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Broos herstel financiële positie MITT
Het gaat financieel (iets) beter met Bpf MITT. Het pensioenfonds voldoet nu weer aan de minimum normen. 

Daarom hoefde het bestuur de pensioenen in 2014 niet te verlagen. Het herstel is nog erg broos.

geleden twee herstelplannen indienen 
bij DNB. Een korte termijn herstel
plan en een  lange termijn herstelplan. 
Het korte termijn herstelplan liep op 
31  december 2013 af. Het lange termijn 
herstelplan geldt tot 2023. Voor Bpf 
MITT is dit herstelplan op basis van de 
huidige uitgangspunten houdbaar. Ver
anderingen door nieuwe wetten  kunnen 
de uitgangspunten echter wijzigen. 
Bpf MITT houdt dit goed in de gaten.

Veel onzeker
Er is nog veel onzeker. Zo is bijvoorbeeld 
niet bekend wat de impact van nieuwe 
regels is die de overheid voorbereidt. 
Er komen onder meer  strengere eisen 
aan de buffers die Bpf MITT moet 
aanhouden en dat heeft impact op de 
financiële positie. Het bestuur houdt de 
ontwikkelingen nauwgezet in de gaten 
en probeert de financiële positie zo goed 
mogelijk te stabiliseren.  
Wil je weten hoe Bpf MITT er financieel 
voor staat? Wij publiceren de  actuele 
dekkingsgraad elke maand op de 
 website: www.pensioenfondsmitt.nl.

Dat het financieel wat beter gaat met 
Bpf MITT, is te zien aan de dekkings
graad. Dat geeft de verhouding aan 
tussen het vermogen van het pensioen
fonds en het kapitaal dat het pensioen
fonds nodig heeft om nu en in de toe
komst alle (opgebouwde) pensioenen te 
kunnen uitbetalen (= de verplichtingen). 
Bij een dekkingsgraad van 104% heeft 
het pensioenfonds € 1,04 in kas voor 
elke euro die het aan pensioen moet 
uitkeren.

Herstel
De voorlopige dekkingsgraad was eind 
mei 105,9%. Bpf MITT moet minimaal 
een dekkingsgraad hebben van 104,4%. 
De maatregelen die het fonds in 2013 
genomen heeft, hebben geholpen. Een 
nieuwe verlaging was begin 2014 niet 
nodig.

Reserves nog niet op peil
De reserves die het pensioenfonds 
van toezichthouder De Nederlandsche 
Bank (DNB) moet aanhouden, zijn nog 
niet op peil. Bpf MITT moest drie jaar 

Wet versterking bestuur 

Vanaf 1 juli 2014 is de Wet versterking bestuur 
pensioenfondsen van kracht. De overheid wil 
met deze nieuwe regels de deskundigheid 
van pensioenfondsbesturen vergroten en 
het vertrouwen in de sector versterken. De 
nieuwe wet heeft gevolgen voor Bpf MITT.

Alle belanghebbenden moeten voortaan 
ver tegenwoordigd zijn in het bestuur. Bij 
Bpf MITT betekent dit dat  gepensioneerden 
een  vertegenwoordiging krijgen in het 
bestuur. Binnen de geleding van de 
 werk nemers  vullen de heer Van der Meer 
en de heer Spruijt de twee zetels namens 
de  gepensioneerden in. Verder wijzigt het 
bestuur niet.  
De huidige deelnemersraad (DR) en het 
 huidige verantwoordingsorgaan (VO) ver
dwijnen per 1 juli 2014. In plaats hiervan komt 
er een VO nieuwe stijl. Het VO heeft vergelijk
bare bevoegdheden als de DR. In het nieuwe 
VO moeten werk nemers en gepensioneerden 
evenredig worden  vertegenwoordigd. Bij 
Bpf MITT nemen de leden van de DR zitting in 
het nieuwe VO. Er zijn dan drie leden namens 
 gepensioneerden en drie leden namens 
werknemers. De heer Keun zal namens de 
werkgevers zitting  nemen in het VO. Er komt 
dus één extra lid bij.

Voor het interne toezicht komt er een perma
nente en onafhankelijke Raad van Toezicht. 



Trends

 Uitgenodigd

17.178 
17.178 deelnemers zijn in 
 december 2013 uitgenodigd om deel 
te nemen aan het online onderzoek.

Posters 

1.371 

Helmond 

25
  

Deventer

11

Online onderzoek in 2013

Deelnemersbijeenkomsten 
in 2014

De grootste werkgevers (534) ont
vingen 1.371 posters met het verzoek 
de poster op te hangen en zo te helpen 
en aandacht te vragen voor het online 
onderzoek.

Respons

851 In totaal hebben 851 mensen deel
genomen aan het online  onderzoek; 
dit is ongeveer 5% van iedereen die 
benaderd is.

