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Uw Pensioenkrant
Bestuursvoorzitter Gaby Lamers geeft onze financiële positie een 6+

‘We halen alles uit de kast om
onzekerheid weg te nemen’
“De onzekerheid over een verlaging van de pensioenen in 2020 moet uit de

Risico of rendement
De financiële positie van een
pensioenfonds hangt voor een groot
deel af van invloeden waar het bestuur
weinig grip op heeft. Denk aan de
politiek (Pensioenakkoord), de rente
(heel laag, waardoor het fonds veel
geld opzij moet leggen voor later),
de economie (gevolgen Brexit) en de
beurzen (waarde aandelen stijgt en
daalt).

lucht”, vertelt bestuursvoorzitter Gaby Lamers. “We zijn er op een haar na.
Halen we deze grens, dan kunnen we een verplichte verlaging voor de
komende vijf jaar uitsluiten en verder werken aan een jaarlijkse
verhoging van de pensioenen. Want dáár hebben onze deelnemers en
gepensioneerden veel behoefte aan.”
Hoe staan we er financieel voor als
je het uitdrukt in een rapportcijfer?
Gaby Lamers twijfelt geen moment:
een ruime 6. “Net voldoende.
We hebben genoeg geld om alle
pensioenen te kunnen betalen. Oók in
de toekomst. Op dat punt kan ik onze
jonge deelnemers geruststellen. Er
gaat nauwelijks geld van jullie naar de
huidige gepensioneerden toe.”

Waarom geen hoger cijfer? Er is nog
veel onzeker. Ons fonds heeft een
herstelplan. De buffers moeten verder
worden aangevuld. Als de financiële
positie niet herstelt, is een verlaging
van de pensioenen in 2020 aan de
orde. Dat is al over ruim een jaar.
Wacht het bestuur dat moment af?
“Nee, integendeel”, zegt Gaby Lamers:
“We halen alles uit de kast om die
onzekerheid weg te nemen. Niets is
zo funest voor het vertrouwen.”
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Waar het bestuur wel grip op heeft,
is het beleggingsbeleid. In de mix
aan beleggingen kan het bestuur
anticiperen op een lage rente. Ook
belegt ons fonds veel in staatobligaties
(= leningen) van superveilige landen
als Nederland en Duitsland. Bij een
obligatie leen je als het ware geld uit
aan een land. Aan het einde van de
looptijd krijg je –als het goed is– je geld
terug. In de tussentijd betaalt het land
rente.
Lees verder op pagina 3...
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>> Lees op pagina 4 meer hierover.

* Totale pensioenpremie Ten Cate is 26,8%

Er is partnerpensioen geregeld!

Bron: Pensioenfederatie

Pensioen opbouwen bij
arbeidsongeschiktheid
Voor het deel dat je
arbeidsongeschikt bent,
bouw je premievrij
pensioen op.

Als je bent getrouwd of onder voorwaarden

Jouw vraag,
ons antwoord

Ons fonds is
digitaal!
Hoe staan we
ervoor?
Hoe ons fonds er financieel
voor staat, kun je zien aan
de beleidsdekkingsgraad.
Wij publiceren maandelijks
de ontwikkelingen van deze
dekkingsgraad. Ga naar
onze website:
www.pensioenfondsmitt.nl/
over-het-fonds/actuelecijfers.

Heb je straks
genoeg om van
te leven?

Ons fonds is stapsgewijs overgegaan van papier
naar digitaal. Dat betekent dat onze deelnemers
persoonlijke pensioeninformatie niet langer op het
thuisadres bezorgd krijgen. In plaats daarvan krijgen
zij een e-mail als er persoonlijke pensioeninformatie
digitaal beschikbaar is.
Wil je je e-mailadres doorgeven of wijzigen? Dat
kan via Mijn Pensioencijfers.

Uit dienst en klein
pensioen?
Vanaf 1 januari 2019 verandert er iets als
je een klein pensioen hebt en uit dienst
gaat:
•

•
•
•

Je logt in met je DigiD
Ga naar Mijn gegevens
Vul je persoonlijke e-mailadres in of wijzig je
e-mailadres

Als je hebt doorgegeven pensioeninformatie liever
per post te willen ontvangen, hebben wij dat
geregistreerd.

•

als je pensioen lager is dan € 474,11
bruto per jaar in 2018: dan dragen we
je pensioen automatisch over aan je
nieuwe pensioenfonds, of;
als je pensioen € 2 of minder is: dan
vervalt het pensioen.

