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‘Je kunt nog steeds zelf kiezen wanneer
je met pensioen gaat’
De pensioenleeftijd bij Bpf Banden en Wielen is per 1 januari 2020 gestegen naar
68 jaar. Wat betekent dit voor u? Daarover spraken we met Maas Simon,

toekomst nog eens moet worden
aangepast. Maar het is nu echt nog te
vroeg om daar meer over te zeggen.’

bestuurslid van het fonds.
De pensioenleeftijd naar 68, wat
betekent dat voor deelnemers?

Moet iedereen nu een jaar langer
doorwerken?

Maas Simon: ‘We gaan er bij de berekening
voortaan vanuit dat een deelnemer tot
68 jaar doorwerkt. Het pensioen dat tot en
met 31 december 2019 is o
 pgebouwd, had
de pensioenleeftijd 67 jaar. Dit pensioen
rekenen we om naar een pensioen op
68 jaar. Door de omrekening raakt u niets
kwijt. De waarde van het pensioen blijft
immers gelijk. Wel is het omgerekende
pensioenbedrag op de leeftijd van 68 jaar
iets hoger, omdat het een jaar later ingaat.’

‘Nee, dat hoeft niet. Je kunt nog steeds
zelf kiezen wanneer je met pensioen gaat.
Natuurlijk in overleg met je werkgever.
Veel deelnemers willen hun pensioen
bijvoorbeeld tegelijk met het AOW-
pensioen van de overheid laten ingaan.
Dat kan nog steeds. Het pensioen wordt
dan omgerekend van 68 jaar naar de AOWleeftijd.’

Waar ziet de deelnemer de nieuwe
bedragen?

‘Nee, voor gepensioneerden heeft de
wijziging van de pensioenleeftijd geen
invloed.’

‘Op dit moment zijn we nog bezig om
de nieuwe pensioenleeftijd in onze
administratie te verwerken. Het Uniform
Pensioenoverzicht dat je in september
krijgt, laat het nieuwe pensioenbedrag zien
op 68 jaar. Vanaf juli zie je de aangepaste
bedragen ook als je op onze website
inlogt.’

Uw Uniform
Pensioen
overzicht komt
er aan!

Merken gepensioneerden hier ook
wat van?

Gaat de leeftijd nog verder omhoog?
‘Dat weten we nu helaas niet. De verwach
ting is wel dat de levensverwachting verder
zal stijgen en daardoor mogelijk ook de
wettelijke pensioenleeftijd. Het kan zijn dat
de pensioenleeftijd van onze regeling in de

Welke keuzes
kunt u maken
voor uw
pensioen?

Eerder met pensioen gaan?
U kunt uw pensioen van ons fonds
aanpassen aan uw wensen. Een van
de mogelijkheden is om eerder
met pensioen te gaan. In deeltijd
of later met pensioen kan ook.
Op pagina 3 leest u meer over de
keuzemogelijkheden.

Uw vraag,
ons antwoord

Uw Uniform Pensioenoverzicht komt eraan!
NIEUW!
Wat gebeurt er met de hoogte van
uw pensioen als het langere tijd
economisch goed of juist slecht gaat?
Die inschatting ziet u vanaf dit jaar
voor het eerst op uw UPO.
Lees er meer over op onze website
www.bandenpensioen.nl.

Moet Bpf Banden en Wielen
de pensioenen verlagen?
Er was een kans dat we de pensioenen in 2020 moes
ten verlagen. Gelukkig was dat niet nodig. Maar er is
een reële kans dat we de pensioenen in 2021 moeten
verlagen. Door het coronavirus wordt die kans alleen
maar groter. Onze financiële positie is voor een groot
deel afhankelijk van de rente en de opbrengsten uit
onze beleggingen. Maar bedrijven gaan op slot en
de economie stagneert. Dat is niet goed voor onze
beleggingen. En doordat beleggers vluchten naar veilige
havens, daalt de rente nog verder. Het gevolg is dat onze
financiële positie verder verslechterd.

