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 Pensioenkrant

Kans op opnieuw 
verlagen pensioenen
Er bestaat een kans dat Bpf MITT de pensioenen per 1 april 2014 moet 

verlagen. Het pensioenfonds heeft verschillende maatregelen getroffen om 

dat te voorkomen, maar de fi nanciële positie voldoet nog niet aan de 

normen. Het bestuur van Bpf MITT besluit op 6 februari 2014 of het 

verlagen van de pensioenen nodig is. 

Eerdere korting heeft geholpen
Door een eerdere korting hebben alle 
(ex-)deelnemers en  gepensioneerden 
een steentje bijgedragen om de 
 fi nanciële situatie van het fonds te 
 verbeteren. Dat heeft ook geholpen. 
Sinds april 2013 is Bpf MITT er fi nan-
cieel op vooruit gegaan. Het pensioen-
fonds heeft echter nog steeds veel 
last van de lage rente. Als de rente 
laag is, moet het pensioenfonds meer 
geld opzij zetten om nu en in de (verre) 
toekomst alle pensioenen te kunnen 
betalen. Ook worden we met zijn allen 
ouder. Als we langer leven,  ontvangen 
we langer pensioen. Dat kost het 
 pensioenfonds ook veel geld. 

Voorlopige dekkingsgraad 103,7%
Hoe een pensioenfonds ervoor staat, 
is te zien aan de dekkingsgraad. De 
voorlopige dekkingsgraad bedroeg 

op 31 december 2013 103,7%. Dat 
is niet voldoende. Want de minimaal 
vereiste dekkingsgraad voor Bpf MITT 
is 104,4%. Op dit moment worden 
diverse berekeningen gemaakt, waarna 
een defi nitieve dekkingsgraad wordt 
vastgesteld. Daarna besluit het bestuur 
of verlagen nodig is. Meer informatie 
over de dekkingsgraad vind je op de 
website www.pensioenfondsmitt.nl.

Informatie over de 
 mogelijke verlaging
Als het bestuur moet besluiten tot 
een verlaging van de pensioenen, dan 
ontvang je hierover in februari een brief. 
Als Bpf MITT de pensioenen niet hoeft 
te verlagen, dan sturen we gezien de 
kosten geen brief. Dan lees je dat op 
7 februari a.s. op de website 
www.pensioenfondsmitt.nl. 

Meld je aan!
Bpf MITT organiseert in februari 
twee bijeenkomsten. 
Dan willen de  bestuursleden je 
graag vertellen hoe het pensioen-
fonds er voor staat, wat actuele 
ontwikkelingen zijn en welke 
gevolgen dit kan hebben voor je 
pensioen later. Ook wil Bpf MITT 
graag weten hoe jij denkt over 
je pensioen. In december kon 
je je mening geven tijdens een 
online onderzoek. Dat is inmid-
dels afgesloten. Als je hebt 
meegedaan, willen we je daar-
voor vriendelijk bedanken. Met 
deze onderzoeksresultaten bij 
de hand wil Bpf MITT je enkele 
stellingen voorleggen, waar je 
anoniem op kunt reageren. Er is 
ook ruimte om in gesprek te gaan 
over  enkele onderwerpen. Jouw 
mening telt en helpt het bestuur 
bij het nemen van beslissingen 
over je pensioen later. 

Kom op 10 of 12 februari 2014
Bpf MITT organiseert een bijeen-
komst op 10 februari in de regio 
Deventer en op 12 februari in 
de regio Helmond / Eindhoven.
Meld je aan vóór 1 februari 2014 
via www.pensioenfondsmitt.nl.
Klik op de banner ‘Geef ons 
uw mening over uw pensioen’. 
Daar vind je ook adresgegevens, 
data en tijden.Jouw vraag, 

ons antwoord
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Er gaat veel veranderen aan je pensioen
De komende jaren gaat er veel veranderen aan je pensioen. Voor pensioen-

fondsen gaan nieuwe spelregels gelden. De eerste nieuwe regels gaan in per 

1 januari 2014. Ook moeten er belangrijke beslissingen genomen worden in 

de loop van 2014. Dat heeft gevolgen voor Bpf MITT: in 2015 komt er een 

nieuw pensioenreglement.

