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Resultaat verlaging pensioenen
Bpf MITT heeft per 1 april helaas de pensioenen moeten verlagen. 

Deze pijnlijke, maar noodzakelijke maatregel heeft een positief effect gehad 

op de financiële positie van Bpf MITT: die is met een sprong verbeterd.

Bpf MITT is er sinds april financieel flink 
op vooruit gegaan. Dat is te zien aan de 
dekkingsgraad. Die is gestegen. Eind 
december 2012 was de dekkingsgraad 
van Bpf MITT nog 96,5%. Dat  betekent 
dat voor elke euro die nu en in de 
toekomst nodig is om de pensioenen te 
kunnen betalen, er nog geen € 0,97 in 
kas was. De dekkingsgraad is per eind 
mei geschat op 100,1%. 

Positief effect pensioenverlaging
De stijging is een positief effect van de 
pensioenverlaging. Toch ligt Bpf MITT 
op dit moment iets achter op het 
 herstelplan. Het pensioenfonds moet 
minimaal een dekkingsgraad hebben 
van 104,5%. Volgens het herstelplan 
moet de dekkingsgraad die grens 
 hebben gehaald op 31 december van 
dit jaar. 

Of dit gaat lukken, is moeilijk te 
 voorspellen. Dat hangt onder meer af 
van het rendement (= winst) die het 
pensioenfonds boekt met beleggen en 
of de rente gaat stijgen.

Verlaging was noodzakelijk
De verlaging per 1 april was helaas 
noodzakelijk. Het bestuur van Bpf MITT 
heeft er alles aan gedaan om dat te 
voorkomen. Alle andere  mogelijke 
 maatregelen zijn eerst uit de kast 
gehaald, zoals de premieverhoging en 
het besluit om de pensioenen niet aan 
te passen aan de prijsstijgingen. De 
financiële positie van het pensioenfonds 
herstelde daardoor helaas onvoldoende. 
Toezichthouder De Nederlandsche Bank 
(DNB) eiste dat er meer  maatregelen 
getroffen werden om de financiën 
op orde te brengen. Uiteindelijk kon 

Bpf MITT niet aan een verlaging 
 ontkomen. Per 1 april gingen de 
 pensioenen omlaag met 4,3%. 

Geen verlaging voor oud-
SBC-deelnemers
Niet alle pensioenen zijn  verlaagd. 
Er is een uitzondering gemaakt 
voor de pensioenen van werk
nemers die in het verleden 
pensioen opbouwden bij Bedrijfs
takpensioenfonds voor de 
 Confectieindustrie (SBC). In 2006 
is dit pensioenfonds opgegaan in 
Bpf MITT. Bij die fusie stond SBC 
er financieel beter voor dan de 
andere partij. Daarom is er een 
bedrag apart gezet als reserve 
voor iedereen die voor 2006 bij 
SBC was. Bpf MITT heeft van de 
toezichthouders toestemming 
 gekregen om deze reserve een
malig en volledig te gebruiken om 
de verlaging van de pensioenen te 
voorkomen bij de oudSBCdeelne
mers. Als u tot deze groep hoort, 
hebt u van ons een brief gekregen.
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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! 

Handig: het Uniform Pensioenoverzicht
Bpf MITT heeft per 1 april helaas de pensioenen moeten verlagen.  

Wat deze maatregel betekent voor jouw  pensioen, kun je zien op je Uniform 

 Pensioenoverzicht (UPO). Dit pensioenoverzicht hebben alle werknemers 

onlangs ontvangen.

Als deelnemer van Bpf MITT ont
vang je elk jaar per post een Uniform 
Pensioenoverzicht. Op dit persoon
lijke overzicht van je pensioenfonds 
staat hoeveel pensioen er geregeld 
is bij Bpf MITT voor jezelf en voor je 
 eventuele nabestaanden. Je leest 
welke persoonlijke gegevens in onze 
administratie zijn opgenomen. Ook 
kun je er zien hoeveel pensioen je kunt 
verwachten als je straks met pensioen 
gaat als er in de tussentijd niets aan je 
situatie  verandert. Dat is het te berei
ken  pensioen als je evenveel uren blijft 
werken tegen hetzelfde loon.

