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Uw Pensioenkrant
Ger van der Son is met deeltijdpensioen

‘Ik bouw geleidelijk af van
vijf naar nul werkdagen’
Twee dagen werken, één dag deels betaald vrij en twee dagen pensioen.
Zo ziet de werkweek van Ger van der Son (65), systeembeheerder bij
Ammeraal Beltech Manufacturing in Heerhugowaard er nu uit. Nou,
werkweek... Zelf nuanceert hij dat: “Het is net vakantie waarbij ik af en
toe ga werken.”
Kent u die transportbanden voor koffers
op Schiphol? De kans is groot dat die
komen van het bedrijf waar Ger van
der Son in 1985 begon te werken. Hij
begon op de administratie van het
productiebedrijf Ammeraal Beltech
Manufacturing B.V. Tegenwoordig is hij
onder meer systeembeheerder van het
computersysteem dat de voorraden,
inkoop, verkoop en productie aan elkaar
koppelt. Weefsels (kunststof, katoen)
maken deel uit van de benodigde
grondstoffen. Daarom is het bedrijf
aangesloten bij Bpf MITT.

Kennis en ervaring delen
Het onderhoud van het computer
systeem vereist kennis en ervaring.
Die heeft Ger van der Son door zijn
33-jarige loopbaan bij het bedrijf. Doordat hij in deeltijd doorwerkt, kan het
bedrijf daar langer gebruik van maken.
Omgekeerd is de systeembeheerder
ook tevreden: “Ik ben twee dagen
op kantoor. Op die dagen ontlast en
adviseer ik andere collega’s. Alles
wat op mijn bureau komt, werk ik dan
af. Ben ik er niet, dan gaat alles ook

gewoon door. Dat is een fijn idee.
Vaste dagtaken heb ik niet meer. Ik ben
nog bezig, maar voel ik me een soort
‘reservespeler’. Gelukkig kan dit ook
qua functie.”

Afbouwen van vijf werkdagen naar nul
“Vroeger had je werk en af en toe
vakantie. Nu heb ik vakantie waarbij
ik af en toe ga werken. Over de twee
dagen dat ik nog werk, bouw ik nog
pensioen op. Van de drie dagen dat
ik niet werk, is er in het laatste werkzame jaar, één dag deels betaald vanuit
cao-afspraken en ontvang ik over de
andere twee dagen al pensioen. Dat
pensioen heb ik eerder laten ingaan en
is daardoor lager geworden. Wij konden
dit zo regelen, omdat mijn vrouw al een
AOW-uitkering ontvangt. Daardoor val
je ook voor de belasting in een andere
categorie. Zo bouw ik geleidelijk af van
vijf werkdagen naar nul. Al met al heb
ik dan 50 jaar gewerkt.”
“De extra vrije tijd zorgt ervoor dat je
rustiger gaat leven. Vroeger moesten
huis- en tuinklussen allemaal in het
weekeinde. Nu doe je daar een paar
dagen over. Krijg ik het vandaag niet af?
Dan morgen maar. Ook is er meer tijd
voor onze stacaravan en autosport zoals
de 24-uurs race van Le Mans. Die volg
ik nu inclusief de trainingen.” 
Financiële positie

DEC

Onze financiele positie is in 2017 verbeterd.
Dat is te zien aan de beleidsdekkingsgraad.
Deze steeg in 2017 naar 102,5%.
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Heb jij je
e-mailadres
al aan ons
doorgeven?
Ruim 51% van je collega’s
gingen je voor! Zij
ontvangen hun pensioeninformatie digitaal. Wil jij
dat ook? Log in op de
beveiligde omgeving
Mijn Pensioencijfers
op onze website
www.pensioenfondsmitt.nl,
vul je e-mailadres in en
geef je voorkeur voor
digitale post aan. Wil jij dat
niet? Geef dat dan ook
door via Mijn Pensioen
cijfers.

