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Jouw vraag,
ons antwoord

Hoe is Bpf MITT 
georganiseerd?

Bpf MITT gaat  
digitaal

‘Mogelijke verlaging van 
de pensioenen in 2017’
‘De financiële positie van ons fonds is zorgelijk’, zegt werkgeversvoorzitter 

Colette Hofman van Bpf MITT. ‘We doen er alles aan om te voorkomen dat 

we de pensioenen moeten verlagen’, vult werknemersvoorzitter Jacob Plat 

haar aan. 

Hoe staat Bpf MITT er voor?
Colette Hofman: ‘Net als veel andere 
pensioenfondsen heeft Bpf MITT het 
financieel zwaar. De belangrijkste 
 oorzaak is de lage rente. Want bij een 
lage rente moet een fonds meer geld 
opzij zetten om in de toekomst genoeg 

geld te hebben om alle pensioenen 
te kunnen betalen. Het is een beetje 
vergelijkbaar met een spaarrekening. 
Als de rente laag is, houd je later 

minder over dan als de rente hoog is. 
Nu is de rente extreem laag. Zo laag 
dat dit  grote gevolgen heeft voor onze 
 financiële positie. De belangrijkste 
graadmeter hiervan is de beleids
dekkingsgraad. Die was eind oktober 
92,7%. Om aan alle eisen te voldoen 
zou hij bijna 121% moeten zijn.’

Wat betekent dat?
‘We hebben in 2015 een herstelplan 
gemaakt waarin staat wat we doen om 
de financiële positie te verbeteren’, zegt 
Jacob Plat. ‘Denk aan het niet jaarlijks 
verhogen van de pensioenen, het 
aanpassen van het beleggings beleid, 
etc. Helaas heeft de dekkingsgraad 
zich niet verbeterd. Het zal erom gaan 
spannen of we de pensioenen moeten 

 verlagen.’ ‘We vinden dit extra  ver velend, 
 omdat Bpf MITT de  afgelopen jaren de 
 pensioenen niet heeft kunnen verhogen’, 
voegt  Colette Hofman toe .

Waarom nu verlagen en niet later?
Colette Hofman: ‘We willen de 
 lasten evenwichtig verdelen over alle 
 betrokkenen. Door nu de pensioenen 
te verlagen voor alle (oud) deelnemers 
en gepensioneerden schuif je de 
problemen niet voor je uit.’ Jacob Plat 
benadrukt: ‘Verlagen ziet het bestuur 
echt als een  uiterste noodmaatregel. 
Als het even kan, doen we het niet. 
Maar als de  financiële positie ons ertoe 
dwingt,  moeten wij onze verantwoor
delijkheid nemen in het belang van alle 
 deelnemers op korte én lange termijn.’ 
Colette Hofman: ‘Tenzij het om een 
gering  percentage gaat, zullen we een 
eventuele verlaging over meerdere jaren 
spreiden. Er zijn signalen dat het kabinet 
op korte termijn ook nog regels wil gaan 
aanpassen.’

Wanneer komt er meer informatie?
‘Zodra het besluit er is en de  pensioenen 
gaan omlaag, wordt iedereen door 
ons geïnformeerd per brief. We 
 verwachten dat dat begin 2017 is’, vertelt 
 Colette  Hofman. ‘Ook komt er  informatie 
op de website. Hebt u vragen, neem 
 gerust  contact op met onze helpdesk.’ 

‘We doen er alles  

aan om dit  

te voorkomen’
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Heb jij de 
 pensioenquiz 
al gedaan?

Wat doet een scheiding 
met je pensioen? Hoeveel 
minder krijg je als je eerder 
stopt met werken? Test je 
kennis in de pensioenquiz 
op onze website  
www.pensioenfondsmitt.nl.

Hoeveel kosten 
maakt Bpf MITT?

Om je pensioen te 
beheren, maakt ons 
pensioenfonds kosten. 
Deze kosten worden 
verdeeld over alle 
deelnemers. De kosten 
voor het pensioenbeheer 
bedroegen vorig jaar € 93 
per deelnemer. Meer 
cijfers zien?  
Kijk op onze website 
www.pensioenfondsmitt.nl/
overhetfonds/actuele
cijfers.

Mijnpensioen-
overzicht.nl 
breidt uit

Op de website www.
mijnpensioenoverzicht.nl 
krijg je een overzicht van 
hoeveel AOWpensioen en 
aanvullend pensioen je 
straks in totaal kunt 
verwachten. De cijfers op 
deze site worden nu drie 
keer per jaar geactuali
seerd. Dat was één keer 
per jaar.

Was je voorheen 

 deelnemer bij Bpf TV?

Dan ontvang je voor het eerst 
deze Pensioenkrant van Bpf MITT. 
De  informatie in deze krant kan 
voor jou afwijken. Binnenkort 
ontvang je van Bpf MITT een 
extra  pensioenoverzicht. Dit kun 
je naast het laatste pensioen
overzicht  leggen dat je van Bpf TV 
hebt  ontvangen. Zo zie je hoe 
jouw  pensioen is overgedragen en 
 verwerkt in onze administratie.