De overheid werkt op dit moment aan 
deze nieuwe regels. Het gaat onder 
meer om nieuwe belastingregels, regels 
voor het beleggingsbeleid en de samen-
stelling van het bestuur. 

Waarom nieuwe regels?
De veranderingen zijn nodig om het 
pensioen in Nederland betaalbaar te 
houden. We leven met zijn allen steeds 
langer. En de levensverwachting stijgt 
sneller dan vooraf verwacht. Een 
ouderdomspensioen ontvangt iedereen 
zolang hij of zij leeft. Het gevolg is dat 
pensioenen steeds langer uitbetaald 
worden. En dat is duurder.

Waar gaat het hier om?
Hieronder een overzicht van de belang-
rijkste zaken.

Opbouwpercentage blijft 1,65%
Ieder jaar bouw je een stukje ouder-
domspensioen op. Dat wordt uitgedrukt 
in een percentage van je pensioen-
gevend salaris, het opbouwpercentage. 
In 2013 bouwden werknemers tijdelijk 
minder pensioen op. In plaats van 2% 
van het pensioengevend salaris was de 
opbouw 1,65%. In 2014 zet Bpf MITT 
de tijdelijke maatregel voort, omdat de 
premie kostendekkend moet zijn. Deze 
maatregel staat los van een mogelijke 
verlaging van de pensioenen. 
Het percentage van 1,65% voldoet 
daarmee ook aan de nieuwe wetgeving 
die per 1 januari 2014 is ingegaan. De 
overheid heeft besloten dat iedereen 
elk jaar via zijn werk minder belastingvrij 
pensioen mag opbouwen. 

Meer informatie hierover vind je op 
www.pensioenfondsmitt.nl.
De leeftijd waarop je voor het eerst 
AOW ontvangt, is wel verhoogd. 
Vanaf december 2013 start de AOW 
precies twee maanden na je verjaardag. 
Na 1 november 2014 gaat je AOW drie 
maanden na je verjaardag in.
Op de website van de Sociale 
 Verzekeringsbank www.svb.nl vind je 
meer informatie. 

Op de websitepagina 
www.pensioenfondsmitt.nl/deelnemer/
overpensioen vind je meer informatie. 

Pensioenleeftijd bij Bpf MITT (nog) niet 
omhoog/AOW wel verder omhoog
Je ouderdomspensioen van Bpf MITT 
blijft standaard ingaan op de eerste 
dag van de maand waarin je 65 jaar 
wordt. Je kunt ook later of eerder met 
 pensioen of met deeltijdpensioen. 

Bijeenkomst

Wij willen 
weten wat u 

vindt

Enquête
december 2013 februari 2014

Op weg naar 2015: 

nieuw pensioenreglement

Hoe vast of hoe variabel is je 

pensioen straks? Vanaf welke 

leeftijd kun je straks met pensioen? 

Hoeveel jaar moet je misschien 

langer doorwerken? Over tal van 

zaken is nieuwe wetgeving in 

voorbereiding die moet worden 

verwerkt in een nieuw pensioen-

reglement. Dit gaat gelden vanaf 

1 j anuari 2015, omdat per die datum 

veel wettelijke regels veranderen. 

Werkgevers en werknemers bepalen 
samen de inhoud van de regeling in de 
cao-onderhandelingen. Hoe de regeling 
er precies uit gaat zien, is nu nog niet 
bekend. Om de inhoud van de rege-
ling te bepalen, is ook jouw mening 
gevraagd.