Onze financiële
positie
De beleidsdekkingsgraad
is de graadmeter van onze
financiële positie. Kijk op
onze website voor de
maandelijkse ontwikkelingen: www.pensioenfondsmitt.nl/over-het-fonds/
actuele-cijfers.

Heb je straks
voldoende
inkomen?

Ga jij straks
doorwerken tot
68 jaar?

Ben je vaak van
baan gewisseld?

Je persoons
gegevens in
veilige handen

•

•
•
•

Ga naar onze website
www.pensioenfondsmitt.nl.
Log rechtsboven in
met je DigiD op de
beveiligde omgeving
Mijn Pensioencijfers.
Klik op Is dit nu
voldoende?
Vul jouw (toekomstige)
huishoudboekje in…
… en je ziet of je
genoeg pensioen hebt.
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Dan is de kans groot dat je bij verschillende pensioenfondsen
(en/of v erzekeraars) p
 ensioen hebt opgebouwd. Dat zijn vaak
kleine p
 ensioen- potjes. De overheid heeft besloten dat deze
kleine p
 ensioenpotjes niet meer afgekocht mogen worden.
Vanaf 1 januari 2019 kunnen ze volgens een nieuwe wet automatisch
overgedragen worden van het ene naar het andere pensioenfonds als je
van baan wisselt. Ons fondsbestuur moet nog een besluit nemen of het
fonds kleine p
 ensioenpotjes automatisch gaat overdragen. We houden je
op de hoogte.

Per 25 mei 2018 gelden strengere eisen voor organisaties
die gegevens willen verwerken die te herleiden zijn naar
een p
 ersoon. Dat staat in de nieuwe Europese Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet is erop
gericht om je privacy beter te beschermen. Zo mag ons pensioenfonds
bijvoorbeeld alleen die persoonsgegevens van je vragen die nodig zijn
om het pensioen te administreren en te berekenen. Onze processen zijn
gecontroleerd en waar nodig aangepast. Wij gaan veilig en netjes om met
je persoonsgegevens. En kunnen dat ook aantonen. Meer hierover lees je
in onze privacyverklaring op de website www.pensioenfondsmitt.nl.

ANDERE BAAN
Neem je het opgebouwde pensioen
mee naar je nieuwe pensioenfonds?
Vergelijk de pensioenregelingen met de
Pensioenvergelijker. Start je een eigen
bedrijf? Je kunt, onder voorwaarden,
pensioen bij ons blijven opbouwen.

NIEUW IN DIENST
Je hoeft niets te doen om pensioen
op te bouwen. Jouw werkgever meldt
je bij ons aan.

MET PENSIOEN

Dat weet je binnen
10 minuten. Gebruik
hiervoor de Pensioenschets:
•

Dat kan, maar dat hoeft niet. Standaard gaat je pensioen bij
ons fonds in op je 68ste. Maar dat is geen v erplichting, want
68 jaar is een richtleeftijd. In de praktijk willen mensen vaak
op een ander moment hun pensioen laten ingaan. Bijvoorbeeld tegelijk met het AOW-pensioen van de overheid. Bij ons fonds kun
je, onder voorwaarden, zelfs al vanaf je 60ste pensioen gaan ontvangen.
Wanneer wil jij met pensioen? Alle keuzemogelijkheden en informatie
hebben wij samengevat op onze website www.pensioenfondsmitt.nl/
werknemer. Kijk bij Hoeveel krijgt u? en kies de pagina Pensioen op maat.

VERANDERT JE

MINDER WERKEN
Ga je in deeltijd werken? Dan
krijg je minder salaris. Daardoor
bouw je minder pensioen op. Als
je vakantiedagen opneemt of met
zwangerschapfsverlof bent, zijn er
geen gevolgen voor je pensioenopbouw. Bij onbetaald verlof of
ouderschapsverlof kun je keuzes
maken over je pensioenopbouw.

