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Jouw vraag,
ons antwoord

Pensioen is meer 
dan alleen geld 
voor jezelf als je 
oud bent

Ons fonds hoeft de pensioenen niet te verlagen, maar... 

‘De financiële kou is nog 
niet uit de lucht’

 onder handelingen over een nieuw 
 pensioenstelsel nog. De minister 
wil niet dat fondsen nu pensioenen 
gaan verlagen, terwijl de regels straks 
 misschien anders zijn.”

Wat was er zonder de brief 
van Koolmees gebeurd?
“Zonder zijn ingrijpen hadden we het, 
denk ik, nét niet gered. Dan hadden we 
de pensioenen moeten verlagen met 
ongeveer 0,6%. Wij verdelen de lusten 
en lasten eerlijk over alle betrokkenen: 
samen trap op, samen trap af. Waren 
de pensioenen omlaag gegaan, dan 
had iedereen die pensioen heeft bij ons 
fonds daarvan iets gemerkt. Daarom 
kom ik ook uit op een rapportcijfer 5,5. 
We kunnen het dit jaar nog afronden 
naar een 6. Maar in 2021 mag dat in 
dezelfde situatie niet meer.”

Ons pensioenfonds hoeft de 

 pensioenen niet te verlagen per 

1 januari 2020. Dit najaar leek het 

erop dat het wel zover zou komen. 

Maar Bpf MITT ontspringt de dans 

dankzij minister Koolmees. 

 Pensioenfondsen krijgen van de 

minister meer tijd om weer 

 financieel gezond te worden. “Maar 

daarmee is de kou nog niet uit de 

lucht”, waarschuwt voorzitter 

Gaby Lamers.

Eind 2018 gaf u de financiële 
positie van Bpf MITT een 6. 
Wat is het rapportcijfer nu?
“We hoopten in 2019 de financiële 
positie te verbeteren naar minimaal een 
6+. Maar ik moet bekennen dat dat niet 
gelukt is. Ik houd het op een 5,5.”

En toen kwam de brief 
van Koolmees…
“De opluchting was groot toen we over 
het besluit van Koolmees hoorden. Hij 
geeft ons meer tijd om weer financieel 
gezond te worden, omdat er sprake is 
van een hele bijzondere situatie.”

Wat is er dan zo bijzonder?
“De rekenrente voor  pensioenfondsen 
is extreem laag. Bij een lage  rekenrente 
moeten we veel geld extra opzij 
 zetten om zeker te weten dat we 
ook in de toekomst alle  pensioenen 
 kunnen  betalen. Verder lopen de Lees verder op pagina 3...
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Steeds meer 
digitaal

Ons fonds communiceert 
digitaal. Daarvoor hebben we 
je e-mailadres nodig. Heb jij je 
e-mailadres nog niet aan ons 
doorgegeven? 
Ga naar de beveiligde 
omgeving Mijn Pensioen cijfers 
op onze website 
www.pensioenfondsmitt.nl en 
vul het daar in. Zo blijf jij goed 
op de hoogte!

Handig: de 
pensioen planner

Wil je weten of je eerder met 
pensioen kunt? Gebruik de 
pensioenplanner! Dit is een 
handige online rekenmachine 
voor jouw pensioen. Je vindt 
hem op onze website 
www.pensioenfondsmitt.nl. 
Log in op de beveiligde 
omgeving Mijn Pensioen-
cijfers.

 
Het nieuwe 
pensioenstelsel

Je zult het ongetwijfeld 
gehoord hebben: er komt een 
nieuw pensioenstelsel. Helaas 
weten we op veel punten nog 
niet hoe het precies uitpakt. 
Wat we wel al weten staat op 
www.pensioenfondsmitt.nl.

Kerncijfers 2020

Bekijk de kerncijfers en het 
pensioenreglement met de 
nieuwe flex- en afkoopfactoren 
vanaf medio februari op  
www.pensioenfondsmitt.nl/
documenten.

Graag stellen we voor: onze twee nieuwe 

leden in het Verantwoordingsorgaan

Jan Getkate en Sandra Brouwer hebben de meeste stemmen gekregen tijdens de 

 verkiezingen voor ons Verantwoordings orgaan. We stellen ze graag aan je voor:

Jan Getkate werkt als manager  finance en control bij  Tencate  Outdoor Fabrics. 
Hij vindt  pensioen een  belangrijke  arbeidsvoorwaarde en wil daarom in het 
Verantwoordings orgaan de  belangen van  deelnemers  behartigen.

Jan Getkate: jarenlang bestuurslid bij  Pensioenfonds TenCate.

