
Wij verhogen de 

 pensioenen 2x! 

Lees meer bij ‘Ons fonds’ 

op pagina 3. 

“Nu  verduurzamen 
voor een sterke 
toekomst” 

Borre Akkersdijk komt uit de design- en textielwereld. Zijn zaken-
partner Arnoud Haverlag uit de technologiewereld. Samen zetten ze 

in 2016 ‘BYBORRE’ op. Een uniek bedrijf in de textielbranche. Alle kennis 
van garen, textiel, naalden, machines én de software brengen zij samen. 
Zo digitaliseren zij de textielwereld. Arnoud vanuit de technische kant, 
Borre geeft zijn creatieve brein de vrijheid. Textielinnovatie is de kern van 
het bedrijf.

Zelf aan de knoppen
Borre: ‘Bij ons kunnen ontwerpers, 
 designers of productontwikkelaars zelf 
hun textiel ontwerpen. De software die 
dit mogelijk maakt, ontwikkelden we zelf. 
Deze digitalisering geeft elke designer 
en brand toegang tot al onze kennis en 
de productie keten. Daarna komen de 

 textielsamples er bij ons in  Amsterdam 
uit. Zijn ze goed dan kunnen we 

in verschillende werelddelen 
 produceren voor de klant. Over de 
garens, kleuren en ook de naalden 
hebben wij alle kennis. Die kennis 
is fijn, maar het delen ervan is 
beter en dat doen we dan ook. 
De hele keten heeft er voordeel 
van. We voorkomen daarmee 

afval. We maken op basis 
van de vraag, niet voor het 

bouwen van een voorraad. 
Daarmee besparen we 

een hoop energie en 
materialen.’

Geen geheimen, openheid is 
 belangrijk
Borre vertelt verder: ‘Het gedachtegoed 
van BYBORRE is dat we een open bron 
zijn. Waar de textielindustrie nog vaak 
ondoorzichtig is, proberen wij dat te 
doorbreken. Klanten weten bij ons waar 
alle producten vandaan komen. We vragen 
ons steeds af “hoe kunnen we in een 
goed ecosysteem met de wereld leven?”. 
Snel zelf rijk worden is niet het doel. 
Het gaat om de lange termijn en op een 
 verstandige manier van risico nemen. Met 
een  transparante keten kunnen we samen 
de textielindustrie verbeteren.’  
 
Weten wat Bpf MITT met duurzaamheid 
doet? Kijk op www.pensioenfondsmitt.nl/
duurzaam
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Borre Akkersdijk:  
‘Open, toegankelijk 
en lange termijn.  
Ik sta voor delen.’



Er komt een nieuwe oude dag. Wat dat precies betekent voor je pensioen 
van Pensioenfonds MITT is op dit moment nog niet duidelijk. Wat wel al 

duidelijk is, zie je in de afbeelding. Daarin ontdek je de verschillen met het 
pensioen van nu en straks. Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede 
Kamer. Daarna gaat het nog naar de Eerste Kamer. Als zij het eens zijn, dan 
is de wet rond. De streefdatum voor ingang van de nieuwe wet is 1  juli 2023. 
Pensioenfondsen hebben dan tot uiterlijk 1 januari 2027 de tijd om te 
voldoen aan de nieuwe wet. In  overleg met de vakbonden en werkgevers 
maken we onze nieuwe pensioen regeling. We houden je op de hoogte van 
de ontwikkelingen.

Het nieuwe pensioen-
stelsel: hoever zijn we?

Pensioen bij ons fonds

AOW van de overheid

Premie betaal je samen met je werkgever

Pensioenrichtleeftijd eerder of 
later met pensioen is mogelijk

Een pensioen voor je partner
en kinderen, na overlijden

Pensioenopbouw na 
arbeidsongeschiktheid

Jaar
68

Je pensioen
is deel van het

totale fondsvermogen

Je hebt een
eigen

pensioenpot

Risico’s meer bij de
deelnemer

Risico’s
meer bij het fonds

Hoogte staat
min of meer vast

Hoogte pensioen hangt
meer af van

beleggingsresultaten

NU

STRAKS

Nu & straks



 
Dit krijgen jouw 
 nabestaanden

In een animatie leggen we uit wat jouw partner en 
kinderen krijgen als je overlijdt.

