
‘Check elk jaar je eigen pensioensituatie’
Heb je een vraag over jouw pensioen? Wil je jouw pensioensituatie 
 bekijken? Of digitaal pensioenzaken regelen? Dat kan via de nieuwe website 
van Bpf MITT. Colette Hofman, bestuurslid van Bpf MITT, vertelt er over.

‘We hebben een totaal vernieuwde 
website. Het webadres  
www.pensioenfondsmitt.nl is niet 
veranderd, de rest wel!,’ vertelt Colette 
enthousiast. ‘We wilden het makkelij
ker maken, want velen vinden pensioen 
al moeilijk genoeg. We vinden zelf dat 
dat goed gelukt is. Maar we horen 
ook graag via de website wat jij er van 
vindt.’

Goed om te weten!
‘Alle informatie is nu nóg makkelijker 
te vinden. Informatie over jouw pen
sioen bij Bpf MITT en antwoord op 
veel  vragen. Helemaal nieuw is dat je 
met jouw DigiD kunt inloggen op de 
 beveiligde omgeving “Mijn Pensioen
cijfers”. Dat is toch wel goed om te 
weten,’ vertelt Colette.

Wat is “Mijn Pensioencijfers” 
precies?
‘De naam zegt het al. Je ziet hier 
hoeveel je hebt opgebouwd bij ons 
pensioenfonds. En hoeveel pensioen je 
straks ongeveer kunt verwachten. Ook 

over de pensioenregeling. Hoeveel 
pensioen bouw je op? Wat is er 
 geregeld voor je nabestaanden? Of wat 
moet je doen als je een nieuwe baan 
krijgt? Elke maand publiceren we ook 
de  actuele financiële situatie van ons 
fonds.’

Wat wil je de mensen meegeven?
‘Ik weet dat velen pensioen een ver
vanmijnbedshow vinden. Toch raad 
ik iedereen aan om de eigen pensioen
situatie elk jaar goed te checken,’ 
 benadrukt Colette. ‘Dat kun je doen 
met “Mijn Pensioencijfers”. Maar bekijk 
ook www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Daar staat ook hoeveel pensioen je van 
de overheid krijgt (AOW) en pensioen 
dat je mogelijk bij andere werkgevers 
hebt opgebouwd. Dat alles bij elkaar 
geeft je een goed beeld van je eigen 
situatie straks!’ 
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kun je hier persoonlijke documenten 
terugvinden. Je vindt hier ook de geac
tualiseerde pensioenplanner, die (een 
dezer dagen) weer live is, waarmee je 
bijvoorbeeld zelf kunt uitrekenen wat 
het betekent als je eerder of later met 
pensioen wilt. Zo heb je altijd alles bij 
de hand.’

Wat kun je nou zelf regelen via  
de website? 
‘Wil je je partner aanmelden met wie 
je samenwoont? Of wil je je pensioen 
meenemen van je vorige pensioen
fonds? Dat kun je regelen via “Mijn 
Pensioencijfers”. Ook kun je jouw 
 gegevens inzien en wijzigingen door
geven. Bijvoorbeeld een nieuw corres
pondentieadres. En heb je vragen over 
je persoonlijke pensioensituatie of de 
pensioenregeling? Dan kun je die direct 
stellen.’

En als je meer wilt weten over  
de pensioenregeling?
‘Naast je persoonlijke gegevens staat 
op de website natuurlijk alle  informatie 
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Een goed overzicht! 
Bekijk enkele stappen die je kunt 
volgen om een goed overzicht te 
krijgen. Ga snel naar pagina 3. 
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Reken met je 
pensioen
planner

Je kunt (een dezer dagen) 
weer rekenen met de 
nieuwe pensioenplanner: 
ga naar “Mijn Pensioen
cijfers” en log in met je 
DigiD.
De pensioenplanner was 
tijdens de invoering van de 
nieuwe pensioenregeling 
per 112015 tijdelijk niet 
beschikbaar. 

Help mee!

Bpf MITT stuurt steeds 
meer informatie digitaal.
Laat je emailadres achter 
in “Mijn Pensioencijfers”. 
Zo kunnen wij je in de 
toekomst sneller en beter 
op de hoogte houden en 
besparen we kosten! 

TOP 3  

Bpf MITT helpt graag als 
er vragen zijn.
Welke vragen worden het 
meest gesteld? Hieronder 
de top 3.
• Hoeveel pensioen heb ik 

opgebouwd?
• Kan ik met 65 jaar nog 

met pensioen?
• Kan ik wijzigingen 

digitaal doorgeven?
 
De antwoorden vind je  
op de website  
www.pensioenfondsmitt.nl 

 bij Veelgestelde 
vragen.

