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1Toezicht op het pensioenfonds 

Het doel van een pensioenfonds is om uiteindelijk pensioenen uit te keren. 
Om voldoende geld voor de pensioenen te krijgen wordt een premie geïnd 
die wordt belegd op de financiële markten. De winsten en verliezen komen 
ten gunste of ten laste van de (toekomstige) pensioenen. Alles wat in een 
pensioenfonds gebeurt, is in het belang van de toekomstige pensioenen. 
En dat maakt een pensioenfonds een bijzondere onderneming. 

Een bijzondere onderneming vraagt om bijzonder toezicht. Een fonds staat  
onder toezicht van De Nederlandsche Bank en publiceert een jaarlijks verslag dat  
door een accountant wordt gecontroleerd. En zo zijn er nog enkele instanties die  
over de schouder van het bestuur meekijken. Een van die instanties is het  
Verantwoordingsorgaan. In dit orgaan zitten vertegenwoordigers van de  
werkgever, de werknemers en de gepensioneerden. Het Verantwoordingsorgaan  
geeft een oordeel over het handelen en het beleid van het bestuur. 
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2Nieuwe leden voor het  
Verantwoordingsorgaan
 
In 2019 heeft het bestuur afscheid genomen van twee leden van het  
Verantwoordingsorgaan. Inmiddels hebben zich twee nieuwe leden  
aangemeld: Paul de Nooijer namens de werknemers en Hans Bloemen 
namens de gepensioneerden. Hieronder stellen zij zich kort voor.
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Paul de Nooijer (41), lid  

Wie ben je en wat doe je?  
“Ik ben vertegenwoordiger voor verkoopkantoor Middelburg. Sinds 2000 werk ik bij Technische Unie in 
verschillende functies. Tussendoor heb ik twee jaar een eigen bedrijf gehad in import en engineering van 
zonne-energiesystemen. Sinds 2016 ben ik weer terug als vertegenwoordiger.” 

Hoe kwam je in het Verantwoordingsorgaan terecht?  
“Dat ging spontaan. Mijn manager zit in het bestuur van het pensioenfonds. Hij vertelde dat de collega’s in 
het bestuur allemaal op leeftijd zijn en dat het moeilijk is om jongere mensen te krijgen. Even later was er 
een vacature en die heb ik ingevuld.” 

Wat zijn je plannen?  
“Toen ik de eerste gesprekken had, had ik nog geen idee wat het Verantwoordingsorgaan inhield. Want ik 
ben zelf nog totaal niet bezig met stoppen met werken en ik ben blanco op het gebied van pensioenwet-
geving. Maar wat ik belangrijk vind: hoe maak je het interessant voor jonge mensen? Mijn missie is om 
communicatie te ontwikkelen die ook jongeren aanspreekt. Dat is belangrijk, want beslissingen nu hebben 
ook effect op de langere termijn. En je wilt het goed doen voor iedereen, niet alleen voor mensen die nu of 
bijna met pensioen gaan.”
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Hans Bloemen (65), voorzitter 

Wie ben je en wat doe je?  
“Als ZZP’er train en begeleid ik ondernemingsraden en bestuurders. Vroeger was ik hoofd P&O bij Snikkers, 
dat in 1997 is opgegaan in Technische Unie. Tweeënhalf jaar heb ik op en neer gereisd van Strijen naar 
Amstelveen, maar dat wilde ik niet meer. Er is niets mis met Amstelveen, maar het zou ten zuiden van 
Rotterdam moeten liggen! In goed overleg ben ik voor mijzelf begonnen en heb ik tot 2012 als ZZP’er voor 
Technische Unie gewerkt, onder andere voor het Opleidingscentrum. Mijn pensioen is altijd bij Hagee 
gebleven en ik ben onlangs met deelpensioen gegaan. Ik woon met mijn vrouw op een voormalig
beurtschip van 23 meter uit 1925. Het plan is om daarmee door Europa te gaan varen.”

