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Jouw vraag,
ons antwoord

Geen jaarlijkse 
verhoging, wat 
doet dat met je 
pensioen?

Er valt wat te
kiezen als je
met pensioen
gaat

‘Lees de informatie van 
je pensioenfonds goed’
“Iedereen gaat met pensioen, maar je hoort weinig van anderen hoe ze dat 

gedaan hebben”, is Gonny Schut-Nielen opgevallen. De 65-jarige mede-

werkster van Synergy Health wasverzorging gaat in oktober met pensioen. 

Dan start zowel haar AOW als haar pensioen van Bpf MITT.

“Eerst hoorde ik dat ik zes, later dat ik 
negen maanden langer op mijn AOW-
pensioen moest wachten. 
Dat was geen leuk bericht. Ik ben in 
januari 65 jaar geworden en mijn hele 
leven ging ik ervan uit dat ik dan met 
pensioen zou gaan. Wat doe je met dat 
gat van negen maanden?” 
“Ik heb overwogen om minder te gaan 

werken. Maar dat vond ik een te groot 
risico. Mijn partner (73) ontvangt AOW, 
maar heeft door ziekte geen pensioen 
opgebouwd. Als hem nu iets zou over-
komen, dan sta ik met bijna lege han-
den. Je moet toch voor jezelf zorgen. 
Het is voor mij belangrijk om (straks) te 
kunnen voorzien in eigen onderhoud. 
Dus ik heb besloten om langer door 
te werken en mijn pensioen en AOW 
tegelijk in te laten gaan.”

Gonny Schut-Nielen werkt 29 uur, vier 
dagen per week. Ze is gestationeerd 
in verzorgingshuis Liduina in Boxtel. 
Haar werkzaamheden bestaan uit het 
verzorgen van de was van de bewoners 

en huizen van Zorggroep Elde. “We was-
sen gemiddeld zo’n 1300 à 1400 kilo was 
per week. Dan moet je denken aan het 
hele proces van vuile was sorteren, was-
sen, drogen, vouwen en registreren tot 
terugbrengen. Je staat klanten te woord. 
Het is intensief en fysiek best zwaar 
werk. Inmiddels ben ik drie dagen gaan 
werken door één snipperdag per week 
op te nemen.”

“Voor mij gaat het om negen maanden 
overbruggen, maar de AOW gaat steeds 
later in. Voor de mensen die nog langer 
moeten, zal het zwaar kunnen worden. 
Voor veel bedrijven is de druk om te 
produceren belangrijk. Daar moet of wil 
je toch in mee kunnen draaien.”

“Mijn tip aan andere deelnemers is: 
begin op tijd aan nadenken over je 
pensioen. Ik merk aan mijn leeftijds-
genoten dat het vaak pas begint te leven 
als een half jaar voor de pensioendatum 
de brief van het pensioenfonds bin-
nenkomt. Bpf MITT stuurt je dan een 
opgave van je pensioen met formulieren. 
Je moet zeker de moeite nemen om 
hier kennis van te nemen. Maar vorm al 
eerder een beeld van wat je wilt. 
Je wilt achteraf toch het gevoel hebben 
dat je het goed geregeld hebt.” 

“Voor mij gaat het 

om negen maanden 

overbruggen, maar 

de AOW gaat steeds 

later in.”
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Jaarverslag 
Bpf MITT 2016

• financiële situatie is 
verbeterd

• verlaging pensioenen 
van de baan in 2017

• Bpf TV trad toe: het 
aantal actieve deelne-
mers steeg naar 18.255

Medio juli 2017 is ons 
jaarverslag beschikbaar op 
de website: 
www.pensioenfondsmitt.nl/
documenten.

Uniform 
Pensioen- 
overzicht (UPO) 
in september

Je persoonlijke 
pensioenoverzicht ontvang 
je dit jaar in september. 
Log hiervoor in op Mijn 
Pensioencijfers via onze 
website. Je kunt je UPO 
daar downloaden en 
eventueel printen.

Verlagen pensioenen van de 
baan!
De rente is gestegen en er zijn goede resultaten behaald 
met beleggingen. De dreigende verlaging van de pensi-
oenen is daarom dit jaar van de baan. Ons fonds staat 
er echter nog steeds niet rooskleurig voor. Onze actuele 
financiële positie publiceren we elke maand op: 
www.pensioenfondsmitt.nl/over-het-fonds/actuele-cijfers 

Als werknemer neem je verplicht deel 
aan de pensioenregeling van Bpf MITT. 
Dit geldt voor alle werknemers in de 
branche. Je deelt de kosten en de 
risico’s voor de opbouw van je pensioen. 
Ons fonds beheert het geld. Elk pensi-
oenfonds moet een grote buffer aanleg-
gen om alle pensioenen in de toekomst 
te kunnen blijven betalen. Je spaart 
dus in principe binnen het fonds voor je 
eigen pensioen. Dat kan meer of minder 
zijn dan je verwacht, maar er is altijd een 
pensioen voor jou over (zie afbeelding).