Pensioenfonds Textielverzorging sluit zich aan bij Bpf MITT

Het Bedrijfstakpensioenfonds Textielverzorging 
sluit zich per 1 januari 2016 aan bij Bpf MITT. 
Bpf Textielverzorging was al langer op zoek 

naar een partner. Voor Bpf MITT betekent 
dit dat er door deze aansluiting 

voldaan kan worden aan de 
groeiambitie. Door de aanslui

ting kunnen stijgende kosten 
beter in de hand worden gehouden.

Vanaf 1 januari 2016 vallen werknemers in de 
textielverzorging onder de pensioenregeling 
van Bpf MITT. Ook de pensioenuitkeringen die 
al zijn ingegaan en de pensioenaanspraken van 
exdeelnemers worden waarschijnlijk over
genomen. De komende periode ontvangen 
deelnemers, gepensioneerden, exdeelnemers 
en werkgevers in de textielverzorging meer 
informatie. 

Zo staat je pensioenfonds ervoor 
De financiële positie van het 
pensioenfonds is de komende 
jaren naar verwachting onvol
doende om het bestuur in staat 
te stellen de pensioenen te 
verhogen.

De graadmeter voor de 
financiële positie is de 
beleids dekkingsgraad. Als de 
 beleidsdekkingsgraad onder 
de 110% ligt, mag het bestuur 
niet besluiten tot verhoging van 
de pensioenen. De voorlopige 
beleids dekkingsgraad van 
Bpf MITT is in oktober 2015 
gedaald naar 99,0%.

Herstelplan
Per 1 januari 2015 gelden er 
nieuwe financiële spelregels 
voor pensioenfondsen. Volgens 
die regels is de financiële 
positie van ons pensioenfonds 
niet goed genoeg. Het 
pensioenfonds heeft daarom 

afgelopen zomer een nieuw 
herstelplan ingediend bij toe
zichthouder De Nederlandsche 
Bank (DNB). In het herstelplan 
legt een  pensioenfonds vast 
welke maatregelen het fonds 
wil  nemen om zijn financiële 
 positie te verbeteren. Zolang 

de finan ciële situatie onvol
doende blijft, moet het fonds 
ieder jaar een nieuw herstel
plan indienen.

Kijk voor het laatste nieuws 
over de financiële situatie op 
www.pensioenfondsmitt.nl. 

Pensioen meenemen tijdelijk niet mogelijk
Wil je je pensioen meenemen 
van of naar Bpf MITT? Je 
pensioenfonds kan tijdelijk niet 
meewerken aan waardeover
dracht. Omdat de beleidsdek
kingsgraad te laag is, mag je 
pensioenfonds aanvragen van 
deelnemers om hun pensioen 
mee te nemen niet in behande
ling nemen tot de beleidsdek
kingsgraad weer gestegen is 

naar 100% of hoger. Dat is zo 
geregeld in de Pensioenwet.

Nieuw in dienst?
Heb je via een vorige werkge
ver ook pensioen opgebouwd? 
Vraag waardeoverdracht wel 
aan. Het formulier heb je ont
vangen bij de startinformatie 
en je vindt het op de website 
van Bpf MITT. Zodra waarde

overdracht weer mogelijk is, 
krijg je automatisch bericht.

Naar een andere werkgever?
Als je binnenkort van baan 
verandert en je wil je pensioen 
meenemen, vraag dan wel vast 
een waardeoverdracht aan bij 
je nieuwe pensioenfonds. Ga 
naar de website voor meer 
informatie. 



 | Uw Pensioenkrant | nr 17 | december 2015 | 3 | 

2

4

• DigiD is de digitale code van de overheid.
• Woon je in Nederland en heb je geen DigiD of ben je  

je DigiDgebruikersnaam of wachtwoord vergeten?  
Kijk dan op de website www.digid.nl.

• Heb je geen DigiD omdat je in het buitenland woont?  
Ga naar “Mijn Pensioencijfers” op www.pensioenfondsmitt.nl en  
klik op Inloggen met klantnummer.

Doe de pensioencheck!
Uniform Pensioenoverzicht 
In het Uniform Pensioen
overzicht zijn de wijzigingen 
van de nieuwe regeling per 

1  januari 2015 verwerkt. Op je pen
sioenoverzicht staat hoeveel pensioen 
je hebt opgebouwd, hoeveel pensioen 
je kunt verwachten als je pensioen 
blijft opbouwen zoals je dat nu doet en 
hoeveel pensioen je eventuele nabe
staanden krijgen.  

Log in via de website  
www.pensioenfondsmitt.nl 
Log in met je DigiD op “Mijn 
Pensioencijfers”. Dit is een 

 beveiligde online omgeving. Je ziet in 
één oogopslag hoeveel pen sioen je 
hebt opgebouwd. Behalve je per
soonlijke pensioencijfers kun je direct 
 pensioenzaken met ons regelen.

Woon je in het buitenland? Om in te 
loggen op “Mijn Pensioencijfers” heb je 
je klantnummer en een nieuw wacht
woord nodig. Volg de instructie op de 
website.

