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Onderwerp: Mogelijk krijgt u straks minder pensioen 
 

 

Geachte <<aanhef>> 
 
Eind december hebben wij u een brief gestuurd over de financiële situatie van uw pensioenfonds. Wij 
beloofden dat wij u zouden informeren zodra het bestuur besluiten heeft genomen. Die belofte lossen 
wij in met de brief van vandaag.  
 
Mogelijk verlagen wij uw pensioen vanaf 2013 
Het bestuur heeft eind januari vastgesteld dat de pensioenen van uw pensioenfonds per 1 april 2013 
misschien met 4,6% moeten worden verlaagd. Wij zeggen misschien omdat het bestuur begin 2013 
definitief beslist. Daarbij kijkt het bestuur naar de financiële positie van uw pensioenfonds aan het 
eind van 2012.  
 
Wat betekent dat voor u? 
Als wij volgend jaar uw pensioen inderdaad verlagen dan betekent het dat u straks per maand bruto 
4,6% minder pensioen krijgt.  
 
Waarom informeren wij u nu al? 
Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom uw pensioen. 
Bovendien is uw pensioenfonds verplicht u nu al te informeren. Dat staat in de Pensioenwet. 
 
Verlaging nog niet op uw pensioenoverzicht 
Zoals gezegd, het staat nog niet vast of uw pensioen wordt verlaagd. En als dat nodig is, dan gebeurt 
dat per 1 april 2013. Dit betekent dat een verlaging op zijn vroegst vanaf 2014 is verwerkt in uw 
pensioenoverzicht van Bpf MITT en de bruto-netto specificatie die u jaarlijks ontvangt. 
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Worden alleen de pensioenen van gepensioneerden verlaagd? 
Als het zo ver komt, dan moeten wij ook de pensioenaanspraken verlagen van iedereen die nu nog 
geen pensioen ontvangt. Die verlaging zal ook 4,6% zijn.  
 
Geen aanpassing aan gestegen prijzen 
Omdat uw pensioenfonds er financieel niet goed voor staat, kunnen wij uw pensioen al enkele jaren 
niet verhogen om de koopkracht te behouden. Dat is helaas ook in 2012 zo. Wij hebben u daarover in 
december geïnformeerd. 
 
Hoe komt dit?  
Eind 2008 begon de kredietcrisis. Alle beleggingen, ook van uw pensioenfonds, stonden toen onder 
grote druk. In 2010 leek de economie aan te trekken. Nu is er weer een financiële crisis. Als de rente 
zo laag is als nu dan moet een pensioenfonds, ongeacht de beleggingsresultaten, meer geld in kas 
hebben om de pensioenen op de lange termijn te kunnen betalen. Hoe lager de rente, hoe meer geld 
er nu moet zijn.  
Bovendien leven wij in Nederland langer. Die ontwikkeling gaat onverwacht snel. Gemiddeld 
ontvangen mensen dus langer pensioen van hun pensioenfonds. Ook daarom moeten wij meer geld 
opzij zetten. 
 
Wanneer hoort u of uw pensioen wordt verlaagd? 
Begin 2013 vergadert het bestuur over de financiële situatie eind 2012. Die situatie is bepalend voor 
de beslissing om uw pensioenaanspraken te verlagen. Als het bestuur inderdaad moet besluiten te 
verlagen, dan sturen wij u hierover een brief. Per 1 april 2013 gaat de verlaging dan in. 
 
Samenvattend 
- Uw pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. 
- Het kan zijn dat het bestuur volgend jaar moet beslissen om uw pensioen per 1 april 2013 met  
  4,6% te verlagen. 
- Zodra het bestuur begin 2013 een beslissing heeft genomen, informeren wij u per brief.  
- Nu verandert er nog niets, wij betalen elke maand uw pensioen uit. 
 
Hebt u vragen? 
Wij begrijpen heel goed dat een verlaging van het pensioen voor u heel vervelend is. In deze brief 
hebben wij geprobeerd zo duidelijk mogelijk uitleg te geven waarom zo’n vervelende maatregel toch 
nodig kan blijken.  
Het kan zijn dat u nog vragen heeft. Op onze website www.pensioenfondsmitt.nl vindt u meer 
informatie. U kunt ons ook bellen: 045-5763 975. Elke werkdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Of u mailt 
naar bpf-mitt@azl.eu. Wij beantwoorden uw vragen graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen van Wesel 
 
namens Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie 
 


