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ONDERWERP: PER 1 APRIL 2013 EEN LAGER PENSIOEN 
 
 
Geachte <aanhef 2> 
 
De financiële situatie van Bpf MITT (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt-, en 
Textielindustrie) is nog steeds niet goed. Vorig jaar in februari meldden wij al dat wij uw pensioen wellicht 
zouden moeten verlagen. Nu is het helaas zover. Per 1 april 2013 moeten wij uw pensioen verlagen met 
4,3%. Wij begrijpen dat dit slecht nieuws voor u is. In deze brief leest u meer over de maatregel en de 
redenen hiervoor.  
 
Wat betekent dit precies voor de hoogte van uw pensioen? 
Het pensioen dat u in het verleden  heeft opgebouwd bij Bpf MITT verlagen wij per 31 december 2012 
met 4,3%. Wat dit precies betekent voor uw pensioen is nu nog niet bekend. In juli 2013 staan de 
gegevens op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u hoe hoog uw pensioen is na de verlaging. U ziet 
dit als een bruto bedrag per jaar.  
 
Ook anderen dragen bij aan financieel herstel 
Niet alleen u draagt bij aan het financiële herstel van Bpf MITT. Ook het pensioen van de 
pensioengerechtigden en de deelnemers gaat per 1 april 2013 met hetzelfde percentage omlaag. Het 
bestuur bewaakt dat alle groepen een evenredige bijdrage leveren aan het herstel van het fonds.  
 
Waardoor is verlagen noodzakelijk? 
Sinds 2009 probeert Bpf MITT de financiële situatie te verbeteren. De premie is verhoogd, het 
beleggingsbeleid is aangepast en de laatste jaren zijn de pensioenen niet verhoogd. Helaas is dit 
onvoldoende. Op 31 december 2012 was de dekkingsgraad van Bpf MITT 96,5% en dat is te laag. Het 
rendement op onze beleggingen is goed. Het was meer dan 10% over 2012. Maar de rente, waarmee wij 
moeten rekenen, is sinds 2012 nog lager geworden. Daardoor heeft ons pensioenfonds meer geld nodig 
om de pensioenen op de lange termijn te kunnen betalen. Ook ontvangen gepensioneerden veel langer 
pensioen dan eerder voorzien, doordat wij in Nederland steeds langer leven. Die ontwikkeling gaat 
onverwacht snel. 
 
Veel pensioenfondsen moeten door dit alles maatregelen nemen. Het is ook voor ons pensioenfonds 
belangrijk dat de financiële situatie verbetert. De problemen van nu mogen we niet doorschuiven naar 
toekomstige generaties. 
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Een weloverwogen en zorgvuldig genomen besluit 
Het bestuur van Bpf MITT heeft het onderwerp meerdere malen besproken en de besluitvorming is op 
een weloverwogen wijze tot stand gekomen.  In  december 2012 heeft Bpf MITT het voorgenomen besluit 
tot verlagen van de pensioenen voorgelegd aan toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft 
daarbij beoordeeld of er sprake is van een zorgvuldige besluitvorming en ook of rekening is gehouden met 
evenwichtige belangenafweging voor alle groepen. In reactie hierop heeft DNB aangegeven geen 
opmerkingen te hebben. Uw deelnemersraad heeft ook positief geadviseerd over dit noodzakelijke besluit. 
 
Hoe gaat het verder? 
Op dit moment kunnen wij geen uitspraken doen over het eventueel in de toekomst ongedaan maken van 
de verlaging van de pensioenen. Dit hangt af van de toekomstige ontwikkelingen en hiervoor geldt strikte 
regelgeving. Eind 2013 bekijkt het bestuur van Bpf MITT de financiële situatie opnieuw. Dan moet de 
dekkingsgraad, de indicator voor de financiële situatie, voldoen aan het minimaal vereiste niveau van 
104,5%. Als deze dat niveau niet bereikt, zijn wij genoodzaakt uw pensioen in 2014 nogmaals te verlagen. 
Als die verlaging nodig is dan informeren wij u hierover. 
 
Heeft 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 deze maatregel toch nodig is. Het kan zijn dat 
u nog vragen heeft. Op onze website www.pensioenfondsmitt.nl vindt u meer informatie. U kunt natuurlijk 
ook de helpdesk van Bpf MITT mailen via bpf-mitt@azl.eu of bellen op telefoonnummer 045-5763 975.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Jacob Plat 
Voorzitter Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie  
 
 
 
       
 


