
 

 

 

 
Nieuwsbrief voor werkgevers, juli 2015 

 
 

Ook belangrijk: 

Statuten Bpf MITT 

Pensioenreglement  

Uitvoeringsreglement 

Pensioenplanner 

Mijnpensioenoverzicht.nl 

 

   
Aanmelden: 
Is deze nieuwsbrief 
interessant voor iemand die 
u kent? Stuur deze dan door, 
zodat diegene zich kan 
aanmelden. 

 

Nieuwe wet maakt digitale communicatie 
makkelijker 
 
Sinds 1 juli 2015 is er een nieuwe wet in werking met als doel de 
pensioencommunicatie te verbeteren. Er komt een nieuw 
pensioenoverzicht voor alle pensioenfondsen. En de informatie voor 
uw werknemers over hun pensioencijfers op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl, wordt binnenkort verder 
uitgebreid. Ook wordt het voor werknemers makkelijker om 
informatie over hun pensioen digitaal te raadplegen en mag het 
pensioenfonds uw werknemers pensioeninformatie digitaal aanbieden. 
 
Dat wil Bpf MITT ook! Op die manier krijgen uw werknemers 
sneller actuele informatie en besparen we kosten. Maar daarvoor 
heeft Bpf MITT wel de e-mail adressen van uw werknemers nodig. U 
heeft daarom van ons een oproep ontvangen om de e-mail adressen 
van uw werknemers aan te leveren. Heeft u die oproep niet 
ontvangen? Stuur dan een mail naar mitt-werkgevers@azl.eu. 
   
 

 
  
Verwacht: een nieuwe werkgeversportal voor uw 
pensioenadministratie 
 
Na de zomer gaat de nieuwe werkgeversportal van Bpf MITT live. Hier 
kunt u alle pensioenzaken voor uw personeel nog gemakkelijker 
online regelen. Ook geeft de nieuwe portal meer mogelijkheden in het 
beheer van uw administratie. Werkgevers die er al mee gewerkt 
hebben bij andere fondsen zijn er enthousiast over. 
 
U ontvangt hierover tijdig een brief met meer informatie. Tot die tijd 
kunt u gewoon via www.azlonline.nl uw pensioenadministratie 
beheren en mutaties blijven doorgeven. Zoals u dat gewend bent.  
 

 
  
Actuele financiële situatie: beleidsdekkingsgraad 
 
Sinds 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. 
Daarom wordt de dekkingsgraad vanaf nu op een andere manier 
berekend. De uitkomst is de zogeheten beleidsdekkingsgraad, de 
voortschrijdende gemiddelde dekkingsgraad over de 12 voorafgaande 
maanden. Volgens de nieuwe berekening heeft het pensioenfonds per 
30 juni 2015 een dekkingsgraad van 101,3%. 
 
De beleidsdekkingsgraad van Bpf MITT is in juni verder gedaald ten 
opzichte van de vorige maand. Eind juni had Bpf MITT een 
beleidsdekkingsgraad van 101,3%. Vorige maand was dat nog 
101,5%. In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad zich heeft 
ontwikkeld.  
 

 

http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/2940085/58/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/3020188/59/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/237708/60/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/227782/61/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/227783/62/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/2939780/63/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/207505/64/
mailto:mitt-werkgevers@azl.eu
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/226100/65/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/3012385/66/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/333733/67/


 
  
Doorgeven wijzigingen 
 
U heeft onlangs een brief ontvangen over het doorvoeren van 
mutaties tijdens de implementatie van de nieuwe pensioenregeling. 
Dit blijft mogelijk. Lees hier nogmaals de brief met belangrijke 
momenten en bijbehorende datums.  
 

 
   

 

Nieuwe pensioenkrant: 'The 
future is now ' 
 
De nieuwe Pensioenkrant is verschenen. 
In deze krant vindt u:    

• 'The future is now', een interview 
met Jeroen Keetels, over de 
centrale rol die u als werkgever 
heeft in de 
pensioencommunicatie. Lees het 
volledige interview. 

• Informatie over de nieuwe wet 
pensioencommunicatie 

• Sinds 1 januari 2015 gelden er 
strengere regels voor 
pensioenfondsen. Lees het 
volledige artikel uit de 
pensioenkrant. 

En nog veel meer, bekijk de volledige 
pensioenkrant.    

 

 
  
Jaarverslag 2014 beschikbaar 
 
Het jaarverslag van 2014 is verschenen. In dit verslag leest u alles 
over de cijfers en ontwikkelingen bij Bpf MITT in 2014. Met dit verslag 
legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van 
2014. 
   
 
Lees meer...  
 

 
  
Binnenkort: een nieuwe website 
 
Bpf MITT krijg in het najaar een nieuwe website. Op die website 
kunnen uw werknemers straks nog makkelijker informatie vinden 
over hun pensioen en kunnen ze inloggen in hun persoonlijke 
omgeving. Daar zien ze hun pensioencijfers bij Bpf MITT en kunnen 
ze direct pensioenzaken regelen. Zodra de nieuwe website live is, 
hoort u dat van ons. Het adres blijft: www.pensioenfondsmitt.nl.  
 

 
  
Nieuw herstelplan ingediend bij DNB 
 
De financiele positie van ons fonds is niet goed genoeg. Daarom is 
een nieuw herstelplan ingediend.  
 
Lees meer...  
 

http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/3012386/68/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/3012387/69/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/3012388/70/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/3012388/70/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/3012814/71/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/3012814/71/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/3012587/72/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/342864/73/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/3012921/74/


 
  
Interessant voor collega's of medewerkers?  
 
Misschien is deze digitale nieuwsbrief van Bpf MITT ook interessant 
voor collega's of werknemers van u. Dat kunnen bijvoorbeeld 
werknemers van de P&O of HRM-afdeling zijn, of van de 
salarisadministratie. Zij kunnen zich gemakkelijk aanmelden voor de 
nieuwsbrief via de digitale aanmeldpagina. De link naar deze 
aanmeldpagina staat ook in de linker kolom van elke nieuwsbrief.  
 

 
  

 
  Disclaimer  

   

http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/227784/75/
http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1645809/27382262/227792/77/