Gepensioneerden

• Meer dan de helft geeft 
aan dat het pensioen van Bpf MITT 
niet de belangrijkste inkomstenbron 
is.

• Gepensioneerden hebben  minder 
vertrouwen in Bpf MITT dan 
 jongeren.

• De werkende deelnemers verwachten dat zij op hun 
67ste met pensioen zullen gaan.

• Zij verwachten dat het pensioen van Bpf MITT de 
belangrijkste inkomstenbron zal zijn.

• Jonge werknemers zijn bezorgd over ‘langer werken’.
• Zij hebben veel vertrouwen in het pensioenfonds.

Werknemers

11 deelnemers gaven gehoor aan de 
uitnodiging om mee te praten over 
de toekomst van Bpf MITT. 

In Helmond namen  
25 deelnemers deel aan 
de bijeenkomst.

• Jongeren willen graag  online 
informatie ontvangen.

• Veel vertrouwen in het pensioenfonds.
• Gelijke verdeling van lasten en lusten.
• Werkgevers willen intranet inzetten met informatie 

over pensioen.
• Werkgevers zien het nut van pensioenspreekuren op 

locatie.

Wensen
• Deelnemers willen meer informatie 

over de stijgende AOWleeftijd in combinatie met de 
ingangsdatum van het pensioen van Bpf MITT.

• Deelnemers willen meer informatie over de mogelijk
heden voor bijsparen.

• Deelnemers willen beter op de hoogte gehouden 
worden over de onderwerpen waar het bestuur over 
vergadert.

• Positief resultaat door collectieve opbouw is nog niet 
voldoende bekend.

• Deelnemers willen voor deeltijdpensioen kunnen 
kiezen.

• Belangstelling voor pensioen stijgt door aandacht in de media.
• Stijging AOWleeftijd naar 67 jaar is bij de meesten bekend.
• Weinig vragen over pensioen komen terecht bij HRafdelingen van ondernemingen.
• Respondenten vinden dat er geen geld terug moet naar werkgevers in goede tijden.

Opvallend
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Kevin Coremans (25) uit Gilze

“Sommige dingen 
zijn beter geregeld 

dan ik dacht”

Het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht van Bpf MITT ging bij 

 Kevin  Coremans altijd ongelezen het mapje ‘belangrijke papieren’ in.  

Tot dit jaar. “Ik ben blij dat ik er dit keer op mijn gemak voor ben gaan 

zitten.” Er stond namelijk een verrassing in die verregaande gevolgen had 

kunnen hebben en een meevaller waar hij niet op gerekend had.

Toch is het verstandig om het 
 pensioenoverzicht goed te bekijken. 
Ook voor een twintiger aan het begin 
van zijn of haar loopbaan bevat het 
pensioen overzicht namelijk belangrijke 
informatie.

‘Geen partner bekend’
In juni ontving Kevin Coremans opnieuw 
het pensioenoverzicht: “Puur toevallig 
dacht ik: laat ik dit eens op mijn gemak 
gaan lezen. Er was geen aanleiding 
voor. En wat viel op? En stond een 
pensioenbedrag gereserveerd voor 
een partner als mij iets zou overkomen, 
maar mijn partners naam stond daar 
niet bij! ‘Geen partner bekend’. Toen 
heb ik meteen gebeld om te vragen hoe 

Het pensioenoverzicht van Bpf MITT 
dat hij als werknemer elk jaar ontvangt, 
interesseerde Kevin Coremans uit 
Gilze niet. De twintiger werkt 3,5 jaar 
in Goirle bij Van Puijenbroek Textiel. 
Daar is hij magazijnmedewerker. Hij 
had het pensioenoverzicht ‘al een 
paar keer voorbij zien komen’. En elk 
pensioenoverzicht was hetzelfde lot 
beschoren: zodra hij de envelop opende 
en zag wie de afzender was, verdween 
het pensioenoverzicht keurig in een 
mapje. Voor later. Want het pensioen is 
voor de jonge Brabander nog ver weg: 
“Ik zal wel door moeten tot na mijn 
zeventigste. De bedragen die op het 
pensioenoverzicht staan, zeggen me 
daarom nog niets.”

Heb jij een digitale brievenbus? 
Mogen wij die gebruiken? 

Wij houden je graag op de hoogte over alle ins en outs van je pensioen. Dat doen we nu 
voornamelijk op papier met onder meer deze Pensioenkrant. En veel informatie vind je op 
de website van Bpf MITT. In de toekomst willen we je ook informatie digitaal sturen.

Geef ons jouw e-mailadres door
Je kunt dat doen via www.pensioenfondsmitt.nl. Alvast bedankt! 

het zit en mijn partner aangemeld. Want 
ik woon al 3,5 jaar samen. Als mij iets 
overkomt, wil ik wel dat mijn partner 
recht heeft op die uitkering.”

