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Uw Pensioenkrant

‘Inventariseer je pensioen op tijd’
Een jaar voor zijn pensioen begon Izaäk Melse (65) uit Goes alle pensioenzaken op een rij te zetten. Dat is mooi op tijd om de puntjes op de i te zetten
voordat je stopt met werken, vindt hij, maar alléén als je al een goed
algemeen beeld hebt van je pensioen. ‘Als dat niet zo is, moet je eerder
beginnen.’
Afgelopen november vierde hij zijn
65ste verjaardag. Vroeger zou dan ook
zijn pensioen zijn ingegaan; zowel het
AOW-pensioen van de overheid als het
aanvullende pensioen dat hij via zijn
werkgevers heeft opgebouwd.
Maar de leeftijd waarop je voor het
eerst AOW-pensioen krijgt, stijgt in
stappen naar 67 jaar. Ook het aanvul
lend pensioen gaat later in.
Voor Izaäk Melse betekende dit dat hij
een half jaar moest wachten. Eind mei
was het zover.
Dat hij langer moest doorwerken, vond
de Rayonmanager van Edel Group BV
in Genemuiden realistisch: ‘Ik heb mijn
werk altijd met plezier gedaan. Maar
ik snap best dat dit voor mensen die
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een fysiek zwaar beroep hebben of niet
gezond zijn, heel anders kan zijn.’

Pensioen in vijf stukken
De heer Melse ontvangt zijn p
 ensioen
uit vijf bronnen. AOW-pensioen, aan
vullend pensioen van Bpf MITT en pen
sioen van nog drie andere pensioen
uitvoerders. Alles gaat tegelijkertijd
in. Om dat te regelen, is hij een jaar
geleden gestart met een inventarisatie.
‘Voor ik begon, had ik al een goede
indruk. Ik heb mijn pensioenoverzichten altijd goed bekeken en
ik had al eens ingelogd op
www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Via deze website zie je in één oogop
slag waar je hoeveel pensioen hebt.
Vroeger kon je dat niet overdragen als
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je een nieuwe baan begon. Daarom
is mijn pensioen nogal versnipperd. Ik
wilde nagaan waar al die pensioentjes
waren gebleven. Het grootste pensioen
komt van Bpf MITT, omdat ik meer dan
26 jaar in de tapijtbranche gewerkt heb:
eerst bijna 11 jaar bij Bonaparte Tapijt en
daarna ruim 15 jaar bij Edel Group.
Er zijn keuzes. Bijvoorbeeld eerder
met pensioen gaan, wat ten koste van
je eindpensioen gaat, tijdelijk meer
pensioen ontvangen of ouderdoms
pensioen inruilen voor partnerpensioen.
Het was niet nodig, dus ik ben niet
afgeweken van de standaard.’

Tevreden met het pensioen
‘Je leest nu over proefballonnen om
pensioenen individueel te regelen.
Voor hogere inkomens is dat misschien
een optie. Maar voor mensen met
gemiddelde salarissen is het goed om
in bescherming genomen te worden.
Ik ben voorstander van een collectief
pensioen waarbij iedereen via zijn werk
verplicht pensioen opbouwt.
Ik ben tevreden met het pensioen dat
ik zo heb opgebouwd, wat hopelijk in
de toekomst weer geïndexeerd gaat
worden.’ 

Jouw vraag,
ons antwoord

Slim! Pensioen 1-2-3
Wil jij in 5 minuten weten hoe jouw pensioenregeling bij Bpf MITT in elkaar
zit? Dat kan. Ga dan naar www.pensioenfondsmitt.nl. Daar vind je op de
beginpagina ‘Pensioen 1-2-3: Uw pensioen in het kort’.
Daar hebben we de regeling eenvoudig en kort op een rijtje gezet.
Dat is stap 1. Wil je daarna meer weten? Dan kun je doorklikken voor meer
informatie. Dat is stap 2. Wil je dan nog helemaal het naadje van de kous weten, dan kun je
verder doorklikken naar bijvoorbeeld het pensioenreglement. Dat is stap 3. 