Veel mensen verwarren dit systeem 
van sparen met de manier waarop de 
AOW-uitkering (van de overheid) betaald 
wordt. De huidige werknemers betalen 
voor de huidige gepensioneerden. Voor 
een AOW-uitkering wordt op geen enke-
le wijze een spaarpotje opgebouwd. 

Eind vorig jaar hebben we alle werknemers een kaart 
gestuurd over het feit dat Bpf MITT persoonlijke pensioen-
informatie steeds vaker online beschikbaar gaat stellen. Dat 
gebeurt in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van 
onze website www.pensioenfondsmitt.nl. Je kunt hier docu-
menten downloaden en eventueel printen, pensioenzaken 
online regelen en met de Pensioenplanner en de Pensioen-
schets meer inzicht krijgen in je pensioen en wat je hiermee 
kunt. Weinig mensen hebben naar aanleiding van deze 
kaart bezwaar gemaakt tegen digitaal communiceren. Ruim 
7.000 deelnemers ontvangen daarom voortaan persoonlijke 
pensioeninformatie digitaal. 
Wil jij je voorkeur alsnog aangeven? Dat kan! Log in op onze 
website bij Mijn Pensioencijfers, check je e-mailadres en geef 
aan hoe jij je pensioeninformatie het liefste wilt 
ontvangen. 

Er valt wat te kiezen als 
je met pensioen gaat

De pensioenregeling van Bpf MITT 
biedt de mogelijkheid om je 
pensioen op maat te maken als 
je met pensioen gaat. Je kunt 
bijvoorbeeld onder voorwaarden 
kiezen wanneer je (in deeltijd) met 
pensioen gaat. Alle mogelijkheden 
vind je op onze website: www.
pensioenfondsmitt.nl/werknemer/
hoeveel-krijgt-u/pensioen-op-maat. 
Bereken met de Pensioenplanner 
welke financiële gevolgen een keuze 
kan hebben. De Pensioenplanner 
vind je in Mijn Pensioencijfers als je 
inlogt op onze website. Vergeet niet 
je keuze vooraf met je werkgever te 
bespreken.
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Is er straks nog wel pensioen over?
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Bpf MITT heeft de pensioenen al 

enkele jaren niet meer kunnen 

verhogen. Het gevolg is dat je 

opgebouwde pensioen niet is 

meegegroeid met de algemene 

prijsstijgingen. Wat betekent dat 

voor je pensioen?

De prijzen stijgen elk jaar een beetje. 
Soms wat meer, soms wat minder. 
Maar het is redelijk zeker dat je met 
€ 1.000 nu meer kunt kopen dan over 
pakweg tien jaar. Dat noemen we ook 
wel inflatie.

Om de waarde van je pensioen te laten 
meestijgen met de prijsstijgingen pro-
beert het pensioenfonds je pensioen-
uitkering of opgebouwde pensioen elk 
jaar met een percentage te verhogen. 
Je hebt hier niet automatisch recht op. 
Dat kan alleen als het pensioenfonds er 
financieel goed genoeg voor staat.

Een voorbeeld
Om het effect te laten zien, geven we 
een voorbeeld. Stel, je was in 2011 
al deelnemer bij Bpf MITT en je had 
toen een pensioen van € 1.000,- opge-
bouwd. In een tabel laten we je zien 
wat het effect is van de afgelopen 
zes jaar:

De prijzen stegen met 6,9% over de 
afgelopen zes jaar, maar je pensioen 
bleef gelijk. De waarde van je pensioen 
is dus met 6,9% gedaald. Hoe hoger de 

Geen jaarlijkse 
verhoging, wat doet 
dat met je pensioen?

inflatie, des te minder kun je kopen van 
hetzelfde pensioen. Gepensioneerden 
hebben deze waardevermindering de 
afgelopen jaren gemerkt. De meeste 
werknemers (nog) niet. Zij bouwen 
immers nog pensioen op en zien het 
pensioenbedrag elk jaar stijgen, omdat 
zij (en hun werkgever) premie betalen. 
Elk jaar komt er een stukje pensioen bij. 
Echter, het al opgebouwde pensioen 
groeit niet mee met de prijsstijgingen, 
net als de uitkeringen van gepensio-
neerden. In feite wordt het ook minder 
waard, alleen zie je dat nog niet.