1 Zelf rekenen  
met de  
pensioenplanner
Bekijk welk effect een 

wijziging in je privé of werksituatie 
heeft op je pensioen. Wat betekent het 
bijvoorbeeld als je eerder wilt stoppen 
met werken?
Met onze nieuwe versie van de 
 pensioenplanner, die (een dezer dagen) 
weer live is, kun je zelf berekenen hoe
veel pensioen je krijgt als er iets in je 
situatie verandert. Je ziet natuurlijk ook 
hoeveel pensioen je naar verwachting 
krijgt als er niets verandert.
De gegevens zijn helemaal  afgestemd 
op je persoonlijke situatie.  
De pensioen planner kun je (een dezer 
dagen) raadplegen via “Mijn Pensioen
cijfers”.

Bekijk  
Mijnpensioenoverzicht.nl
Log in met DigiD op de website  
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je:
• je opgebouwde pensioen én AOW

pensioen in netto maandbedragen;
• pensioen dat je misschien bij andere 

werkgevers hebt opgebouwd;
• hoeveel pensioen eventuele 

nabestaanden krijgen als je overlijdt.

Tevens kun je: 
• een vergelijking maken van je 

inkomen nu en je pensioen later 
(hoeveel pensioen je in totaal kunt 
opbouwen);

• samen met je partner inloggen en 
het gezamenlijk pensioen bekijken;

• snel inzichtelijk krijgen welke veran
deringen in je privé en werk situatie 
(zoals een scheiding of het wisselen 
van baan) van invloed kunnen zijn op 
de hoogte van je eigen pensioen. 

Heb je straks genoeg pensioen?

Hoeveel pensioen ontvang je straks 

en is dat voldoende? Het hangt 

onder andere af van hoe je na je 

pensionering wilt leven. Wij helpen 

je graag om je financiële toekomst 

in te schatten en of dat genoeg is 

om je plannen uit te voeren. 

Wat zijn je toekomstplannen?

Woon je na je pensionering nog 

waar je nu woont, met dezelfde 

woonlasten?• Heb je dan nog een auto en heb 

je die nog nodig?
• Wil je (vaker) op vakantie?

Hoe hoog wordt je pensioen?

Dat hang onder andere af van:

• Je loopbaan: werk je fulltime of 

parttime?

• De financiële ontwikkelingen bij 

het pensioenfonds.
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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 088 - 116 2441, 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 
Pensioenkrant kun je geen rechten ontlenen. Rechten kun je alleen ontlenen aan het officiële 
Pensioenreglement van Bpf MITT. Het adres van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, 
Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie is Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

Van links naar rechts: Laurien Schoenmakers, Natasja Hamels, Marina Brunelli, Ron Goblet, Manon Stevens, Levi Renneberg, Mike Smeijsters, Erik Theunissen, 

Samir Boujloud, Rob Weyts, Manon Dobbelstein en Stan Drummen. Niet op de foto: Henny Kockelkorn.

Ik ga scheiden.  
Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Veranderingen in je werk of privéleven hebben invloed 
op de hoogte van je pensioen. 
 
Als je gaat scheiden is wettelijk geregeld dat: 

1. Je expartner recht heeft op de helft van het  
 ouderdomspensioen dat je tijdens je huwelijk of  
 geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. 
2. Je expartner een bijzonder partnerpensioen krijgt  
 als je overlijdt. 

Wat kun je anders regelen?
Binnen de wettelijke mogelijkheden zijn er meer keuzes 
te maken.  
Ga naar de website www.pensioenfondsmitt.nl voor 
alle keuzes en mogelijkheden.

Kan ik eerder stoppen met werken?

Je kunt, na overleg met je werkgever, besluiten om 
eerder te stoppen met werken of in deeltijd te gaan 
werken. Dat heeft wel gevolgen voor de hoogte van de 
pensioenuitkering.

1. Controleer wanneer je AOWpensioen van de  
 overheid ingaat. Gebruik hierbij de rekentool op de  
 website www.svb.nl. 
2. Reken met de pensioenplanner, die geactualiseerd 
 is en die (een dezer dagen) weer live is, op  
 www.pensioenfondsmitt.nl uit wat eerder met pen 
 sioen gaan betekent voor de hoogte van je pensioen.

Wat moet je regelen?
Wil je eerder met pensioen? Bespreek je wensen 
dan tijdig met je werkgever. Op de website staan de 
 stappen die je dan moet nemen.

Kan ik het pensioen van Bpf MITT gelijktijdig met de AOW laten ingaan?

Volgens de nieuwe pensioenregeling start je pensioen op de eerste van de maand waarin je 67 wordt, terwijl de AOW de 
komende tijd nog eerder start. Je krijgt daarom standaard de keuze om je pensioen gelijktijdig met de AOW te laten ingaan.