Mogelijk verlagen van de pensioenen in 2017

Nieuwe site
al gezien?
Bpf MITT heeft zijn
website volledig
vernieuwd. Ga naar
www.pensioenfondsmitt.nl.

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

Lager AOWpensioen?
Heb je in de 50 jaar voor
je AOW-leeftijd in het
buitenland gewoond en/of
gewerkt? Dan staat je een
tegenvaller te wachten:
per levensjaar waarin je
elders werkte en/of
woonde, vermindert de
AOW-uitkering met 2%.
Dat kan dus flink oplopen.
Informatie hierover vind je
op de website van de SVB:
www.svb.nl.
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Veel pensioenfondsen hebben
het financieel zwaar. De
belangrijkste oorzaak is de
lage rente. Want bij een lage
rente moet een fonds meer
geld opzij zetten om aan de
toekomstige verplichtingen te
kunnen voldoen. Ook de finan
ciële positie van Bpf MITT is
zorgelijk. De beleidsdekkings
graad is gedaald naar 96,1%
(eind april 2016). Voorzitter
Colette Hofman: ‘Als de dek
kingsgraad niet verbetert, dan
bestaat de kans dat we in
2017 de pensioenen moeten
verlagen.
Dat zou erg vervelend zijn. Ook
omdat Bpf MITT de afgelo
pen jaren de pensioenen niet
heeft kunnen verhogen’, aldus
Colette Hofman. In 2015 was
de financiële positie niet goed
genoeg en is een herstelplan
ingediend bij de toezicht

houder. Daarin is vastgelegd
welke maatregelen Bpf MITT
wil nemen om zijn financiële
positie te verbeteren.
Maatregelen zoals het niet
verhogen van de pensioenen
heeft Bpf MITT al ingezet.
Het verlagen van de pen
sioenen ziet het bestuur als
een uiterste redmiddel.
In 2016 is deze ingrijpende
maatregel niet nodig, maar
de kans dat Bpf MITT in 2017
moet verlagen wordt groter. Dit
zal definitief
pas blijken uit
het nieuwe
herstelplan
dat het fonds
begin 2017
opstelt. Dit
moet worden
gebaseerd op
de financiële
situatie eind

2016 en hangt nauw samen
met de economische ontwik
kelingen. Wij houden je op de
hoogte.

Meer informatie over
de dekkingsgraad en
het herstelplan?
Als je meer informatie wilt over
het herstelplan van Bpf MITT,
ga dan naar
www.pensioenfondsmitt.nl.
Daar vind je ook maandelijks
de actuele dekkingsgraad van
het fonds. 

Bpf MITT na toetreding Bpf Textielverzorging
Doordat we met meer deelnemers zijn, kunnen we de kosten over meer personen verdelen.
Daardoor dalen op termijn de kosten per deelnemer en bereidt Bpf MITT zich voor op de
toekomst. 
18.000 deelnemers
7.945 van Bpf Textielverzorging en 10.077 van Bpf MITT

20.000 gepensioneerden
2.399 van Bpf Textielverzorging en 17.696 van Bpf MITT

10.077

7.945

• Deelnemers MITT
• Deelnemers TV

64.000 gewezen deelnemers
18.518 van Bpf Textielverzorging en 46.920 van Bpf MITT

352
1.053

• Werkgevers Bpf MITT
• Werkgevers Bpf Textielverzorging

Wil jij weten wat je kunt doen met jouw pensioen?