WERK-SITUATIE?
Lees meer op onze website:
www.pensioenfondsmitt.nl/
werknemer/verandert-uw-situatie

Je ontvangt standaard vanaf 68 jaar
elke maand ouderdomspensioen van
ons fonds en vanaf je AOW-leeftijd
krijg je AOW-pensioen van de
overheid. Je kunt je pensioen van
ons fonds ook laten ingaan op je
AOW-leeftijd.

BIJNA MET PENSIOEN
Je kunt zelf bepalen wanneer
je met pensioen gaat. Het is ook
mogelijk om in deeltijd met
pensioen te gaan.

STOPPEN MET WERKEN
Als je uit dienst gaat, bouw je in principe
geen pensioen meer bij ons op. Je kunt je
pensioen laten staan of, als je in een andere
branche aan de slag gaat, je opgebouwde
pensioen meenemen.
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Een bewogen jaar voor
Bpf MITT
Wie een blik werpt op alle belang
rijke cijfers van afgelopen jaar, ziet
dat 2017 een bewogen jaar was.
Maar ook dat ons fonds in de lift zit.

Het hele jaar door heeft onze financiële
positie een stijgende lijn laten zien. De
positieve kant daarvan was dat een
dreigende verlaging van de pensioenen
dit verslagjaar niet aan de orde was.
En –goed nieuws voor iedereen die van
baan is veranderd– we kunnen weer
meewerken aan waardeoverdrachten.

TenCate aangesloten en groeit ons
fonds. En wij willen blijven groeien.
2017 was ook financieel een goed
jaar. Maar we zijn nog niet waar we
willen zijn.

Beleggingen en risico’s

Maar een dreigende verlaging is voor
de komende jaren nog niet van de
baan. We hebben nog steeds een
herstelplan. Onze buffers moeten
aangevuld worden. Pas daarna kunnen
we de pensioenen weer verhogen. Dat
is nog steeds onze ambitie. Ook al is
dat al lang geleden en zit het er voor
lopig helaas nog niet in.

Waar het fonds wél zelf aan de
knoppen draait, is de manier waarop
we het geld beleggen. Eén keer per
jaar stellen wij het beleggingsbeleid
vast en houden wij ons daar een heel
jaar aan. Wij beleggen voorzichtig,
want onze deelnemers en pensioen
gerechtigden houden van zekerheid.
De risico’s houden wij daarbij ook
nauwgezet in het oog. Het managen
van die risico’s was in 2017 dan ook niet
voor niets een belangrijk thema van ons
bestuur.

Moeilijk uit te leggen

Digitale communicatie

Met een belegd vermogen van meer
dan € 2,8 miljard is dat wel moeilijk uit
te leggen. Een pensioenfonds heeft
nou eenmaal te maken met wet- en
regelgeving. Die regels bepalen hoe
het fonds zijn financiële positie moet
berekenen. En dus ook wat het fonds
kan uitgeven.

In 2017 hebben we mooie stappen
gezet met het digitaliseren van onze
communicatie. Steeds meer deel
nemers en pensioengerechtigden
ontvangen informatie digitaal van ons
fonds.

In 2017 is de komst van TenCate
voorbereid. Per 1 januari 2018 is

De lage rente heeft daarbij veel invloed.
Des te lager die rente, des te duurder
worden de pensioenen.

Financiële positie
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Dat is te zien aan de beleidsdekkingsgraad.
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132.858 verzekerden

1.195 ondernemingen
Dit is het aantal aangesloten ondernemingen.
In 2017 steeg het aantal met 204 ondernemingen
ten opzichte van 2016 (991).

Dit is het totaal aantal verzekerden van ons fonds.

%

€ 2,74 miljard

4,0% rendement
Zoveel werden onze beleggingen
meer waard afgelopen jaar.
In 2016 was het rendement 10,1%.

pensioenverplichtingen
Dit is het bedrag waarmee we rekening
hielden om pensioenen in de (verre)
toekomst te kunnen betalen. In feite is
dit de waarde van alle pensioenen bij
elkaar opgeteld. De pensioenverplichtingen
zijn licht gedaald ten opzichte van 2016
(€ 2,75 miljard).