Meer weten? Lees op onze website het
nieuwsbericht ‘Wat gebeurt er met een
heel klein pensioen?’.

V.l.n.r. Lex Raadgever, Henk van der Meer, Sjef Jochems,
Jan Hasselman, Ilse van Eekelen, Martin Mulder, Eric Rutgers
en Gaby Lamers

• Ga dan naar onze
website en klik
rechtsboven op de
button Mijn Pensioen
cijfers en log in.
• Hier zie je jouw
pensioen in cijfers. Klik
dan links op de pagina
op ‘Pensioenschets’
• Met de Pensioenschets
kost het slechts
10 minuten om inzicht
te krijgen in je huishoudboekje voor later.

Heb je je UPO
gelezen?
In het UPO staat niet alleen
hoeveel pensioen er voor
jou is. Er staat ook hoeveel
pensioen er is voor je
eventuele nabestaanden.
Controleer dat! Er is alleen
partnerpensioen voor de
partner waarmee je
samenwoont als je partner
is aangemeld. Ben je
getrouwd? Dan is dat
automatisch geregeld.
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Onze beleidsmakers
Maak kennis met de 8 bestuursleden van ons fonds.
Werknemers zijn in ons bestuur vertegenwoordigd
door afgevaardigden van FNV, CNV Vakmensen en De Unie
(door Ilse van Eekelen en Lex Raadgever).
Werkgevers zijn vertegenwoordigd door a fgevaardigden van
de ondernemingsorganisatie MODINT (door Gaby Lamers,
Jan Hasselman, Sjef Jochems en M
 artin Mulder).
Henk van der Meer en Eric Rutgers vertegenwoordigen de
gepensioneerde deelnemers van ons fonds. 

...vervolg pagina 1
Daar kleven weinig risico’s aan,
maar levert veel te weinig geld op.
Nog sterker: Bpf MITT betáált de
Nederlandse en Duitse staat om het
geld 30-40 jaar veilig te k unnen onderbrengen in een obligatie. Gaby Lamers:
“Je centen zijn veilig, maar je rendement is negatief. Daarom zijn we ook
korter lopende obligaties gaan kopen
van financieel iets minder zekere
landen, zoals Frankrijk en Spanje. Dan
ontvang je wel rente voor de obligatie,
maar heb je wel een iets hoger risico
dat je aan het einde van de looptijd
je geld niet (volledig) terugkrijgt. We
beleggen ook in ondernemingen,
hypotheken en infrastructuur. En dat zo
duurzaam mogelijk om op lange termijn
een goed rendement te krijgen.”

Rendement nodig voor verhoging
pensioenen
“Dat rendement is nodig om de
pensioenen te kunnen verhogen. Daar
is écht behoefte aan”, realiseert de voorzitter zich. “We zitten er bovenop om
voor het einde van dit jaar een beleidsdekkingsgraad te hebben van 104,4%
of hoger. We zijn er op een haar na. De
beleidsdekkingsgraad was eind oktober
nog 104,2%. Als we de grens halen,
hoeven we de komende vijf jaar geen

pensioenen verplicht te verlagen. Dan
is die dreiging uit de lucht en komt er
meer ruimte in ons beleggingsbeleid.
In die vijf jaar willen we toewerken naar
een verhoging van de pensioenen.”
Eén van de manieren waarop het fonds
naar een verhoging van de pensioenen
toewerkt, is door te groeien. Hoe groter
het fonds, des te lager de kosten per
deelnemer en des te meer geld er overblijft om te kunnen beleggen en voor
de pensioenen.

Aan tafel bij werkgevers
Bpf MITT gaat daarbij letterlijk de
boer op. Beide voorzitters (werknemersvoorzitter en bestuurslid namens
gepensioneerden Henk van der Meer
en werkgeversvoorzitter Gaby Lamers)
gaan samen met de actuaris langs
bij werkgevers en andere pensioen
fondsen om tekst en uitleg te geven.
Zo is eerder Bpf Textielverzorging en
dit jaar Pensioenfonds Ten Cate bij
Bpf MITT gekomen.