Doe de Pensioenschets
Hoe ziet het er straks voor jou uit als je met pensioen bent? Weet jij wat
jouw huidige levensstijl kost? En of je deze levensstijl ook kunt behouden
als je straks met pensioen gaat? Je kunt het nu gemakkelijk checken. Met de
Pensioenschets van Bpf MITT.
De Pensioenschets werkt eenvoudig.
Je ziet wat je nu uitgeeft aan bijvoor
beeld boodschappen, eten en vaste
lasten. En je ziet of je deze stijl van
leven straks kunt behouden als je met
pensioen gaat. Hiermee krijg je inzicht
in je huishoudboekje nu én straks.
Maar ook hoe je daar zelf invloed op
hebt.

Kijk op
Wil je in een oogopslag zien hoe de
Pensioenschets werkt? Ga naar
www.youtube.com. Vul Pensioenschets
in als zoekterm en bekijk
het filmpje.
Je kunt ook de QR-code
hiernaast scannen.

In 10 minuten een schets van
jouw pensioen
Wil je voor jezelf de Pensioenschets
doen? Ga dan gaat naar de website

www.pensioenfondsmitt.nl. Klik op
“Mijn Pensioencijfers” en log in met
je DigiD. Dan zie je jouw pensioen
bij Bpf MITT in cijfers. Klik op de link
“Is dit nu voldoende?” Dan kom je in
de Pensioenschets. Het is niet moei
lijk en het kost je slechts 10 minuten
om een schets van jouw pensioen te
maken.

Goed om te weten
Het is goed om te weten dat de
bedragen in de Pensioenschets zijn
gebaseerd op gemiddelde bedragen
van het NIBUD. Weet jij zelf precies
hoeveel je nu nodig hebt? Dan kun je
dat natuurlijk aanpassen.
Voor een totaalbeeld, kun je ook andere
bedragen toevoegen. Heb je gespaard?
Of krijg je nog pensioen via een andere
werkgever? Voeg de bedragen toe.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl
vind je onder andere in één oogopslag
hoeveel pensioen je hebt opgebouwd
bij verschillende werkgevers.
Heb je een partner? Vul ook zijn of haar
pensioen in! Zo krijg je een beeld van je
gezamenlijke huishoudboekje na jullie
pensioen. 

Test je Pensioenkennis!
Wat doet een scheiding met het pensioen?
Als je gaat scheiden, gaat standaard een deel van jouw
pensioen naar jouw partner. Weet jij hoeveel dat is?
• Het pensioen neemt met een kwart af
• Het pensioen wordt een derde minder
• Het pensioen halveert
Benieuwd naar het antwoord? Ga naar
www.pensioenfondsmitt.nl/quiz en doe mee aan
de pensioenquiz.
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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. Het is 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.

Hoe log ik in bij “Mijn Pensioencijfers?”
“Mijn Pensioencijfers” is de beveiligde digitale omgeving van onze
website. Je kunt inloggen met je DigiD. DigiD is een persoonlijke
inlogcode voor onder andere websites van de overheid. Door in te
loggen met je DigiD is je privacy gegarandeerd. Heb je nog geen
DigiD? Kijk dan op de website van DigiD: 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”. Daar staat informatie en instructie om
je verder te helpen.

Hoe up-to-date zijn
“Mijn Pensioencijfers”?
In “Mijn Pensioencijfers” kun je de stand
van zaken rondom je pensioen bekijken.
De cijfers zijn gebaseerd op het laatste
Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
Met de pensioenplanner kun je uitrekenen
wat het betekent als je je pensioen op
maat maakt aan de hand van keuzes, zoals
eerder of later met pensioen gaan.

Waarom staat mijn (ex-)partner nog (niet) op het pensioenoverzicht dat ik van Bpf MITT
heb ontvangen?
Bpf MITT stuurt eenmaal per jaar een nieuw Uniform Pensioenoverzicht. Bovenaan het pensioenoverzicht staat de
‘Stand per’- datum. Dat is de datum waarop alle wijzigingen zijn verwerkt.
Een scheiding of huwelijk na die ‘Stand per’- datum zie je in het pensioenoverzicht dat je volgend jaar ontvangt.

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 en Ivo Verheijden.
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