Hoe kwam je in het Verantwoordingsorgaan terecht?  
“Ik kreeg een brief dat men een gepensioneerde zocht voor het verantwoordingsorgaan. Daar heb ik op 
gereageerd. In mijn tijd bij Snikkers was ik ook actief in het pensioenfonds. Ik vind het belangrijk om 
betrokken te zijn en heb iets met cijfertjes en besturen. Ik zit ook altijd in VVE’s, zat vroeger in de MR van 
de school van mijn kinderen en ben politiek actief. Als ZZP’er werk ik vaak alleen, dus ik haal er veel 
plezier uit om samen met anderen een klus te klaren.”

Wat zijn je plannen?  
“Als ik naar de Hagee Stichting kijk dan doen ze het goed. De stichting bestaat al sinds 1933 dus ik zie 
het niet als mijn taak om de boel even flink op te schudden. Ik vind wel dat de Stichting haar activiteiten 
en doelstellingen planmatiger mag opschrijven. Zodat je in het jaarverslag ook echt kunt laten zien wat je 
van je plannen hebt gerealiseerd en wat niet. Dat is ook wat het Verantwoordingsorgaan zou moeten 
beoordelen, naar mijn idee.”
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3Plan je pensioen op Mijn Hagee
 
Vorig jaar hebben wij de website van Hagee uitgebreid met twee nieuwe 
onderdelen. In de Mijn Hagee-omgeving heeft iedereen nu de mogelijkheid 
om zijn of haar pensioenoverzicht te bekijken. Daarnaast hebben we de 
pensioenplanner geïntroduceerd. 
 
De pensioenregeling heeft een aantal mogelijkheden om je pensioen flexibel op te  
nemen. Je kunt bijvoorbeeld je pensioen eerder laten ingaan; helemaal of voor een 
deel. Ook kun je variatie aanbrengen in de hoogte van je pensioen. Eerst wat meer  
pensioen en later wat minder of net andersom. Een groot aantal van deze  
mogelijkheden om je pensioen te flexibiliseren zijn opgenomen in de pensioenplanner. 
Denk je over eerder stoppen met werken of de laatste jaren voor je pensioen in deeltijd 
te werken? Kijk dan eens naar de pensioenplanner. Daar krijg je een indruk van de 
gevolgen voor je pensioen. Heb je dan nog vragen, dan kun je natuurlijk 
terecht bij het pensioenbureau.
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4Heb jij je partnerpensioen  
al geregeld?
 
Het belangrijkste onderdeel van de pensioenregeling is natuurlijk het  
ouderdomspensioen. Een hele goede tweede is het partnerpensioen. Dat is 
het pensioen dat jouw partner van het pensioenfonds krijgt als jij komt te 
overlijden.  
 
Het partnerpensioen is in het leven geroepen in de tijd dat veel (vrouwelijke) partners 
geen eigen inkomen hadden en thuis bleven om voor de kinderen te zorgen. Een goed 
partner- en wezenpensioen was van belang om te voorzien in het levensonderhoud 
van de nabestaanden. Deze situatie is wel veranderd maar toch niet zo heel veel. Veel 
(vrouwelijke) partners hebben nog altijd een (veel) lager inkomen. Bij overlijden van de 
hoofdkostwinner kan het inkomen dan te laag zijn om bijvoorbeeld de hypotheek af te 
lossen. Daarom is een goed partnerpensioen nog steeds van belang. 

Bij Hagee berekenen we het partnerpensioen alsof je de pensioengerechtigde leeftijd 
zou hebben bereikt. Daarnaast heeft je partner ook nog recht op een tijdelijk (tot 
AOW-leeftijd) partnerpensioen en keren we eventueel ook een wezenpensioen uit. Dat 
is goed geregeld bij Hagee, maar alleen als jij het ook goed geregeld hebt! Heb jij een 
partner1 maar is die niet bekend bij Hagee? Dan krijgt hij/zij bij jouw overlijden geen 
partnerpensioen. Als jouw partner bekend is bij Hagee dan staat dat op jouw Uniform 
Pensioenoverzicht. 

