
Uw vraag,
ons antwoord

‘The future is now’
Kom bij Jeroen Keetels, financieel directeur bij Brink & Campman in 

L ichtenvoorde, niet aan met de dooddoener dat pensioen iets is voor later. 

‘Er staat nu al een kapitaal voor je klaar! En niet zo maar een beetje.  

Pensioen is je belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde.’

De onderneming Brink & Campman is 
actief in wel zestig landen. Het bedrijf 
im- en exporteert vloerkleden, laat vloer-
kleden maken in India, Nepal en China 
en heeft in Lichtenvoorde een eigen 
fabriek, waar onder andere voor IKEA 
wordt geproduceerd. Vijftig werknemers 
telt het bedrijf, die sinds 2003 allemaal 
pensioen opbouwen bij Bpf MITT. 
Jeroen Keetels krijgt als financieel direc-
teur de meeste vragen over het pensi-
oen. ‘Als werknemers pas in dienst zijn, 
vragen ze wel eens of ze hun pensioen 
over moeten dragen naar Bpf MITT. 
Dan is het een hele tijd stil en kort voor 
pensionering zijn er weer vragen.’

Vindt u dat te laat?
‘Ja, zeker! Mensen kijken eigenlijk 
alleen naar hun netto salaris nu. Ik zou 
zeggen, bekijk ook welk  inkomen je 
later nodig denkt te hebben. 

pen sioen is netto per maand misschien 
niet zo hoog, maar het kapitaal dat er 
achter schuil gaat is vele malen hoger. 
Je  ontvangt dat maandbedrag immers 
vanaf je pensionering tot je overlijdt.’

Vindt u het belangrijk dat 
mensen zich dat realiseren?
‘Ja! Veel mensen redeneren: we 
 moeten verplicht mee doen aan het 
pensioen en we kunnen er toch niets 
aan veranderen. En dan denk ik: 
realiseer je je wel om hoeveel geld het 
gaat? En dat je dat zelf, samen met je 
werkgever, erin hebt gestopt? Dan is 
het toch wel belangrijk om je er een 
keer in te verdiepen. 
De mensen willen vooral weten: Wat 
voor pensioen krijgt mijn partner als 
ik overlijd? En wat krijg ik als ik met 
pensioen ga? Logisch en belangrijk. Ik 
zeg daarbij: plan je financiële toekomst 
en begin daar vandaag mee.’ 

Pensioenkrant | nr. 16 | Deelnemers

Misschien wil je als je 55 wordt wel 
met  pensioen. Of wil je na je pensio-
nering wereldreizen gaan maken.  
Wat is daarvoor nodig? Daarop kun je 
je handelen vandaag baseren, want: 
the future is now! 
Wed daarbij niet op één paard. Heb 
je een eigen huis, neem de aflossing 
daarvan dan mee in je plannen. Je 
spaarcenten, de kosten die je nog hebt 
voor je kinderen. Bekijk het breed!’

Hoe helpt u hierbij?
‘Met vragen kunnen de werknemers 
altijd bij mij terecht. Waar mijn k ennis 
ophoudt, bellen we samen naar de 
helpdesk van het pensioenfonds. 
 Bewust samen, omdat ik dan meteen 
kan helpen om zaken uit te leggen. 
Mensen zijn zich er vaak niet bewust 
van dat ze zoveel geld van het pen-
sioenfonds te goed hebben. Het 
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Belangrijke 
pensioenmomenten
Veranderingen in jouw werk of 
privéleven zijn vaak van invloed 
op jouw pensioen. Wij hebben 
daarom alle informatie op een rij 
gezet. Ga naar:  
http://www.pensioenfondsmitt.nl/
deelnemer/mijnsituatieverandert 

Hebben wij  
jouw juiste  
e-mailadres?

Wat betekenen 
de nieuwe regels 
voor jouw  
pensioenfonds?
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>> Aandacht voor:
• wijzigingen in het 

pensioenreglement;
• wijziging bestuurs-

samenstelling;
• uitbreiding deskundig-

heid in het bestuur;
• integere bedrijfsvoering.
www.pensioenfondsmitt.nl/
Documenten  

 
 
 
AOW-leeftijd 

>> De Eerste Kamer 
stemt in met een snellere 
verhoging van de 
AOW-leeftijd.
www.svb.nl 

 
 
 
Dekkingsgraad 

>> Per 1 januari 2015 
wordt de dekkingsgraad 
op een andere manier 
berekend.
www.pensioenfonds 
mitt.nl 

Wat betekent de wet  
pensioencommunicatie voor jou?

