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Romy Olde Kalter:  
‘Fijn om je pensioen 
netto te zien’

“Mijn Pensioenplan 
maakt je pensioen 
tastbaar” 

Er is een nieuwe tool waarmee je eenvoudig plannen maakt met je 
pensioen bij Bpf MITT. Romy Olde Kalter (26), praat als HR  Manager 

in onze sector veel met mensen die bijna met pensioen gaan. Ze 
probeerde de tool voor ons uit. Wat blijkt, ook als je pensioen nog ver 
weg is geeft het veel inzicht. 

Wat was je eerste indruk?
“Met Mijn Pensioenplan kun je je 
goed voorbereiden op je pensioen. 
Je ziet  meteen wat er gebeurt met je 
 maandelijkse pensioenbedrag als je 
 gebruik maakt van de keuzemogelijk-

heden. Ik heb daarmee ‘gespeeld’ 
en verschillende plannen met elkaar 
 vergeleken.” 

Waren er verrassingen voor je? 
“Zeker. Het maakt best veel 
verschil of je op je 74ste of op je 
60ste met pensioen gaat. Ik denk 
voorlopig dat ik wel wat langer 
wil doorwerken! Terwijl deeltijd 
pensioen best gunstig is. En 
als ik standaard op mijn 68ste 
met pensioen ga en met een 
wat hoger pensioen begin, 
zie ik of ik ruimte heb om 
bijvoorbeeld eerst een reis 
te maken.”

Wat vond je nog meer opvallend?
“Het is ook wel fijn om je pensioen meteen 
netto te zien. Want uiteindelijk vergelijk je 
je pensioen toch met de netto uitgaven die 
je hebt op dit moment. Zo kon ik dat heel 
mooi vergelijken.” 

Hebben jongeren ook iets aan 
Mijn Pensioenplan?
“Het maakt pensioen voor iedereen 
 tastbaarder, ook voor jongere mensen. 
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen 
met inzicht krijgen in je pensioen. Het is 
 superoverzichtelijk en erg duidelijk. En ook 
de twee animaties maken je snel wegwijs!”



Laat de popcorn maar ploppen, zet dat frisje vast koel. Zit je klaar voor 
informatie over je pensioen, de movie? Maar even serieus: ons fonds 

ontwikkelt een aantal animaties over een paar belangrijke pensioenonder-
werpen. Daarin praten onze getekende ‘filmsterren’ je steeds in ongeveer 
een minuut bij over een pensioenonderwerp. De eerste animatie ‘Inloggen 
op Mijn Pensioencijfers’ staat nu op de website. Hierin zie je hoe makkelijk 
het eigenlijk is om in te loggen op Mijn Pensioencijfers. En waarom het zo 
belangrijk is om dat af en toe te doen. 

Want eenmaal ingelogd en een beetje 
vertrouwd met Mijn Pensioencijfers, zul 
je zien dat er echt veel nuttige informatie 
binnen handbereik is. Neem bijvoorbeeld de 
Pensioenschets en Mijn Pensioenplan die je 
daar vindt. Dat zijn dé online tools om een 
indruk te krijgen van je financiële toekomst. 
Natuurlijk staan in Mijn Pensioencijfers ook 
al je belangrijke persoonlijke documenten. 
En je kunt online pensioenzaken met ons 
regelen.

Wil je een sneak preview? De volgende 
animaties gaan over: ‘aanmelden partner’, 
‘wanneer kan ik met pensioen’ en ‘check je 
pensioen in twee minuten’. 

Kijk op www.pensioenfondsmitt.nl.

Inloggen op 
Mijn Pensioencijfers, 
de movie

Animaties/tools

Helaas gaat je pensioen per 1 januari 2022 niet omhoog. Dit geldt voor alle 
 pensioenen bij ons fonds. Het maakt dus niet uit of je pensioen al is ingegaan of 
niet. Doordat je pensioen niet (deels) meestijgt met de prijzen, wordt je pensioen 
minder waard. Want je kunt door de prijsstijgingen met hetzelfde geld minder 

kopen.

Om pensioenen te mogen verhogen moet een fonds genoeg extra geld 
in kas hebben. Of dat zo is zien we aan de beleidsdekkingsgraad. Die 
moet dan 110% of hoger zijn. Misschien heb je in de media gelezen dat 
deze grens in 2022 daalt naar 105%. Maar ook dat zou ons fonds nu 
niet helpen, omdat onze  beleidsdekkingsgraad lager is. Je leest hier 
meer over op onze website www.pensioenfondsmitt.nl/nieuws.

Je pensioen gaat niet omhoog

Toeslagverlening

http://www.pensioenfondsmitt.nl
http://www.pensioenfondsmitt.nl/nieuws


Ons fonds
Premie en opbouw in 2022
• Pensioenpremie: 26,4% 

(Ten Cate 29,4%) 
Je betaalt maximaal een derde 
deel, je werkgever twee derde 
deel

• Pensioenopbouw: 1,56%  
(Ten Cate 1,71%)

Dit verandert in onze regeling 
in 2022:
• Franchise stijgt naar 

€ 16.228  
• Maximum jaarsalaris –de grens 

voor pensioenopbouw in de 
pensioenregeling– stijgt naar 
€ 114.866 

• De (reken-)factoren voor 
keuzes bij pensionering zijn 
aangepast

• Voortaan ook deeltijdpensioen 
mogelijk voor oud-deelnemers

• De regeling voor pensioen-
opbouw bij arbeidsongeschikt-
heid is verduidelijkt

Lees meer (of download de 
 pensioenregeling) op onze website.

