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“Medewerkers moeten op tijd
weten of ze zelf in actie moeten
komen voor een goed pensioen”

Uw Pensioenkrant

‘Een zorgeloze oude dag
is een groot goed’
“We willen de medewerker inzicht verschaffen in zijn persoonlijke
pensioensituatie”, zegt personeelsfunctionaris Fiona Huisman (40). Zij
werkt bij Rinos BV in Genemuiden, producent van schoonlooptapijt en
kokos entreematten. Samen met de financieel directeur van het bedrijf gaat
zij in gesprek met alle 55-plus medewerkers over hun pensioen. Huisman:
“Zo komen zij straks niet voor onaangename verrassingen te staan.”
“Pensioen is een belangrijke arbeids
voorwaarde, maar het is tegelijkertijd
een moeilijk begrip voor veel mede
werkers”, geeft Fiona Huisman aan.
“Als je je hele leven hard hebt ge
werkt, is een zorgeloze oude dag een
groot goed. Daarom is het belangrijk
dat medewerkers op tijd weten of
ze zelf in actie moeten komen voor
een goed pensioen, bijvoorbeeld
door bij te sparen.” Huisman en haar
collega nemen samen met de mede
werker de persoonlijke gegevens uit
Mijnpensioenoverzicht.nl onder de loep,

Je kunt je 
pensioen weer
meenemen

zodat de medewerker een duidelijk
overzicht krijgt van zijn pensioen. “Als
blijkt dat het te weinig is, verwijzen we
de medewerker naar een financieel
adviseur.”

Goede dingen sneeuwen onder
Pensioen heeft een negatief imago
bij veel medewerkers, erkent ook
Huisman. “Het onderwerp is de
laatste jaren voornamelijk negatief
in het nieuws. Zo krijgen mensen te
horen dat ze langer moeten door
werken. Hierdoor ontstaat een gevoel

Pensioenleeftijd
68 jaar:
wat betekent dat
voor je pensioen?

van oneerlijkheid. De goede dingen
sneeuwen daardoor helaas onder. Veel
medewerkers weten bijvoorbeeld niet
dat hun werkgever maar liefst twee
derde deel van hun pensioenpremie
betaalt. En dat veruit het grootste deel
van hun pensioen wordt betaald uit de
opbrengsten van de beleggingen van
het fonds.”

Handige hulpmiddelen
Huisman krijgt vooral pensioenvragen
van medewerkers die in dienst of uit
dienst treden. “Bij een indiensttreding
maak ik altijd gebruik van laag 1 en
laag 2 van Pensioen 1-2-3”, legt ze uit.
“Daarin staat duidelijk beschreven wat
binnen onze pensioenregeling valt en
wat niet. Je vindt deze documenten
makkelijk terug op de website van
het pensioenfonds. Verder raad ik alle
deelnemers aan om gebruik te maken
van Mijn Pensioencijfers, de persoon
lijke online omgeving bij Bpf MITT.
Hiervoor log je in met je DigiD op de
website van het fonds. Je vindt daar
alle informatie over jouw opgebouwde
pensioen bij Bpf MITT. Ook de website
Mijnpensioenoverzicht.nl is handig.
Deze geeft een totaaloverzicht van
alle geldpotjes waar je recht op hebt,
en wat je straks netto per maand kunt
verwachten. Met deze hulpmiddelen
kun je je voorbereiden op een goed
pensioen.” 

Jouw vraag,
ons antwoord

Je kunt je
pensioen weer
meenemen
Pensioenfonds
TenCate sluit
zich bij ons aan
Bpf MITT is verheugd dat
Pensioenfonds TenCate
per 1 januari 2018 aansluit
bij ons fonds. Lees meer
op onze website
www.pensioenfondsmitt.nl.

Inmiddels
gingen u ruim
16.000 deel
nemers voor
Heb je je e-mailadres
nog niet aan ons door
gegeven?
Ga naar Mijn Pensioen
cijfers en vul je e-mail
adres in.

Onze financiële
positie
De beleidsdekkingsgraad
is de graadmeter van onze
financiële positie. Kijk op
de website bij Actuele
cijfers voor de maande
lijkse ontwikkelingen
www.pensioenfondsmitt.nl/
over-het-fonds.