1 een partner is degene met je gehuwd bent, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of met wie je een  
   samenlevingsovereenkomst hebt gesloten bij de notaris. 
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5Het pensioenakkoord:  
één jaar later
 
Het is inmiddels een jaar geleden dat in de Stichting van de Arbeid een 
overeenkomst is gesloten over een nieuw pensioenstelsel. Tot op heden is 
de meest concrete uitkomst daarvan dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt.  
 
Inmiddels heeft de minister van sociale zaken de hoofdlijnennotitie over het nieuwe 
pensioenstelsel gepubliceerd. Belangrijke elementen in de notitie zijn:
- Voor iedere deelnemer wordt geen pensioen meer toegezegd maar een persoonlijk  
  vermogen opgebouwd. 
- Iedereen blijft procentueel dezelfde premie betalen. 
- Er is een collectief beleggingsbeleid. Rendementen op de beleggingen worden  
  toegewezen naar leeftijd. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat er voor jongeren risico 
  voller wordt belegd dan voor ouderen. 
- De pensioenuitkeringen worden variabeler. Mee- en tegenvallers worden -gespreid-  
  verwerkt in de uitkeringen. 
- Er komt een solidariteitsreserve. Met deze reserve worden risico’s binnen generaties en  
  ook met toekomstige generaties evenwichtig verdeeld. Het doel is om pech- en  
  gelukgeneraties te voorkomen. 
- Het kabinet gaat er vanuit dat het bestaande vermogen van het fonds wordt ingebracht  
  in de nieuwe regeling. Het opgebouwde pensioen moet dan worden omgerekend naar  
  een persoonlijk vermogen en wel op zo’n manier dat het vermogen eerlijk wordt  
  verdeeld. 

 

Aan het eind van het jaar  
moet de uitwerking van het  
akkoord gereed zijn. De  
uiterste datum waarop het 
fonds overgestapt moet zijn 
is 1 januari 2026. Voor het 
zover is moeten nog vele  
vragen worden beantwoord 
en keuzes worden gemaakt. 
De allereerste vraag is of de 
plannen kunnen doorgaan  
zoals ze er nu liggen. Gaan 
de leden van de FNV ook  
akkoord dan kunnen deze 
plannen verder worden  
uitgewerkt.  
 
Wordt vervolgd.
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6Je Uniform Pensioenoverzicht 
komt eraan 
 
Binnenkort zal het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) weer verzonden gaan 
worden. Voor de meesten geldt dat je bericht krijgt dat het UPO op de site 
van Hagee voor je klaarstaat. Het UPO krijg je ieder jaar. Hierop staat het 
pensioen dat je hebt opgebouwd en het pensioen dat je kunt opbouwen 
als je tot aan je pensioenleeftijd in dienst van Technische Unie blijft.   
 
In de vermelde pensioenbedragen wordt geen rekening gehouden met economische 
ontwikkelingen. Zo wordt er geen rekening gehouden met het feit dat de prijzen stijgen 
en dat je pensioen verhoogd kan worden met de prijsstijging, of juist gekort omdat het 
minder goed gaat met het fonds. Op het komende pensioenoverzicht geven wij extra 
informatie over je toekomstige pensioen:
1. Je pensioen als de economie zich op een “normale” manier ontwikkelt. Bij de  
berekening van dit pensioen is rekening gehouden met prijsstijgingen, verhogingen en 
kortingen op je pensioen. Het bedrag is een indicatie van je koopkracht na je pensioen. 
2. Je pensioen als de economie zich zeer voorspoedig ontwikkelt. Bij deze ontwikkeling 
zal je pensioen vrijwel altijd verhoogd worden met de prijsstijgingen en niet gekort. Bij 
deze ontwikkeling komt je pensioen het hoogste uit.
3. Je pensioen als de economie in zwaar weer terecht komt. Het fonds heeft dan vrijwel 
geen mogelijkheden om te indexeren en er kan zelfs gekort worden. Bij deze ontwikke-
ling komt je pensioen het laagste uit.

 

De verschillende uitkomsten 
geven aan dat je pensioen  
niet zeker is. Inzicht in de 
mogelijke uitkomsten kan je 
helpen bij je financiële  
planning voor na je pensioen.
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