Samenwonend?
Bij ons fonds spreken we van een partner als je gehuwd 
bent, een geregistreerd partnerschap of notarieel samen-
levingscontract hebt op het moment van overlijden. Jouw 
partner moet ook bij ons bekend zijn. Ga naar Mijn Pensioen-
cijfers en controleer of je partner bij ons is geregistreerd. Hier 
zie je ook hoeveel pensioen er voor je partner is geregeld als 
deze bij ons bekend is.

Als je overlijdt

Scan de QR-code 
voor de animatie 
en meer info.

Mailbox of brievenbus?

Het is zo gedaan via 
Mijn Pensioencijfers 
op onze website.

Ons fonds

 
Premie en opbouw in 2023
• Pensioenpremie: 26,4%
• Pensioenpremie Ten Cate: 29,5% 

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

• Franchise stijgt naar € 16.715,-
 
De pensioenpremie en 
 pensioenopbouw in 2023 zijn  gelijk 
aan de percentages van 2022.

Eenmalige verhoging
Eenmalige verhoging van de  pensioenen met 
3,28% voor  iedereen die:
• al pensioen van ons fonds ontvangt;
• pensioen bij ons opbouwt;
• in het verleden pensioen bij ons heeft 

opgebouwd en dat pensioen bij ons heeft 
laten staan. 

 
Deze verhoging deden we 
 omdat de overheid de regels 
voor  pensioenfondsen om te 
 kunnen verhogen, aanpaste. 
Op de website staat meer 
 informatie over deze verhoging.

Verhoging pensioenen 2023
Naast de eenmalige verhoging, verhogen we 
de pensioenen nog een keer! Dit doen we per 
1 januari 2023 met 3,50%. We proberen elk 
jaar de pensioenen te verhogen. Omdat onze 
financiële positie goed genoeg is, kunnen we 
dit voor 2023 doen.

Dat je brievenbus steeds leger wordt, heb je vast gemerkt. 
Ook wij sturen je onze post het liefst digitaal. We hebben 
dan wel jouw privé e-mailadres nodig. Deel je dat met ons?

Scan de QR-code en geef je privé e-mailadres door. Geef 
daarna aan hoe je je pensioenpost het liefst ontvangt: in je 
mailbox of toch in je brievenbus? 



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.

Co
nt
ac

t

110%

Kans op verlaging

Geen verhoging mogelijk

Gedeeltelijke verhoging mogelijk

Volledige verhoging mogelijk

113,5%

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.

Binnenkort met pensioen? Je hebt diverse keuzes!
Je kunt verschillende keuzes maken voor jouw pensioen. Zo 
bepaal je zelf onder andere wanneer jouw pensioen ingaat. 
Daarnaast zijn er opties voor de hoogte van je pensioen. Log in op 
Mijn Pensioencijfers en gebruik Mijn Pensioenplan. Daar zie je wat 
de huidige keuzes betekenen voor de hoogte van het  pensioen. 
Kijk daar eens naar. Dan ben je goed voorbereid!

Nieuwe optie: bedrag ineens
Ga je volgend jaar met pensioen? Dan is het voor jou misschien 
mogelijk om straks maximaal 10% van jouw totale pensioen 
ineens op te nemen. De wet die deze keuze mogelijk maakt ligt 
klaar, maar het is nog niet bekend wanneer die wet ingaat. De 
waarschijnlijke ingangsdatum is 1 juli 2023. Zodra dat definitief is, 
informeren we je daarover.

Informeer je goed over de voordelen én nadelen
Alle keuzes die je hebt bij het laten ingaan van 
jouw pensioen hebben voordelen en nadelen. 
Lees op de website meer hierover.

Wist je dat?

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.

Beleids
dekkingsgraad 

30 november 2022

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