Ruim
600 mensen
gaven hun
mening over
ons fonds
Dit najaar heeft ons fonds
de tevredenheid gemeten
onder deelnemers. Dat
was een online onderzoek.
De resultaten staan onder
Nieuws op onze website
www.pensioenfondsmitt.nl.
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Door de verbetering van de financiële
 ositie van ons fonds is het weer mogelijk
p
om p
 ensioen mee te nemen als je van baan
verandert. Ons fonds kan weer meewerken
aan deze zogenaamde w
 aardeoverdracht:
•
je kunt je pensioen meenemen naar een
nieuw pensioenfonds als je een nieuwe
baan krijgt;
• nieuwe werknemers nemen pensioen mee
naar ons fonds dat ze ergens anders hebben
opgebouwd.
Als je al een aanvraag hebt ingediend, hoef je niets te doen.
Je krijgt dan automatisch bericht van ons.
Wil je aanvragen? Ga dan naar de website
www.pensioenfondsmitt.nl en klik in de rechter bovenhoek
op Mijn Pensioencijfers en log in. Het formulier
waardeoverdracht staat onder de knop Direct regelen.
Je ontvangt automatisch bericht als de aanvraag is
ingediend.

De teller springt
misschien wel op
rood
Wil je straks als je met
pensioen bent, drie keer per
jaar op vakantie? Dan springt
de teller van de Pensioen
schets misschien wel op rood.
Nieuwsgierig?
Scan de
QR-code om
een indruk te
krijgen hoe de
Pensioen
schets werkt
of vul op www.youtube.com
de zoekterm pensioenschets
in. De Pensioenschets met je
eigen pensioencijfers?
Ga naar de website en log in
op Mijn Pensioencijfers.
• Klik dan op Is dit nu
voldoende?
• Het kost slechts
10 minuten. Dan
heb je inzicht in je
huishoudboekje.

OVERLIJDEN
Wij regelen een uitkering voor je
partner en kinderen als je komt te
overlijden. Woon je in Nederland, dan
ontvangen wij automatisch bericht van
je gemeente. Woon je in het buitenland,
dan moeten je nabestaanden je
overlijden bij ons melden.

SAMENWONEN
Meld je partner aan in de
beveiligde online omgeving
Mijn Pensioencijfers van onze
website.

TROUWEN
Je partner en kinderen
hebben automatisch recht
op partnerpensioen en
wezenpensioen.

VERANDERT JE
ZIEK EN
ARBEIDSONGESCHIKT
De eerste 2 jaar dat je ziek
bent, ontvang je inkomen
van je werkgever. Daarna
ontvang je een uitkering
van de overheid. Of je ons
moet informeren hangt af
of je volledig of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt bent.
Kijk op onze website voor
meer informatie.

PRIVÉ-SITUATIE?
Lees meer op onze website:
www.pensioenfondsmitt.nl/
werknemer/

VERHUIZEN
Verhuis je binnen Nederland,
dan hoef je niets te doen.
Verhuis je in of naar het
buitenland? Geef dat aan
ons door.

GA JE UIT ELKAAR?
Als je getrouwd was, moet je afspraken
maken over de verdeling van het
ouderdomspensioen. Woonde je samen?
Dan hoef je je ouderdomspensioen niet
te verdelen. Je moet wel iets regelen voor
het partnerpensioen.

Onze pensioenregeling wijzigt per 1 januari 2018

Pensioenleeftijd 68 jaar:
wat betekent dat voor je
pensioen?

Onlangs heb je bericht van ons
fonds ontvangen dat de pensioenleeftijd 68 jaar wordt. Wat betekent
dit precies? Moet je nu doorwerken
tot 68 jaar? Nee. Want dit is een
richtleeftijd. De praktijk is vaak
anders. Je bepaalt namelijk zelf
wanneer jij wilt dat jouw pensioen
van ons fonds ingaat. Dat kan op je
AOW-datum zijn, op 68 jaar, maar
ook eerder of later.

Alweer een wijziging van de
pensioenregeling? We kunnen ons
voorstellen dat je dat denkt. In 2015 is
onze pensioenregeling ook al gewijzigd.
Voor ons fonds was er geen aanleiding
om het nu weer te wijzigen. Echter,
de overheid heeft de belastingregels
aangepast.

Pensioenleeftijd verhogen
Met de aanpassing van de belasting
regels wil de overheid bereiken dat
pensioenfondsen de pensioenleeftijd
verhogen. Reden: de leeftijd voor het
AOW-pensioen gaat omhoog, dus vindt
de overheid het verstandig dat het
pensioen via de werkgever volgt. Als je
met pensioen gaat vormen beiden een
belangrijk deel van je inkomen. Alleen,
de overheid bepaalt de pensioen
regeling niet. Dat doen sociale partners
(vakbonden en werkgever). Sociale
partners hebben ingestemd om de
pensioenleeftijd in onze pensioen
regeling te verhogen naar 68 jaar.