24% pensioenpremie
Werknemers en werkgevers betalen premie
voor het pensioen van de werknemer. In 2017
in totaal 24% van de zogeheten pensioengrondslag (het deel van het salaris waarover
pensioenopbouw is). De werkgever
betaalt 16% en de deelnemer 8%.

€ 53 miljoen pensioen €
In 2017 keerden we in totaal ruim
€ 53 miljoen uit aan 50.244 pensioengerechtigden.18.213 deelnemers bouwen nog pensioen
op bij ons fonds. 64.401 oud-deelnemers hebben
hun pensioen bij ons fonds laten staan.

€ 2,8

ruim
miljard
beleggingen
Dit is het bedrag dat wij belegd
hebben in 2017. In 2016 was dat
€ 2,7 miljard. Ons fonds belegt
voor het grootste deel in aandelen
en vastrentende waarden.

€ 95,49

kosten per deelnemer
Met veel deelnemers verdelen we
de kosten over veel personen. De
kosten per deelnemer zijn in 2017
licht gedaald ten opzichte van 2016.
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Websites zonder ‘bijbedoelingen’

De zeven beste pensioenwebsites
zonder ‘bijbedoelingen’
Je bent niet elke dag bezig met je
pensioen. Als je er dan even voor
gaat zitten, wil je snel goede

1. Pensioenregister:
www.mijnpensioenoverzicht.nl
Gemaakt door Stichting Pensioenregister. Dat is een samenwerkingsverband
van pensioenfondsen, verzekeraars en
de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

pensioeninformatie krijgen.
Misschien ga je daarvoor online
op zoek. Maar welke website is
interessant, relevant en probeert
je niet stiekem iets te verkopen?
We hebben een selectie gemaakt
van pensioenwebsites zonder
‘bijbedoelingen’.

! Hier komt alles bij elkaar
Je opgebouwde pensioen in Nederland
via verschillende werkgevers én het
AOW-pensioen van de overheid in bruto
én netto bedragen. Je kunt samen met
je partner inloggen.

2. Onze website:
www.pensioenfondsmitt.nl
Informatie over jouw pensioenregeling
met uitleg wat je moet of kunt doen én
actuele nieuwsberichten over pensioen.
! De Pensioenschets met jouw
persoonlijke pensioencijfers
Log in met je DigiD op de b
 eveiligde
omgeving Mijn Pensioencijfers.
Klik op Is dit nu voldoende? In een
paar minuten reken je met je eigen
pensioencijfers uit hoe je toekomstige
huishoudboekje er straks uitziet en je
ziet of je genoeg pensioen hebt.

3. Sociale Verzekeringsbank:
www.svb.nl
De SVB (Sociale Verzekeringsbank)
zorgt voor de uitkeringen van de AOW
en de nabestaandenuitkering (kortweg
Anw).

NIBUD

! Iedereen die in Nederland woont of
werkt, krijgt ermee te maken
Heb je het over pensioen, dan kun je
vroeg of laat niet om de SVB heen.
De SVB keert straks je AOW-pensioen
uit. Misschien heb je ook recht op een
Anw-uitkering? Log in met je DigiD om
je persoonlijke gegevens op te halen.

4. Nibud: www.nibud.nl
Het Nibud (Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting) is een onafhankelijk
kennis- en adviescentrum dat mensen
helpt met geld om te gaan.
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! Voor je pensioen: de Schijf van vijf
De website gaat over alles wat met
geld te maken heeft: van zakgeld,
hypotheken tot pensioen, zoals
pensioenopbouw, pensioen en e
 rfenis,
pensioen en vermogen in diverse tools
(zoals de Schijf van vijf), testen en
artikelen.

5. Wijzer in geldzaken:
www.wijzeringeldzaken.nl
De Stichting Wijzer in Geldzaken is
een initiatief van het Ministerie van
Financiën.
! Snelle checklists
Pensioen raakt bijna alle belangrijke
veranderingen in je leven: baan, huis,
relatie, kinderen. Hier staan allerlei
online tools en snelle checklists over
pensioen en hypotheek of pensioen en
belasting.