Aantal deelnemers en 
 ondernemingen op 
31  december 2021 *)

 
Deelnemers:  19.801 
 
Pensioengerechtigden:  52.813  
(waarvan bijna 30.000  
niet opgevraagd pensioen) 
 
Oud-deelnemers:  53.905 
 
Aangesloten  
ondernemingen:  1.571

*) Voorlopige aantallen. Definitieve aantallen 
 worden gepubliceerd in het jaarverslag over 
2021. 

 
Lezen over  beleggingen 
in  begrijpelijke taal

Als fonds beleggen we een groot deel van ons 
vermogen. Dat doen we voor jóuw pensioen. 

We willen je hier dus goed over informeren. Liefst op maat, 
in begrijpelijke taal. Want misschien heb je al  genoeg aan 
antwoord op een paar basisvragen. Of ga je voor het naadje 
van de kous? Daarom werken we aan een nieuwe beleg-
gingspagina op onze website. Hoe nieuwsgierig je ook bent 
naar onze beleggingen, je vindt dan altijd de informatie die jij 
zoekt. We  beginnen met de basis: waarom beleggen we, en 
waarin beleggen we. En, hoe doen we dat op een duurzame 
manier. Smaakt dat naar meer? In enkele muisklikken heb je 
meer informatie. 

Zodra onze nieuwe webpagina’s over beleggen klaar zijn, 
krijg je per e-mail een seintje.

Nieuwe 
 pensioen- 
stelsel
Volg de pensioenontwikkelin-
gen over de toekomst op onze 
website. 

Beleggingsbeleid 

2023
• AOW-leeftijd stijgt in 

stapjes naar 67 jaar in 
2024

• Wetsvoorstellen NPS 
akkoord door Tweede en 
Eerste Kamer

• Sociale partners 
 besluiten over nieuwe 
pensioenregeling(en)

2025
Uiterlijke start  doorvoeren 
aanpassingen in de 
 administratie. Bpf MITT 
streeft ernaar om eerder te 
starten.

2027
Op 1 januari 2027 hebben 
alle pensioenfondsen hun 
pensioenregeling aangepast.



De MITTWinter 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 MITTWinter 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.

Hou je klantnummer bij de hand. Je klantnummer staat op brieven en pensioenoverzichten die je van ons ontvangt.
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110%

Kans op verlaging

Geen verhoging mogelijk

Gedeeltelijke verhoging mogelijk

Volledige verhoging mogelijk

99,8%

Pensioenfondsen moeten uitrekenen 
 hoeveel geld zij ‘in kas’ moeten hebben 
voor alle pensioenen. Niet alleen voor 
nu, maar ook in de verre toekomst. Onze 
financiële positie, of er dus voldoende geld 
is, drukken we uit in dekkingsgraden. 

Maandelijks publiceren wij de ontwikkeling 
van de dekkingsgraden op onze website: 
www.pensioenfondsmitt.nl/nieuws.

De laatste loodjes wegen het zwaarst.  
Kan het ook anders?
Als je ouder wordt, kunnen de laatste loodjes zwaar gaan  wegen. 
Minder werken kan een oplossing zijn. Wel betekent dit  normaal 
gesproken dat je ook minder pensioen opbouwt. Daarom  komen 
de cao’s MITT en TV oudere werknemers hierin  tegemoet en kun 
je (onder bepaalde voorwaarden) in deeltijd werken, terwijl je tóch 
volledig pensioen opbouwt. 

Je gaat dan bijvoorbeeld 80% werken, krijgt 90% salaris en bouwt 
100% pensioen op. Zo houd je genoeg energie om je werk goed 
te kunnen blijven doen. En het mes snijdt aan twee kanten. Want 
als meer oudere werknemers dit doen, komen er uren vrij voor 
jongere werknemers. Zo werken we aan duurzame inzetbaarheid 
tussen generaties.

Meer weten?
Vraag aan je werkgever of deze regeling voor jou mogelijk is. In 
onze pensioenregeling kan dit vanaf 58 jaar, maar de leeftijd en 
afspraken in je cao hebben altijd voorrang.

Vraag & Antwoord 

Dekkingsgraad 
31 december 2021

Bezoek onze website 
www.pensioenfondsmitt.nl. Daar vind je veel 

 informatie over je pensioen en ons fonds. Op onze 
website log je ook in op jouw persoonlijke beveiligde 

omgeving Mijn Pensioencijfers.  

Je kan ons ook bellen 
op 088 - 116 2441.  

De klantenservice van 
Bpf MITT is op werkdagen van 
8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.

Mailen of schrijven 
via bpf-mitt@azl.eu  

of schrijven naar Bpf MITT,  
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

http://www.pensioenfondsmitt.nl/nieuws
http://www.pensioenfondsmitt.nl