Vanaf 1 juli 2015 is er een nieuwe wet 
in werking getreden met als doel de 
pensioencommunicatie te verbeteren. 
Er komt een nieuw pensioenoverzicht 
voor alle pen sioenfondsen. En de in-
formatie over jouw p en sioencijfers die 
je op www.mijnpensioenoverzicht.nl 
ziet staan, wordt over een tijdje verder 
uitgebreid.

Op mijn 67e pas met pensioen?
Dat kan, maar hoeft niet. Je hebt daar zelf een keuze in. 
• De pensioenleeftijd is standaard 67 jaar. Dat lees je ook in de pensioenregeling van Bpf MITT die 

geldt vanaf 1 januari 2015. 
• Naast je pensioen, ontvang je een AOW-pensioen van de overheid. De leeftijd waarop je het 

AOW-pensioen ontvangt, gaat in stapjes omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 (kijk op 
de website www.svb.nl. Met de rekentool zie je op welke leeftijd jij AOW-pensioen krijgt).

Beide uitkeringen kunnen dus op verschillende momenten ingaan. Je ontvangt 6 maanden voordat 
je AOW-pensioen ingaat bericht van Bpf MITT. Je kunt echter, na overleg met je werkgever, zelf 
 besluiten om eerder of later te stoppen met werken of besluiten om in deeltijd te gaan werken. Het 
 pensioen van Bpf MITT kun je in dat geval eerder, later of in deeltijd en gelijk tijdig met je AOW laten 
ingaan. Dat heeft wel gevolgen voor de hoogte van de pensioenuitkering. 

Binnenkort: een nieuwe  
website voor Bpf MITT
Na inloggen kan je jouw  
persoonlijke  pensioencijfers zien!

Bpf MITT krijgt in het najaar een nieuwe website. 
Op die website kun je straks nog makkelijker 
 informatie over je pensioen vinden die je zoekt. 
Extra handig is dat je kunt inloggen in jouw 
p ersoonlijke omgeving. Daar zie je jouw pensioen-
cijfers bij Bpf MITT en kun je direct pensioen zaken 
met ons regelen. Zodra de nieuwe website live is, 
hoor je van ons. Het webadres blijft gelijk:  
www.pensioenfondsmitt.nl. 

Hebben wij jouw 
juiste e-mailadres?
 
Bpf MITT stuurt 
steeds meer 
i nformatie digitaal! 

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

Ook wordt het makkelijker om in-
formatie over je pensioen digitaal 
te raadplegen en mogen wij je 
 pensioeninformatie digitaal aanbieden.  
Dat wil Bpf MITT ook! Op die manier 
kunnen wij jou  sneller van actuele 
informatie voorzien en besparen we 
k osten. 
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Sinds 1 januari 2015 gelden er strengere regels voor pensioenfondsen.  

Wat betekenen deze nieuwe regels voor jou?

Wat zijn de gevolgen voor de 
verhoging van de pensioenen? 
Elk jaar probeert Bpf MITT de pen-
sioenen mee te laten stijgen met de 
prijzen. Dat kan alleen als de fi nanciële 
positie goed genoeg is. Door de  nieuwe 
regels mogen we pas ver hogen bij 
een  beleidsdekkingsgraad van 110% of 
hoger. Het bestuur kan dus minder snel 
dan voorheen besluiten tot verhoging. 

In mei 2015 was de geschatte beleids-
dekkingsgraad van Bpf MITT 101,5%. 
Als de dalende lijn doorzet, dan is de 
verwachting dat we de pensioenen de 
komende jaren niet kunnen verhogen.

Is er een kans op verlaging?
Ja, die kans is er. Omdat de beleids-
dekkingsgraad onder de 104,4% ligt, 
heeft Bpf MITT een herstelplan moeten 
opstellen. Hierin staat hoe we ervoor 
gaan zorgen dat de beleidsdekkings-
graad in tien jaar weer minimaal 104,4% 
wordt. Een verlaging mag nu wel over 
tien jaar uitgesmeerd worden. Daardoor 
is een jaarlijkse verlaging kleiner. Een 
verlaging is ook minder ingrijpend. Het 
bestuur besluit hierover.

Het bestuur van Bpf MITT kijkt ook, 
in nauw overleg met sociale partners, 
of de beleggingsrisico´s passen bij de 
risico´s die alle belanghebbenden willen 
nemen. Daarvoor heeft het fonds vorig 
jaar ook een enquête gehouden onder 
deelnemers en gepensioneerden. 