Wie in Nederland trouwt of een geregis
treerd partnerschap aangaat, hoeft zijn 
partner bij het pensioenfonds niet aan 
te melden. Dat geeft de gemeente aan 
Bpf MITT door. Maar bij samenwonen 
gebeurt dat niet automatisch. Mensen 
die samenwonen, moeten hun partner 
zelf aanmelden door een kopie van het 
samenlevingscontract op te sturen.

Arbeidsongeschikt en toch pensioen
“Ik vind het positief dat er pensioen
opbouw is bij arbeidsongeschiktheid. 
Ik dacht altijd als je niet werkt (en 
dus niet meebetaalt) dat je dan ook 
geen pensioen meer opbouwt. Maar 
je  pensioenopbouw loopt door als je 
 arbeidsongeschikt wordt. Gelukkig is 
dat beter geregeld dan ik dacht.” 

@
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Colofon
De Pensioenkrant is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- 
en  Textielindustrie (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. Adres van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, 
Interieur-, Tapijt- en  Textielindustrie is Postbus 4471, 6401 CZ  Heerlen. 

Jouw vraag, ons antwoord
Vragen over pensioen? 
Je vindt veel informatie op www.pensioenfondsmitt.nl. Je kunt ons ook bellen: 045 - 5763 975 (elke 
werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur) of mailen: bpf-mitt@azl.eu. Heb je een vraag? Dan is het handig 
om je klantnummer bij de hand te hebben. Je vindt het klantnummer op je uniform pensioenoverzicht 
(UPO) dat je in juni hebt ontvangen. Wij helpen je graag.

Rob Weyts, Carlien Herfs, Kim Vankan, Marina Brunelli, Manon Dobbelstein, Henny Kockelkorn en Tom Janssen beantwoorden uw vragen graag.
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Hoe overbrug ik de maanden tot aan mijn 
AOW? 
Tussen de start van het pensioen van Bpf MITT (65 jaar) en 
de start van je AOWpensioen (vanaf 1 november 2014 drie 
maanden na je verjaardag) ontstaat een steeds groter gat 
waarin je tijdelijk minder inkomen hebt. Dit wordt ook wel 
het AOWgat genoemd. Deze periode kun je op een paar 
 manieren overbruggen: 
Via Bpf MITT:
• Je kunt later met pensioen gaan;
• Je kunt gedeeltelijk met pensioen gaan (deeltijdpensioen).
Via de overheid:
• De Sociale Verzekeringsbank heeft een kosteloze over

bruggingsregeling voor de lagere inkomens.
Kijk op www.svb.nl of je in aanmerking komt voor deze 
 uitkering. Kijk op www.pensioenfondsmitt.nl voor de 
 mogelijkheden bij Bpf MITT.

Je kunt kiezen hoe je je pensioen inricht 
Ga je bijna met pensioen? Dan kun je kiezen hoe je je pensioen inricht. Je kunt bijvoorbeeld besluiten om eerder met 
 pensioen te gaan. Dat kan vanaf je 60ste. Deze keuze heeft wel gevolgen voor de hoogte van je pensioen. Dat is minder, 
want je bouwt minder lang pensioen op en ontvangt over een langere periode pensioen. Je kunt ook besluiten om langer 
door te werken en je pensioen later te laten ingaan. Of in deeltijd met pensioen te gaan. Ook dat heeft gevolgen voor de 
hoogte van je pensioen. Dat is hoger, want je bouwt langer pensioen op. Als je partner zelf een inkomen (en later pensioen) 
heeft, kun je kiezen om (een deel van) het partnerpensioen om te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Je partner 
krijgt dan minder partnerpensioen als je overlijdt. Of juist andersom. Je ruilt (gedeeltelijk) ouderdomspensioen in voor een 
hoger partnerpensioen. Je partner krijgt dan meer partnerpensioen als je overlijdt. Wil je weten welk effect keuzes hebben 
op de hoogte van je pensioen? Log in op de website van Bpf MITT en raadpleeg de pensioenplanner.

Wanneer begin je met pensioen 
 opbouwen?
Bij Bpf MITT begin je pensioen op te bouwen vanaf 
21 jaar. Tot die tijd ben je aspirant deelnemer en betaal 
je geen pensioenpremie. Maar er is wel iets voor je 
geregeld. Mocht je komen te overlijden, dan is er een 
pensioen voor je nabestaanden (partner en wezen
pensioen). Daar moet je soms wel iets voor doen. Als 
je samenwoont, moet je hiervoor je partner aanmelden. 
Anders heeft hij of zij hier geen recht op. Als je nieuw 
in dienst komt, ontvang je een welkomstbrief van 
Bpf MITT. Daarin staat wat je moet doen.  
 
Als je 21 wordt, ga je pensioen opbouwen en pensioen
premie betalen. De premie wordt door je werkgever 
ingehouden op je bruto salaris. Bpf MITT stuurt dan 
informatie over jouw pensioenregeling.


