeunie.com of bel 020-545 06 53.
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