Sandra Brouwer is HR-manager bij LipsPlus. In haar functie is ze dagelijks 
bezig met arbeidsvoorwaarden en  pensioen. Ze spreekt met veel deelnemers 
en wil zich inzetten als hun spreekbuis. In de vorige pensioenkrant stond een 
interview met haar.

Sandra Brouwer: HR-manager die weet wat er leeft.

Wil jij je pensioen 
 meenemen naar je 
nieuwe pensioenfonds? 
Dan moet je even geduld hebben. Onze 
beleidsdekkingsgraad is onder de 100%. 
Daarom mag ons fonds tijdelijk niet mee-
werken aan waardeoverdrachten. Je kunt 
de aanvraag wel indienen. We nemen de 
aanvraag in behandeling zodra we weer 
een beleidsdekkingsgraad boven de 100% 
hebben. 

Wat vinden 
 deelnemers van 
ons fonds?
Wat verwacht je van ons fonds? 
Kunnen we onze dienstverle-
ning  verbeteren? Dat wilden wij 
graag weten. Daarom  hebben we 
een onderzoek  gehouden onder 
een deel van de werknemers en 
 pensioengerechtigden.

Wat bleek? De respondenten zijn 
ongeveer even tevreden als twee 
jaar  geleden over ons fonds en de 
informatiemiddelen. Helaas zijn er 
zorgen over de pensioenen. Daarom 
blijft de waardering voor ons fonds 
steken op een zes. Wij werken er 
hard aan om daar verbetering in te 
brengen. Het fonds blijft wel hoog 
scoren op klant tevredenheid. Op de 
website www.pensioenfondsmitt.nl/
nieuws leest u meer over de uitslag 
van het onderzoek. 
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Dus moet het fonds volgend jaar  
toch verlagen?
“Op 31 december 2020 is het  beruchte 
‘zesde meetmoment’ voor ons fonds 
aan de orde. Als de financiële positie 
voor het zesde jaar op rij niet goed 
genoeg is, zijn we verplicht om de 
 pensioenen te verlagen. We doen er 
alles aan om dat te voorkomen. 

Zo hebben we onze beleggingen 
opnieuw ingericht en zo een goed 
rendement behaald. Het staat nu 
(begin december, red.) op ruim 16%. 
 Vergelijk dat met de rente die je krijgt 
op je spaargeld bij een bank en je 
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Pensioen is meer dan alleen 
geld voor jezelf als je oud bent

snapt dat wij daar heel tevreden mee 
zijn. Maar door de lage rekenrente 
voor pensioenfondsen is het helaas 
toch niet genoeg. Stijgt de rekenrente 
niet, dan zijn  vervelende maatregelen 
 onvermijdelijk.”

Sorteert het fonds daarop al voor?
“Ja, wij volgen de  ontwikkelingen 
op de voet en denken vooruit. 
Wij adviseren sociale partners 
over eventuele  wijziging van de 
 pensioenregeling.  Sociale partners zijn 
 vertegenwoordigers van vakbonden 
en werkgevers die bepalen wat er in 
de pensioenregeling komt te staan. 
Wij voeren de regeling uit. Sociale 
partners zijn het niet eens geworden 
over een aanpassing van de pensioen-
regeling of de pensioenpremie voor 
2020. Daarom verandert er nu niets. 
Dit is niet gunstig voor de financiële 
positie van ons fonds. De kans op een 
verlaging van de pensioenen neemt 
daardoor iets toe.”

Wat doet het bestuur?
“Wij houden de ontwikkelingen in de 
(financiële) wereld goed in de gaten en 
anticiperen daarop. Ook 2020 wordt 
voor ons dus weer een spannend jaar. 
We willen een verlaging voorkomen. 
Daarom gaan we al vroeg in 2020 
 samen met de sociale partners aan  
 tafel. Het is vrijwel zeker dat werk-
gevers en werknemers in 2021 meer 
gaan betalen voor pensioen. 
We houden u op de hoogte.” 

Pensioen is niet alleen iets voor 

later, maar ook voor nu. Waarom? 

Omdat je niet alleen spaart voor 

jezelf, maar ook voor je nabestaan-

den. Daarnaast is er een regeling 

voor als je arbeidsongeschikt wordt.

Pensioen voor jezelf als je 
arbeidsongeschikt wordt
Je denkt natuurlijk gezond je pensioen 
te halen. Maar dat kan anders lopen. Als 
je gezondheid je in de steek laat en je 
raakt arbeidsongeschikt, dan zorgt ons 
fonds, onder voorwaarden, ervoor dat 
je toch pensioen blijft opbouwen. Daar 
hoef je dan niet voor te betalen. Dat 
pensioen bouw je dan op zolang je een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering van de 
overheid krijgt.