Geen verhoging, maar het 
vermogen is wél gegroeid
Bpf MITT heeft de pensioenen sinds 
2009 niet meer kunnen verhogen met 
de algemene prijsstijgingen. Dat heeft 
verschillende oorzaken. De lage rente 
maakt pensioen duurder. Mensen 
worden gemiddeld steeds ouder. We 
moeten het pensioen daardoor langer 
uitbetalen. Ons pensioenfonds heeft 
daardoor meer geld nodig om hetzelfde 
pensioen te kunnen uitbetalen. Ons 
vermogen is weliswaar gegroeid door

het geld op een juiste manier te 
beleggen. Maar daarmee moesten we 
onze buffers verhogen, want de 
wettelijke regels hiervoor zijn aan-
gescherpt.

En sparen dan?
Soms krijgen we de vraag of het geld 
niet beter op een spaarrekening gezet 
kan worden. Dat is minder risicovol dan 
beleggen. Maar de beleggingsresul-
taten zijn goed en de ervaring leert dat 
op de lange termijn sparen ook veel 
minder oplevert dan beleggen. 
Zeker als we kijken naar de huidige 
rentestand.

Voorzichtig positief
We realiseren ons dat dit geen vrolijk 
bericht is. Op dit moment is onze 
financiële positie aan het verbeteren. 
Als deze trend zich doorzet, heeft dit 
straks ook een positief effect op je 
pensioen. 
Maar we blijven voorzichtig. ■

Jaar
Waarde van het 
pensioenbedrag

Prijs-
stijgingen

2011 € 1.000,-

2012 € 975,50 2,45%

2013 € 951,01 2,51%

2014 € 941,69 0,98%

2015 € 935,66 0,64%

2016 € 932,66 0,32%

Wat kun je doen? 
Je kunt elk jaar je Uniform 
Pensioenoverzicht goed bekijken. 
Je kunt ook inloggen in de bevei-
ligde omgeving van onze website, 
Mijn Pensioencijfers, voor een over-
zicht van je pensioen bij  ons fonds. 
Heb je via meerdere werk gevers 
pensioen opgebouwd? 
Dan vind je een compleet overzicht 
op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Als je elk jaar inlogt, kom je straks 
niet voor verrassingen te staan.



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 en Ivo Verheijden, Roger Brands, Ellen Roncken, Joris Vlek en Janine Heijnen.

Hypotheek en je UPO?
Als je een hypotheek wilt afsluiten heb je tal van 
documenten nodig. Vanaf het moment dat je per-
soonlijk advies wilt van een hypotheekverstrekker 
heb je het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) nodig. 
Zeker als je ouder dan 55 jaar bent, is de kans 
groot dat de aflossing van je hypotheek doorloopt 
tot na je pensioendatum. De hypotheekverstrekker 
wil daarom weten of je niet alleen op het moment 
van aanvraag voldoende inkomen hebt, maar ook 
of er voldoende inkomen is als je met pensioen 
bent. Daarvan moet je bewijs leveren. Ga naar de 
website www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een 
overzicht van je pensioen bij ons fonds, pensioen 
dat je hebt opgebouwd bij andere werkgevers plus 
je AOW.

Wij zijn gescheiden. Moet ik nog wat regelen voor het pensioen?
Ja. Afspraken die je tijdens de scheiding over pensioen hebt gemaakt, geef je door aan ons pensioenfonds. Heb je geen 
specifieke pensioenafspraken gemaakt, dan krijgt je ex-partner de helft van jouw pensioen en jij de helft van zijn of haar 
pensioen dat is opgebouwd tijdens jullie huwelijk. Dat is in de wet zo geregeld. Als je ons fonds binnen twee jaar 
informeert, regelen wij de uitbetaling aan je ex-partner als je straks met pensioen gaat. Wil je een scheiding doorgeven? 
Op onze website www.pensioenfondsmitt.nl log je in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers. Links op het 
scherm onder de knop ‘Zelf regelen’ vind je de optie ‘Pensioen verdelen met ex-partner’. Kijk voor meer algemene 
informatie over scheiden en je pensioen op www.pensioenfondsmitt.nl/werknemer/verandert-uw-situatie.

Overzicht van je pensioen!
• Log in op de website www.pensioenfondsmitt.nl in Mijn 

Pensioencijfers. In één oogopslag zie je wat je aan pensioen 
hebt opgebouwd en hoeveel pensioen je eventuele 
nabestaanden krijgen van ons fonds. Je UPO komt hier 
online beschikbaar en kun je downloaden. 

• Reken met de Pensioenplanner in Mijn Pensioencijfers wat 
het betekent als je bijvoorbeeld eerder wilt stoppen met 
werken.

• Log in op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Hier vind je een overzicht van je pensioen bij Bpf MITT, je 
AOW-pensioen (van de overheid) en eventueel opgebouwd 
pensioen bij andere werkgevers in netto maandbedragen. 
Je kunt ook samen met je partner inloggen.

Verzamel alle gegevens over je pensioen en je persoonlijke 
vaste lasten en doe de Pensioenschets in Mijn Pensioencijfers. 
Dan zie je of je straks uitkomt met je pensioen.