Ook verlaagd pensioen
Onlangs heb je van Bpf MITT een nieuw 
pensioenoverzicht ontvangen. Nieuw in 
dit pensioenoverzicht, is het verlaagde 
pensioenbedrag. Dit bedrag zie je naast 
het bedrag dat je aan pensioen zou 
hebben gehad als er geen verlaging 
was doorgevoerd. Zo kun je zien wat de 
verlaging van 4,3% betekent voor jouw 
opgebouwde pensioen. Als je pensioen 
niet verlaagd is, staat er één bedrag 
 genoemd. Dit geldt voor werknemers 
die vroeger pensioen hebben opge

bouwd bij Bedrijfstakpensioenfonds 
voor de Confectieindustrie (SBC).

Compleet overzicht
Als je wilt zien wat de verlaging 
 betekent voor je totale toekomstige 
pensioen, is het verstandig om de 
 website www.mijnpensioenoverzicht.nl  
te bezoeken. Deze website is een 
 initiatief van alle pensioenfondsen van 
Nederland en de Sociale Verzekerings
bank. Als je inlogt met je DigiD zie je 
een overzicht van je totale pensioen
opbouw. Dus het pensioen bij Bpf MITT 
plus je pensioen bij eventuele andere 
pensioenfondsen. Ook zie je de ver
wachte AOWuitkering. Het is mogelijk 
om een netto berekening te maken.

Meer weten?
Op de website van Bpf MITT,  
www.pensioenfondsmitt.nl, vind je 
meer informatie over het Uniform 
Pensioenoverzicht. Hier staan de veel 
gestelde vragen. Sinds kort vind je er 
ook extra uitleg per pagina en informatie 
over wat je met het pensioenoverzicht 
kunt doen. 
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Joop de Nekker (65)

‘Een AOW-gat 
van 7 weken 

kost je €1200’

Op 1 maart ging hij met pensioen. Pas op 20 april ging zijn AOW in. 

Joop de Nekker (65) uit Haarlem is een van de eerste gepensioneerden bij 

Bpf MITT die met het AOW-gat te maken kreeg. Hoe heeft hij zich hierop 

voorbereid?

‘Op mijn zestigste ging ik me 
 uitgebreider in mijn pensioen verdiepen. 
Ga ik eerder met pensioen of werk ik 
toch door tot mijn 65ste?’, vertelt Joop 
de Nekker. ‘Ik heb overzichtjes gemaakt 
van de verschillende opties. Hoeveel 
krijg ik bij pensioen op mijn 62ste, op 
mijn 63ste of op mijn 64ste? Je schrikt 
wat de verschillen zijn! Drie jaar eerder 
met pensioen kost veel geld. Zeker als 
je het doorrekent naar de toekomst toe.’

Dus besluit de oudareamanager van 
Ammeraal Beltech uit Heerhugowaard 
dat hij doorwerkt tot zijn 65ste. Waarom 
niet? Hij heeft een interessante baan 
en fysiek geen zwaar werk. Voor de ver
koop van transportbanden reist hij veel. 
De laatste jaren vooral naar Scandinavië, 
Baltische staten, Roemenië, Bulga
rije en IJsland. ‘Ik had het niet willen 
 missen, maar op een gegeven moment 
is het mooi geweest.’

Ruim tevoren geregeld
Alles is ruim van tevoren geregeld met 
de werkgever: hij stopt op 1 maart. Dat 
is de eerste dag van de maand waarin 
hij 65 wordt. Op dat moment gaat het 
ouderdomspensioen van Bpf MITT 
in. De AOW volgt op zijn verjaardag, 

20 maart. Maar een half jaar voor het 
zover is, gooit de politiek roet in het 
eten. De overheid besluit dat de AOW 
een maand later ingaat.

De Nekker: ‘Je praat over zo’n € 1.200, 
aan AOW. Mijn vrouw ontvangt al 
pensioen en wij besluiten dat we die 
zeven weken kunnen overbruggen met 
ons spaargeld. Kort daarvoor blijkt de 
volgende tegenvaller: de premies die je 
extra moet betalen.  
Zolang je nog geen AOW ontvangt, 
moet je namelijk nog AOW en WW
premie betalen. Je ontvangt dus minder 
doordat je nog geen AOW krijgt, maar 
je betaalt ook nog eens meer omdat 
je premies moet afdragen. Het gevolg 
is dat je netto  minder overhoudt van je 
ouderdomspensioen in de periode voor 
je AOW ingaat.’ 
‘Vervelend, maar voor ons gelukkig 
geen onoverkomelijk probleem. Ik kan 
me voorstellen dat dit AOWgat wel 
een groot probleem is als je een minder 
goede pensioenregeling hebt, een 
 langere periode moet  overbruggen 
of als je al eerder gestopt bent met 
 werken. Je goed voorbereiden is 
mijn advies. Dan kom je niet voor 
 verrassingen te staan.’ 