Pensioen voor je nabestaanden als  
jij er niet meer bent
Als jij overlijdt, staan je nabestaanden 
niet met lege handen. Wij zorgen voor 
een uitkering aan je nabestaanden. 
De hoogte is gebaseerd op het pen-
sioen dat je had kunnen opbouwen als 
je tot je 68e bij ons fonds was  gebleven. 

Dat gaat in vanaf het moment dat je 
overlijdt: 

• Partnerpensioen voor je partner 
zolang hij of zij leeft;

• Wezenpensioen voor je kinderen, tot 
uiterlijk 27 jaar. 

Als je samenwoont of in het buitenland 
trouwt moet je je partner hiervoor wel 
melden.

Hoeveel is er geregeld?
Al je pensioenbedragen (voor jezelf 
én voor je nabestaanden) staan in 
je  Uniform Pensioenoverzicht. Dat 
 pensioenoverzicht ontvang je elk jaar 
(digitaal). Je vind deze informatie ook 
online in Mijn Pensioencijfers op onze 
website www.pensioenfondsmitt.nl. 

 "Wij volgen de 

ontwikkelingen op 

de voet en denken 

vooruit"

Adviseur Edwin Schokker en voorzitter Gaby Lamers 

tijdens de live uitzending PensioenTV. Bekijk de uitzending 

via www.pensioenfondsmitt.nl/pensioentv.



Jouw vraag, ons antwoord
Vragen over pensioen? 
Je vindt veel informatie op www.pensioenfondsmitt.nl. Je kunt ook mailen naar bpf-mitt@azl.eu of ons 
bellen op 088 - 116 2441, elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wij helpen je graag. Heb je een vraag? Dan 
is het handig om je klantnummer bij de hand te hebben, zodat we je beter kunnen helpen. Je vindt het 
klantnummer op de brieven die je van Bpf MITT ontvangt.

Colofon
De Pensioenkrant is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en  
Textielindustrie (Bpf MITT). De Pensioenkrant verschijnt twee keer per jaar. Aan de tekst van deze  
Pensioenkrant kun je geen rechten ontlenen. Rechten kun je alleen ontlenen aan het officiële  
Pensioenreglement van Bpf MITT. Het adres van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, 
Tapijt- en Textielindustrie is Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

Hoe weet je of je straks genoeg pensioen 
hebt?
Hoeveel pensioen jij hebt opgebouwd zie je op Mijn Pen-
sioencijfers. De persoonlijke online omgeving op onze 
website www.pensioenfondsmitt.nl. Hier vind je ook de 
Pensioenschets. Een handig hulpmiddel om te kijken 
of je inkomsten na pensionering voldoende zijn voor je 
geplande uitgaven. 
Ga naar de website en klik op Mijn Pensioencijfers en 
log in. Klik dan op de link “Is dit nu voldoende?” en vul 
de Pensioenschets in. Wil je ook je AOW en eventuele 
andere pensioenen meenemen in de Pensioenschets? 
Dat kan! Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een 
totaal overzicht van je pensioen. De bedragen kun je zelf 
overnemen in de Pensioenschets.

Ik heb de uitzending PensioenTV 
 gemist. Kan ik deze terugkijken?
Tijdens de live-uitzending PensioenTV op 
26  november hebben Gaby Lamers (voorzitter van ons 
fonds) en Edwin Schokker (adviseur van ons fonds) 
de pensioenregeling uitgelegd en vragen van deel-
nemers beantwoord. Daarbij is uitleg gegeven over 
het pensioenstelsel, de pensioenleeftijd, het partner-
pensioen, de kosten van pensioen en meer. Alles wat 
je wil weten over je pensioen in een uitzending. 

Bekijk de uitzending via www.pensioenfondsmitt.nl/
pensioentv.

De pensioenleeftijd is 68, kan ik ook 
 eerder met pensioen?
Bij ons fonds kun je vanaf je 60e verjaardag met 
 pensioen. Het pensioen wordt dan wel lager en je 
ontvangt nog geen AOW. Per jaar dat je eerder met 
pensioen gaat, is je pensioen dan  ongeveer 8% lager. 
Dit komt omdat je dan korter  pensioen opbouwt en 
langer een uitkering van ons fonds ontvangt.

Kijk met de Pensioenplanner zelf wat het effect van 
eerder met pensioen gaan voor jou betekent. Je vindt 
de planner op Mijn Pensioencijfers. De beveiligde online 
omgeving van onze website www.pensioenfondsmitt.nl.