Jouw mening telt mee
Heb je eind 2013 meegedaan aan het 
online onderzoek, dan danken we je 
daarvoor heel hartelijk. Jouw mening 
weegt mee in de beslissingen die het 
bestuur moet nemen op weg naar het 
nieuwe pensioenreglement. In het 
 kader op pagina 3 lees je alvast de 
 eerste resultaten uit het onderzoek. 
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De eerste resultaten van 

het online onderzoek

In totaal hebben 851 mensen deelgenomen; 
ongeveer 5% van iedereen die benaderd is. 
Voldoende om representatieve uitspraken te 
kunnen doen.

Vertrouwen
Degenen die meededen aan het onderzoek 
hebben een boven gemiddeld vertrouwen in 
het pensioenfonds. De meesten vinden dat 
het  pensioenfonds goed opkomt voor zijn/
haar  belang. Dit is opvallend. Deelnemers van 
andere bedrijfstakpensioen fondsen hebben 
doorgaans minder  vertrouwen in hun fonds. 

Met pensioen
De meeste nog werkende deelnemers ver-
wachten dat zij op hun 67ste met pensioen 
zullen gaan. Zij verwachten dat na pensionering 
het pensioen van Bpf MITT hun belangrijkste 
inkomstenbron zal zijn.
Van de gepensioneerden meldt meer dan de 
helft dat het pensioen van Bpf MITT niet hun 
belang rijkste inkomstenbron is. 

Gepensioneerden komen in bestuur
Op 1 juli 2014 wordt een nieuwe wet van kracht die strengere eisen stelt aan 

het bestuur. De overheid wil met deze nieuwe regels de deskundigheid van 

besturen van pensioenfondsen vergroten en het vertrouwen in de pensioen-

fondsen versterken. 

Het bestuur van Bpf MITT bestaat nu 
uit vier vertegenwoordigers van werk-
gevers en vier vertegenwoordigers van 
werknemers. De nieuwe wet schrijft 
voor dat alle deelnemers vertegen-
woordigd worden in het bestuur. Bij 
Bpf MITT betekent dit dat er plaats 
komt voor gepensioneerden in het 
bestuur. De werving van kandidaten 
hiervoor start begin 2014. De eerste 
stap is het maken van een profi elschets. 

Wil je weten wie er nu in het bestuur 
van Bpf MITT zitten? Kijk op de website 
www.pensioenfondsmitt.nl/overbpfmitt.

Ervaring en kennis
Pensioen is ingewikkeld én heel erg 
 belangrijk voor jouw inkomen als je 
straks niet meer aan het werk bent. 
Het is dus belangrijk dat degenen die 
hierover beslissen, goed beslagen ten 
ijs komen. Dat vindt de wetgever ook. 
Vandaar dat er strengere eisen gesteld 
worden aan de deskundigheid van 
 bestuursleden van de pensioenfondsen.

Pensioenfondsbestuurders moeten 
 voldoen aan strenge eisen op het 
gebied van ervaring en kennis. Nieuwe 
bestuurders moeten daarnaast vaak 
nog een opleiding volgen om voldoende 

pensioenkennis te krijgen. De toe-
zichthouder De Nederlandsche Bank 
controleert of bestuurders deskundig 
genoeg zijn. Dat is nu al zo, maar deze 
deskundigheidseisen worden strenger.
Binnen het bestuur van Bpf MITT 
wordt aandacht besteed aan factoren 
als teamwork, deskundigheid, integri-
teit, het besluitvormingsproces en het 
 uitvoeringsproces. 

Permanent  onafhankelijke 
Raad van Toezicht
Nu zitten gepensioneerden in de deel-
nemersraad; straks zijn gepensioneer-
den vertegenwoordigd in het bestuur. 
Daarom kiest Bpf MITT er nu voor om 
een verantwoordingsorgaan in te stellen 
met vergelijkbare bevoegdheden als 
de deelnemersraad. Voor het interne 
 toezicht komt er een permanente 
 onafhankelijke Raad van Toezicht. 
Op www.pensioenfondsmitt.nl kun je 
nalezen hoe de situatie nu is.
Per 1 juli 2014 verandert dit. 
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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 pensioenreglement 
van Bpf MITT. Adres van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en 
 Textielindustrie is Postbus 4471, 6401 CZ  Heerlen.  