Bpf MITT gaat digitaal: 
geef je e-mailadres door!
Om je snel te kunnen informeren over 
 veranderingen in je pensioen en actueel inzicht 
te geven in je pensioensituatie, gaat Bpf MITT 
persoonlijke pensioeninformatie digitaal 
 verzenden.  Hiermee hopen wij nog beter te 
kunnen  aansluiten bij je voorkeuren. Ook kun 
je de  informatie dan  makkelijker bewaren. Het 
is  immers altijd beschikbaar in onze online 
 omgeving. Daar kun je het downloaden en 
 eventueel uitprinten.  Bovendien is het een stuk 
beter voor het milieu. Log in op onze website 
www.pensioenfondsmitt.nl. Dan kom je in de 
 beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers. Geef 
in ‘Mijn gegevens’ aan welk emailadres wij 
voortaan kunnen gebruiken. Wil je toch liever 
 informatie op papier blijven  ontvangen? Dan 
kun je dat ook aangeven in ‘Mijn gegevens’. 

De Pensioen
vergelijker. Wat 
kun je ermee?
Als je een nieuwe baan in loondienst 
krijgt en pensioen gaat opbouwen in 
een nieuwe pensioenregeling, kun je 
twee dingen doen met je opgebouwde 
pensioen: laten staan of meenemen. 
De Pensioenvergelijker helpt je bij het 
nemen van dit besluit door een paar 
vragen te beantwoorden over je huidige 
en je nieuwe pensioenregeling. Je vindt 
de Pensioenvergelijker op onze website: 
www.pensioenfondsmitt.nl/ documenten.  
Download hem en vul hem in. Het 
deel over onze pensioen regeling is al 
 ingevuld. Na het invullen zie je snel 
wat de verschillen zijn en kun je  beter 
 beslissen wat je wilt doen met je 
 pensioen. Let op: onze financiële positie 
moet goed genoeg zijn om je pensioen 
te  kunnen overdragen. Doe de pensioencheck

Je wilt natuurlijk weten of je genoeg pensioen opbouwt. 
Dit zijn dé manieren om je pensioen te checken: 

Inloggen in Mijn Pensioencijfers op onze  website 
www.pensioenfondsmitt.nl. Hier zie je in één 
 oogopslag wat je aan pensioen hebt opgebouwd 
bij ons fonds en kun je zelf wijzigingen doorgeven.

Pensioenplanner gebruiken. In Mijn Pensioencijfers 
vind je de link naar de Pensioenplanner. Met de 
 Pensioenplanner bereken je wat bepaalde keuzes 
rondom je pensionering betekenen voor de hoogte 
van je pensioen.

Pensioenschets invullen. Als je weet hoeveel pensioen 
je hebt, is het ook goed om te checken of het genoeg 
is. In de Pensioenschets vul je met behulp van NIBUD
cijfers je toekomstige huishoudboekje in en zie je of je 
genoeg pensioen opbouwt voor jouw plannen straks. 
Ook de Pensioenschets vind je in Mijn Pensioencijfers 
achter de inlog van onze website.

Mijnpensioenoverzicht.nl bezoeken. Voor een 
 totaaloverzicht van je pensioen bij de overheid en al 
je werkgevers bij elkaar.

Wil je niet inloggen? Kijk op je Uniform Pensioen
overzicht (UPO). Dit is een persoonlijk overzicht van je 
pensioen bij ons fonds. Elk jaar ontvang je het UPO. Je 
pensioenoverzicht van Bpf MITT heb je tot nu toe altijd 
per post ontvangen.

Was je voorheen deelnemer bij Bpf TV? Dan kun je vanaf 
begin 2017 gebruik maken van de online mogelijkheden. 
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De tijd van je leven: 
welke trends  hebben 
invloed op je pensioen?

Langer leven, lage rente en vaak 
wisselen van baan. Deze trends 
 hebben veel invloed op je pensioen. 
Je pensioen kan hierdoor lager 
 worden dan je denkt.  
Meer weten? Bekijk de effecten op 
www.detijdvanjeleven.nl.
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Iedereen die recht heeft op  pensioen van Bpf MITT, moet dit pensioen ook 

echt krijgen. Daarom houdt Bpf MITT de administratie nauwkeurig bij en 

wordt zorgvuldig omgegaan met het geld dat Bpf MITT beheert. We leggen 

je graag uit hoe onze organisatie in elkaar steekt.

Het pensioenfonds is een onafhanke
lijke stichting die de pensioenregeling 
van je werkgever uitvoert. Het bestuur 
bepaalt het beleid. De bestuurders 
zijn verder verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de  pensioenregelingen, 
de pensioenadministratie, het 
 vermogensbeheer, het aansluitings
beleid en de communicatie met alle 
betrokkenen.

Op de foto v.l.n.r.: Gaby Lamers, Martin Mulder, 

Lex Raadgever, Sjef Jochems, Colette Hofman, 

Jacob Plat, John Spruit en Henk vd Meer.