Deskundigheid bestuur neemt toe
“Daarbij groeien we niet alleen in
aantallen deelnemers, maar neemt ook
de deskundigheid van het bestuur toe,
doordat er ervaren bestuursleden bij

k omen en zittende bestuursleden verder worden opgeleid. Hoe deskundiger
je bestuur, des te beter je risico’s en
beleid kunt managen”, licht de voorzitter
toe. Hij benadrukt de goede samenwerking binnen het bestuur: “Er zijn
vertegenwoordigers van werknemers,
werkgevers en gepensioneerden. Maar
we zitten op één lijn. Er is volop ruimte
voor discussie en afwegingen, maar
besluiten worden unaniem genomen.
We zitten er niet voor onze eigen
portemonnee, maar collectief voor het
fonds.” 

Geen verhoging pensioenen
per 1 januari 2019
Zoals u in dit artikel hebt gelezen,
heeft ons fonds genoeg geld
om alle pensioenen nú en straks
te kunnen uitbetalen. Alleen
als er e
 xtra geld is, kunnen we
pensioenen ook verhogen. Dat is
op dit moment niet zo. Daarom
heeft het bestuur besloten de
pensioenen per 1 januari 2019 niet
te verhogen.
Lees meer op onze website
www.pensioenfondsmitt.nl.

Pensioen is je beste (en duurste) arbeidsvoorwaarde
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Er is partnerpensioen geregeld!

Bron: Pensioenfederatie

Pensioen opbouwen bij
arbeidsongeschiktheid
Voor het deel dat je
arbeidsongeschikt bent,
bouw je premievrij
pensioen op.

Als je bent getrouwd of onder voorwaarden
als je samenwoont.
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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.

Hoe weet je nu wat je inkomen wordt als
je eerder met pensioen wilt gaan?

Daarvoor log je met je DigiD in op onze website
(klik rechtsboven op de button Mijn Pensioencijfers).
Eenmaal ingelogd vind je de Pensioenplanner aan de
linkerkant van het scherm. Standaard gaat je pensioen
in op 68 jaar. Met de Pensioenplanner reken je uit wat
de financiële gevolgen zijn als je eerder of in deeltijd
eerder met pensioen gaat. Zodra je je AOW-leeftijd
hebt bereikt, krijg je AOW-pensioen van de overheid.

Wat als je werkloos wordt?

Als je stopt met werken, bouw je geen pensioen meer
op bij ons fonds. Het pensioen dat is opgebouwd blijft
bij ons staan. Je ontvangt een informatie-set met daarin
een overzicht hoeveel pensioen je hebt opgebouwd.
•

Mocht je onverhoopt komen te overlijden
–– dan heeft je partner recht op partnerpensioen als
hij of zij voldoet aan de voorwaarden daarvoor en
–– je eventuele kinderen hebben tot minimaal hun
18de jaar recht op wezenpensioen.

Lees meer op onze website www.pensioenfondsmitt.nl/
werknemer/hoeveel-krijgt-u

•

Wil je pensioen blijven opbouwen?
Het is mogelijk om onder bepaalde voorwaarden
voor maximaal 3 jaar, zelf vrijwillig pensioenpremie te
betalen.

Hoeveel premie betaal je?

•

Vind je een nieuwe baan?
Dan kun je het opgebouwde pensioen meenemen
naar je nieuwe pensioenfonds. Dat heet waarde
overdracht. Als je pensioen onder een bepaalde
grens ligt, dan doen wij dat voor je.

Voor de opbouw van je pensioen betaal je pensioenpremie. 1/3 deel betaal je zelf. 2/3 deel betaalt je
werkgever. Jouw deel wordt automatisch ingehouden
van je salaris. Hoeveel euro dat precies is, zie je op de
loonstrook. Ongeveer 30% van jouw pensioen wordt
straks betaald uit de premies die jij en je werkgever
hebben ingelegd. Het grootste gedeelte (70%) wordt
betaald uit de opbrengsten van beleggingen. Je krijgt
uiteindelijk meer geld terug dan dat jij en je werkgever
hebben ingelegd.

Als je geen pensioen meer opbouwt bij ons fonds, krijg
je eenmaal per vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht
(UPO).Vanaf 2019 zie je je UPO wel jaarlijks in de
beveiligde omgeving van onze website, Mijn Pensioencijfers.

Lees meer op onze website www.pensioenfondsmitt.nl/
werknemer/hoeveel-betaalt-u

Lees meer op onze website www.pensioenfondsmitt.nl/
werknemer/verandert-uw-situatie

Zorg dat je digitaal goed te bereiken bent en blijft.
Controleer je gegevens of geef je e-mailadres door
in Mijn Pensioencijfers. Dan kunnen wij je snel
en actueel pensioennieuws sturen.
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