6. Kandoor: www.kandoor.nl
Kandoor wordt gemaakt door
vrijwilligers die werkzaam zijn in de
financiële sector en hun kennis willen
delen.
! Persoonlijk advies op maat
Soms zit je met één enkele vraag in je
maag. De stap naar een onafhankelijk
financieel adviseur (die je moet betalen)
is dan groot. Deze website vult het gat
tussen de algemene informatie die je
van je pensioenfonds krijgt (een fonds
mag jou niet adviseren) en persoonlijk
financieel advies op maat.

7. Pensioenregister:
www.pensioenkijker.nl
Stichting Pensioenregister is een
samenwerkingsverband van meerdere organisaties en partijen die het
pensioenbewustzijn willen bevorderen.
! Ik bouw op | ik ga bijna | ik ben met
pensioen
Objectieve informatie in begrijpelijke
taal. 

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.

Kan ik mijn pensioen van Bpf MITT en mijn AOW tegelijk laten ingaan?

Ja. De datum waarop je AOW-pensioen van de overheid krijgt, kun je niet kiezen. Dat hangt af van je geboortedatum. Je
kunt wél kiezen wanneer je pensioen van ons fonds ingaat. Dat kan dus ook tegelijk zijn met je AOW-pensioen. Ongeveer
6 maanden vóór je AOW-datum sturen wij een brief. Dan kun je je keuze aangeven. Wil je (veel) eerder dan je AOW-datum
met pensioen? Bespreek dat met je werkgever en stuur ons een verzoek. Wij moeten het verzoek minimaal 3 maanden
voordat je je pensioen wilt laten ingaan, schriftelijk hebben ontvangen. Eerder met pensioen gaan heeft gevolgen voor je
hoogte van je pensioen. Lees hierover meer op onze website: www.pensioenfondsmitt.nl/werknemer/hoeveel-krijgt-u.
Kies Pensioen op Maat.

Wij gaan samenwonen. Moet ik mijn nieuwe
liefde aanmelden?

Ja. Je bouwt pensioen op via je werkgever. In onze
pensioenregeling is er ook voor je partner een inkomen
geregeld, mocht jou onverhoopt iets overkomen. Je partner
moet dan wel bekend zijn bij ons fonds. Als je in Nederland
trouwt of een wettelijk geregistreerd partnerschap aangaat,
krijgen wij dit automatisch door van de gemeente. Als je
samenwoont of als je in het buitenland woont of trouwt,
moet jij ons zelf informeren. In 10 minuten heb je je partner
bij ons aangemeld.
• Ga naar www.pensioenfondsmitt.nl
• Log in op Mijn Pensioencijfers
• Klik op Direct regelen
• Klik op Partner aanmelden
• Voeg het samenlevingscontract toe dat je bij de notaris
hebt afgesloten
Ga je uit elkaar? Dan kun je je partner in Mijn Pensioencijfers
ook weer afmelden.

Kan ik wijzigingen digitaal
doorgeven?

Ja, graag zelfs! Steeds meer diensten worden
digitaal aangeboden. Denk aan het aanvragen van
een vergunning bij je gemeente en de belastingaangifte. Ook bij ons fonds regelen deelnemers
steeds meer hun pensioenzaken digitaal. Dat kan
in de beveiligde omgeving van onze website: Mijn
Pensioencijfers. Je logt in met DigiD en je kunt
direct pensioenzaken regelen, zoals:
• Je partner aan- of afmelden
• Een correspondentieadres doorgeven
• Je adres in het buitenland doorgeven
• Een offerte voor waardeoverdracht aanvragen
• Pensioen verdelen met je ex-partner
• Je e-mailadres wijzigen
Heb je hulp nodig bij het inloggen? Dan kun je ons
altijd bellen. Wij helpen je graag.

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
6|
CZ Heerlen.