Ingangsdatum pensioen bepaal
je zelf
Een misverstand is dat veel mensen
denken dat hun pensioen nu pas op
68 jaar ingaat. Dat ze dus een jaar
langer moeten doorwerken. Dat is niet
zo. Die 68 jaar is een richtleeftijd. Een
half jaar voordat je AOW-datum nadert,
krijg je van ons fonds a utomatisch
bericht over wanneer je wilt dat je
pensioen van ons fonds ook echt
ingaat. Wil je daar niet op wachten en

op een ander moment met pensioen?
Ga dan naar ‘Pensioen op maat’ op
onze website: www.pensioenfonds
mitt.nl/werknemer/hoeveel-krijgt-u.
Hier staat uitleg over je keuzes met
praktische informatie.
Bijvoorbeeld:
• Gaat je pensioen eerder in dan
68 jaar? Dan gaat het pensioen
omlaag. Het wordt immers
uitgesmeerd over een langere
periode.
• Gaat je pensioen later in dan
68 jaar? Dan geldt het omgekeerde
en gaat je pensioen omhoog.

Waarde wijzigt niet
De waarde van de opgebouwde
pensioenen wijzigt niet. Het wordt
neutraal omgezet naar 68 jaar met een
rekensom. 

Het pensioen van Jeroen
Jeroen is 41 jaar en bouwt
vanaf zijn 21e pensioen op bij
Bpf MITT. Eind 2017 bedraagt zijn
pensioen € 5.000,-. Nu verhoogt
Bpf MITT de pensioenleeftijd naar
68 jaar. Wat betekent dit voor zijn
pensioen? En wat als Jeroen toch
nog met 67 jaar met pensioen
wil gaan? We h
 ebben het voor
hem doorgerekend. De rekensom
vind je op onze website
www.pensioenfondsmitt.nl.
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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.

Waar is het pensioen voor je ex gebleven?

Bij je scheiding heb je afspraken gemaakt met je ex-partner over de verdeling van je ouderdomspensioen. Als je dit aan
ons hebt doorgegeven en van ons vóór 1 januari van enig jaar een bevestiging hebt ontvangen, is die verdeling verwerkt
in de pensioenadministratie. Het deel voor je ex-partner is afgetrokken van je opgebouwde pensioen. Dat zie je terug op je
Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het opgebouwde pensioen kan daarom lager zijn dan het jaar daarvoor. Je ziet niet op
jouw UPO hoeveel je ex-partner krijgt. Deze informatie heb je gekregen toen je ging scheiden. Meer weten over deze en
andere wijzigingen op je UPO vanaf 2017: lees dan het artikel op de www.pensioenfondsmitt.nl/nieuws. Kies het bericht
Uw Uniform Pensioenoverzicht ziet er voortaan anders uit.

Hoe zit dat nu met de AOW-uitkering?

Het AOW-pensioen van de overheid krijg je wellicht
later dan je denkt. Vroeger kreeg iedereen AOWpensioen vanaf zijn 65ste. Dat is niet langer het geval.
We worden ouder en moeten langer doorwerken om
de AOW betaalbaar te houden. De overheid heeft
daarom besloten dat de AOW-uitkering later ingaat.
Dat gebeurt in s tappen. In 2018 naar 66 jaar en in
2021 naar 67 jaar. Vanaf 2023 is de verwachte AOWleeftijd 67 jaar en 3 maanden.
Wat jouw AOW-leeftijd is, zie je op de website
van de Sociale Verzekeringsbank, www.svb.nl. Vul
je geboortedatum in en je ziet wanneer je AOW-
pensioen ingaat.

Kun je minder werken en rustig afbouwen
richting je pensioen?

Dat kan bijvoorbeeld vanaf 5 jaar vóór je AOW-leeftijd.
Je blijft een aantal dagen per week werken en krijgt
daarvoor salaris. De overige dagen ben je alvast met
pensioen. Maak hierover afspraken met je werkgever.
Let op: je hebt nog geen AOW-pensioen van de overheid
en je pensioen van ons fonds is lager, omdat het eerder
ingaat. Je kunt dat compenseren door bijvoorbeeld eerst
meer pensioen en daarna minder ontvangen. Reken met
de pensioenplanner uit, wat het precies voor jou bete
kent. Log d
 aarvoor in op www.pensioenfondsmitt.nl.
Meer over je keuzes lees je bij Pensioen op Maat:
www.pensioenfondsmitt.nl/werknemer/hoeveel-krijgt-u.

Geen verhoging van de pensioenen
per 1 januari 2018
Het bestuur van ons pensioenfonds heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2018 niet te verhogen. Daardoor groeien
de pensioenen niet mee met de algemene prijsstijgingen. Dit geldt voor de (opgebouwde) pensioenen van werknemers,
gepensioneerden en oud-werknemers die na vertrek hun pensioen hebben laten staan bij ons fonds. Je hebt geen recht op een
verhoging. Dat hangt af van hoe ons fonds er financieel voor staat. Onze financiële positie is op dit moment niet goed genoeg
om een verhoging uit te keren. Gelukkig is een verlaging ook niet aan de orde. Wil je meer weten? Kijk op onze website
www.pensioenfondsmitt.nl.

Colofon
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