Uitvoering
- Pensioenadministratie
- Vermogensbeheerder

Commissies
- Beleggingscommissie
- Communicatiecommissie
- Adviserend actuaris
- Incasso- en Aansluitingscommissie
- Uitbestedingscommissie

bestuur

Controle
- Accountant
- Certificerend Actuaris
- Compliance Officer

Toezicht
- Verantwoordingsorgaan
- Raad van Toezicht
- DNB
- AFM

Hoe is Bpf MITT 
georganiseerd?

Samenstelling
Het is belangrijk dat alle partijen 
vertegenwoordigd zijn in het  bestuur. 
Daarom bestaat het bestuur uit 
acht vertegenwoordigers: vier 
 namens werkgevers en vier namens 
de  werk nemers en gepensioneerden.  
 
Je wordt niet zomaar  bestuurder. 
Voor een aanstelling toetst 

De  Nederlandsche Bank bestuurs
leden op hun kennis, competenties 
en  integriteit. Daarnaast staat het 
bestuur er niet helemaal alleen voor. 
Er zijn  verschillende partijen die het 
bestuur adviseren en ondersteunen. 
Denk  daarbij aan uitvoerders voor de 
administratie en vermogensbeheer, de 
actuaris en de accountant.

Toezicht
Ook zijn er intern en extern organen 
die toezicht houden. Het bestuur legt 
verantwoording af aan, de naam zegt 
het al, het verantwoordingsorgaan. Ook 
is er een Raad van Toezicht. Daarnaast 
houden De Nederlandsche Bank en de 
Autoriteit Financiële Markten toezicht 
op het reilen en zeilen van het fonds. 
Al deze partijen zijn weergegeven in het 
schema.

Meer informatie
Wil je meer weten? Kijk dan op onze 
website www.pensioenfondmitt.nl/
overhetfonds. 

Fotografie:  Paul Starink.



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.

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 en Ivo Verheijden.

Kun je het pensioen van Bpf MITT en 
de AOW van de overheid tegelijk laten 
ingaan?

Ja. Dat kan. De AOWleeftijd stijgt de komende 
 jaren in  etappes naar 67 jaar en drie maanden in 
2022. Daarna stijgt de AOWleeftijd mogelijk nog 
verder. Onze  pensioenregeling gaat uit van een 
pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. In het  Uniform 
 Pensioenoverzicht zie je dit terug. Je kunt ervoor 
 kiezen om je pensioen eerder of later te  laten 
ingaan dan 67 jaar. Dit kan vanaf je 60e. Het komt 
geregeld voor dat mensen ervoor  kiezen om het 
pensioen op AOWingangs datum in te laten gaan. 
Als je pensioen eerder ingaat, dan is je pensioen
inkomen lager dan op je pensioen overzicht staat. 
Je bouwt  immers minder  pensioen op, omdat 
je  eerder stopt met  werken en je maakt naar 
verwachting langer  gebruik van je  pensioen. 
Ook kun je ervoor kiezen om je pensioen  later 
te laten ingaan. Dan is je pensioen hoger. Log 
in bij Mijn  Pensioencijfers op onze  website 
www.pensioenfondsmitt.nl en reken met de 
 Pensioenplanner uit wat dit precies  betekent voor 
de hoogte van je pensioen. Meer  informatie over 
je AOWpensioen vind je op www.svb.nl/aow.

Je gaat verhuizen. Moet je dat  doorgeven?

Dat hangt ervan af. Als je verhuist in Nederland of  verhuist 
 vanuit het buitenland naar Nederland dan ontvangen wij 
je  nieuwe adres  automatisch van de  gemeente. Je hoeft 
ons dan geen  adres wijziging te sturen. Verhuis je naar of 
in het  buitenland? Dan moet je je nieuwe adres wel aan 
ons  doorgeven. Deze adres wijziging is erg  belangrijk. 
 Alleen op die manier  kunnen wij je straks nog vinden als 
wij je  pensioen gaan  uitkeren en kunnen wij je blijven 
 informeren over  wijzigingen op het gebied van je  pensioen. 
Via Mijn  Pensioencijfers op onze website kun je je nieuwe 
adres doorgeven en  andere zaken online  regelen.

Hoe log je in op de website van Bpf MITT?

Als je inlogt met je DigiD op www.pensioenfondsmitt.nl 
komt je terecht in de beveiligde omgeving met persoonlijke 
 pensioeninformatie: Mijn Pensioencijfers. DigiD is de code 
die je ook gebruikt voor websites van de overheid. Heb je 
geen DigiD? Dan kun je deze aanvragen via www.digid.nl. 
Kan dat niet (omdat je in het buitenland woont), dan kun je bij 
Mijn  Pensioencijfers ook inloggen met je klantnummer van 
Bpf MITT. Dat nummer staat op de brieven die je van Bpf MITT 
ontvangt. Het wachtwoord sturen we dan per post toe.