Een zo goed mogelijk pensioen 
Het bestuur van Bpf MITT laat de 
g evolgen van de nieuwe regels goed 
uitzoeken en doet studies en onder-
zoeken. Dat helpt bij het  nemen van 
beleidsbeslissingen.  
Met als doel het streven naar een zo 
goed mogelijk pensioen voor belang-
hebbenden. Dat is uiteindelijk waar het 
om gaat. 

Wat betekent het voor de premie?
De pensioenpremie wijzigt niet. Het 
totale percentage pensioenpremie blijft 
24%. Jij betaalt een derde deel en je 
werkgever twee derde. 

Wat zijn de gevolgen voor het  
beleggingsbeleid? 
Bpf MITT heeft een studie gedaan, 
die helpt bij het vaststellen van het 
beleggingsbeleid. Tevens hielp dit 
bij het  beantwoorden van de vraag 
´In hoeverre kan en wil Bpf MITT beleg-
gingsrisico’s nemen?´ Want hoe meer 
risico, des te hoger het verwachte 
rendement. Maar de kans op tegenval-
lende resultaten wordt dan ook groter. 
Grote wijzigingen in het beleggings-
beleid zullen vooralsnog niet worden 
doorgevoerd. 

Wat betekenen de  
nieuwe regels voor  
jouw pensioenfonds?

 
Dekkingsgraad 
Wil je de beleidsdekkingsgraad 
van Bpf MITT volgen? Ga dan naar 
www.pensioenfondsmitt.nl. 

Een zo goed  mogelijk 

pensioen, dat is waar 

het om gaat.



Jouw vraag, ons antwoord
Vragen over pensioen? 
Je vindt veel informatie op www.pensioenfondsmitt.nl. Je kunt ook mailen naar bpf-mitt@azl.eu of ons 
bellen op 045 - 576 39 75, elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wij helpen je graag. Heb je een vraag? 
Dan is het handig om je klantnummer bij de hand te hebben, zodat we je beter kunnen helpen.  
Je vindt het klantnummer op de brieven die je van Bpf MITT ontvangt.

Colofon
De 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 Pensioen-
krant kun je geen rechten ontlenen. Rechten kun je alleen ontlenen aan het officiële Pensioenreglement 
van Bpf MITT. Het adres van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en  
Textielindustrie is Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

Manon Stevens, Natasja Hamels, Henny Kockelkorn, Mike Smeijsters, Samir Boujloud, Joeri Brinks, Levi Renneberg, Manon Dobbelstein en Ron Goblet 

beantwoorden uw vragen graag. Niet op de foto: Rob Weyts en Marina Brunelli.

Een totaaloverzicht van al je pensioen?

Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vind 
je een totaaloverzicht van al het door jou opgebouwde 
pensioen én de AOW. 

Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je in 
één oogopslag: 
 
• hoeveel AOW je kunt verwachten van de overheid; 
• hoeveel aanvullend pensioen je hebt opgebouwd  
 (bij verschillende werkgevers); 
• hoeveel pensioen je in totaal kunt opbouwen; 
• hoeveel pensioen eventuele nabestaanden krijgen 
 als je overlijdt.

Let op: de wijziging van de pensioenregeling Bpf MITT 
per 2015 is nu nog niet verwerkt in de gegevens op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Ook de versnelde 
v erhoging van de AOW leeftijd is niet verwerkt.  
Controleer daarom regelmatig jouw gegevens.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Dit voorjaar heb je het Uniform Pensioenoverzicht met 
de stand per 31 december 2014 van ons ontvangen.  
In dit UPO zie je wat je tot en met 31 december 2014 
aan pensioenaanspraken voor jezelf en voor je even-
tuele nabestaanden bij Bpf MITT hebt opgebouwd.  
De wijzigingen als gevolg van de nieuwe regeling per 
1 januari van dit jaar zijn hierin nog niet opgenomen.  
In het najaar ontvang je daarom een nieuwe UPO. 
Hierin zijn de wijzigingen van de nieuwe pensioen-
regeling verwerkt en kun je zien of en in hoeverre de 
wijzigingen uit de nieuwe regeling van invloed zijn op 
jouw persoonlijke situatie. 

Bekijk het UPO goed. Raadpleeg voor vragen over 
het UPO de website www.pensioenfondsmitt.nl/ 
veelgesteldevragenupo of neem contact op met de 
helpdesk van het pen sioenfonds. De contactgegevens 
vind je bovenaan deze pagina.