Meer keuzes voor je 
 pensioen bij Bpf MITT
Bpf MITT heeft de pensioen
regeling aangepast om deelnemers 
meer mogelijkheden te bieden om 
het AOWgat op te vangen. Er zijn 
twee extra opties beschikbaar:

1. Standaard gaat het ouderdoms
pensioen in op de eerste dag 
van de maand waarin je 65 
wordt. Het is mogelijk om je 
ouderdoms pensioen later in te 
laten gaan. Je kunt ervoor kiezen 
om het pensioen van Bpf MITT 
in dezelfde maand in te laten 
gaan als de AOW.  

2. Het is mogelijk om je pensioen 
tijdelijk te verhogen tot je AOW 
ingaat. Dit is voor mensen die 
voor hun 65ste met pensioen 
zijn gegaan. Dan ontvang je 
eerst meer pensioen en vanaf 
het  moment dat je AOW ingaat, 
minder pensioen.

 
Ga je binnen een half jaar met 
pensioen en heb je hierover een 
brief gekregen? Dan kan het zijn 
dat deze twee nieuwe keuze
mogelijkheden hier nog niet in 
opgenomen zijn. Je kunt er wel 
gebruik van maken. Als je  hierover 
meer informatie wilt, kun je 
 contact met ons opnemen.
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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. 

De AOW gaat later in. Wat betekent dit 
voor mijn pensioen van Bpf MITT?

Als je 65 wordt, ontvang je ouderdomspensioen van 
Bpf MITT. Vroeger ontving je vanaf hetzelfde moment ook 
AOW van de overheid. AOW is pensioen van de  overheid 
voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Het 
moment waarop de AOW ingaat, verschuift. In 2013 gaat 
de AOW één maand na je verjaardag in. Daarna gaat de 
AOWleeftijd elk jaar in stappen omhoog naar 67 jaar in 
2021.  
De ingangsdatum van het pensioen van Bpf MITT wijzigt 
nu nog niet. Dit pensioen gaat in op de eerste dag van de 
maand waarin u 65 wordt. Dit gaat wel  veranderen. De 
overheid is bezig met een nieuwe wetgeving. Daarin staan 
ook nieuwe regels voor  pensioenfondsen. De  overheid 
wil dat pensioenfondsen de pensioenleeftijd, net als de 
AOW, gaan verhogen. Word je binnenkort 65? Lees de 
 informatie over je keuzes om je pensioen aan te  passen 
aan je persoonlijke situatie op pagina 3.

Wij wonen samen. Hoe meld ik mijn 
 partner aan?

Voor je partner is er bij Bpf MITT een partnerpensioen 
geregeld mocht je komen te overlijden. Als je getrouwd 
bent of een geregistreerd partnerschap hebt, krijgen 
we automatisch de gegevens van je partner door. Bij 
samenwonen is dat niet zo. Als je wilt dat je partner in 
aanmerking komt voor een partnerpensioen van Bpf MITT, 
dan moet je hem of haar aanmelden. Dat kan als je aan 
een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet je op hetzelfde 
adres zijn ingeschreven en een samenlevingscontract bij 
de notaris hebben opgesteld. In dit contract moet staan 
dat je partner recht heeft op je partnerpensioen.

Stuur ons een brief met daarbij een kopie van het 
 samenlevingscontract en wij nemen je partner op in onze 
administratie. Heb je je partner  aangemeld, maar zie je 
zijn of haar naam niet in het volgende Uniform Pensioen
overzicht? Neem dan contact met ons op.

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 08.30 en 17.00 uur) of mailen: bpf-mitt@azl.eu. 

Manon Dobbelstein, Stefan Claassens, Kim Vankan-Erkens, Jos Cremers, Carlien Herfs, Rob Weyts, Babs Bergmans beantwoorden uw vragen graag.

Wat is het PensioenLab?

Dit is een initiatief van CNV Jongeren, FNV Jong en MHPjongeren. Aan de hand van teams buigen jongeren zich over een 
bepaald thema dat te maken heeft met pensioen, zoals solidariteit, bestuur, vermogensbeheer en communicatie. Insteek is 
meepraten, meedenken en nieuwe invalshoeken verzinnen. Betrokkenheid tonen, ook al is pensioen nog zo ver weg voor 
jongeren. De initiatiefnemers hebben de PBM Communicatieprijs 2013 gewonnen voor beste innovatieve communicatie.
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