Moet ik mijn partner afmelden als we uit 
elkaar gaan?
Als jij en je partner uit elkaar gaan, houdt je ex-partner 
recht op het partnerpensioen dat op moment van echt-
scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap is 
opgebouwd. Dit geldt ook als er sprake is geweest van 
ongehuwd/ongeregistreerd samenwonen op basis van 
een samenlevingscontract. 
Als je gaat scheiden of je geregistreerd partnerschap 
 beëindigd, krijgen wij hiervan automatisch bericht. 
Als je samenwoont met een contract en uit elkaar gaat, 
moet je dat wel melden aan Bpf MITT.
Meer informatie kun je vinden op de website 
www.pensioenfondsmitt.nl/deelnemer/
mijnsituatieverandert/veranderingprive.

Ga je in 2014 met pensioen? 
Ongeveer 3 maanden voordat je met pensioen gaat (op 
de eerste dag van maand dat je 65 jaar wordt), ontvang 
je bericht over de hoogte van het ouderdomspensioen en 
eventueel partnerpensioen. Hierin vind je ook het bruto 
bedrag dat Bpf MITT maandelijks zal uitkeren. 
Je pensioen wordt dan op de 23ste van elke maand op je 
rekening bijgeschreven. Dat gebeurt in de loop van de dag. 
Valt de 23ste in een weekend, dan is de betaling op de 
vrijdag ervoor. In de komende maanden is dat als volgt:
21 februari 2014 23 mei 2014
21 maart 2014 23 juni 2014
23 april 2014 23 juli 2014
Ontvang je pensioen in het buitenland, dan duurt het 
langer voordat je pensioen op je rekening is bijgeschreven. 
De bedoeling is: vóór het einde van de maand.

Jouw vraag, ons antwoord
Vragen over pensioen?
Je vindt veel informatie op www.pensioenfondsmitt.nl. Je kunt ons ook bellen: 045 - 576 39 75 
(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 
 k  lantnummer op je uniform pensioenoverzicht (UPO). Wij helpen je graag. 

Manon Dobbelstein, Stefan Claassens, Kim Vankan-Erkens, Jos Cremers, Carlien Herfs, Rob Weyts, Babs Bergmans beantwoorden jouw vragen graag.
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Totaaloverzicht van je pensioen
Bezoek de website www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een totaaloverzicht van je toekomstige pensioen. Deze website is 
een initiatief van alle pensioenfondsen van Nederland en de SVB. Dus het pensioen bij Bpf MITT plus je pensioen bij even-
tuele andere pensioenfondsen. Je ziet de verwachte AOW-uitkering en je kunt een netto berekening maken.

En de AOW?
AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Eerst was dat ook 
vanaf 65 jaar, dat wordt stap voor stap verhoogd naar 67 jaar. Je AOW gaat in 2014 twee maanden na je 65ste verjaardag 
in. Vanaf 1 november 2014 wordt dat drie maanden na je 65ste verjaardag. Tussen de start van je ouderdomspensioen 
en de start van de AOW ontstaat dus een steeds groter AOW-gat. Bpf MITT heeft de pensioenregeling aangepast om 
 deel nemers meer mogelijkheden te bieden om het AOW-gat op te vangen. Als je hierover meer informatie wilt, ga naar 
de website www.pensioenfondsmitt.nl/deelnemer/mijnpensioenopmaat. 
Ook op de website van de Sociale Verzekeringsbank www.svb.nl vind je informatie over de AOW. Daar staat ook informatie 
over de overbruggingsregeling van de overheid voor mensen met een laag inkomen. 