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft jaarlijks een over
zicht van uw pensioen bij ons fonds. Het UPO dat u dit jaar krijgt,
gaat uit van uw situatie op 1 januari 2020 en geeft uw pensioen
weer op de nieuwe pensioenleeftijd van 68 jaar. U kunt nog
steeds eerder met pensioen gaan. Via de Pensioenplanner op
onze website kunt u berekenen wat dit betekent. We verwachten
dat de verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar eind juni is
verwerkt in de planner.
U ontvangt uw UPO in september. Dat is iets later dan normaal,
omdat we eerst willen zorgen dat de wijziging van de pensioen
leeftijd in de administratie is verwerkt. Bent u gepensioneerd? Dan
ontvangt u uw UPO eerder, namelijk in juni. Uw UPO gaat uit van
uw situatie op 31 december 2019. De nieuwe pensioenleeftijd heeft
voor u geen invloed.

Snel uw pensioen checken?
Dat kan nu ook met uw smartphone!
We gebruiken steeds vaker onze mobiele telefoon om gegevens
op te zoeken. Ook uw pensioen kunt u nu snel en e envoudig
checken met uw smartphone. Log in op de beveiligde
omgeving van onze website www.bandenpensioen.nl. Daar ziet
u uw p
 ersoonlijke pensioencijfers en uw documenten, zoals uw
Uniform Pensioenoverzicht.

Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren over
de stand van zaken bij ons fonds, zodat een eventuele
verlaging van uw pensioen niet als een verrassing komt.
31 december 2020 is voor ons het meetmoment.
Daarna weten we pas definitief of en hoeveel we de
pensioenen moeten verlagen. Op onze website
www.bandenpensioen.nl vindt u meer achtergrond
informatie en onze actuele financiële s ituatie.

Hebben wij uw e-mailadres al?
Wij gaan u zoveel mogelijk digitaal op de hoogte houden.
Want digitaal communiceren is sneller, goedkoper én milieu
vriendelijker dan via de post. U kunt uw persoonlijke informatie altijd
veilig online raadplegen en uitprinten. Log in op onze website
www.bandenpensioen.nl en geef uw e-mailadres door.
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Welke keuzes kunt
u maken voor uw
pensioen?

DE EERSTE JAREN MEER OF
MINDER PENSIOEN
JAAR

U kunt kiezen om de eerste 5 of 10 jaar van uw
pensioen een hogere uitkering te ontvangen. In de
lage periode ontvangt u dan een pensioen van 75%
van het pensioen dat u in de hoge periode ontvangt.

Uw pensioen bij ons fonds gaat standaard in als u 68 jaar
wordt. Dat betekent niet dat u dan pas met pensioen kunt
gaan. Wanneer u met pensioen gaat, bepaalt u zelf. U kunt
uw pensioen van ons fonds aanpassen aan uw wensen.
Hieronder ziet u welke keuzes u kunt maken.

68

INGANGSDATUM
OUDERDOMSPENSIOEN
Als u geen keuzes maakt voor uw pensioen,
gaat uw pensioen in op 68 jaar.

68

JAAR

PENSIOEN UITRUILEN

Heeft uw partner zelf niet genoeg inkomen als u
onverhoopt overlijdt? U mag een deel van uw
ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Hiervoor geldt dat het partnerpensioen na de
uitruil niet hoger mag zijn dan 70% van het ouderdomspensioen. Andersom kan ook. Hebt u geen partner of
heeft uw partner zelf genoeg pensioen? Dan kunt u een
deel van het partnerpensioen omzetten in extra
ouderdomspensioen voor uzelf.

PENSIOEN
OP MAAT
Lees meer op onze website:
www.bandenpensioen.nl

AOW

Wanneer u het AOW-pensioen van de
overheid ontvangt, hangt af van uw leeftijd.
U kunt dit checken op www.svb.nl. U kunt
ervoor kiezen om uw pensioen van ons
fonds gelijktijdig met uw AOW-pensioen in
te laten gaan.

EERDER MET
PENSIOEN

U kunt uw pensioen eerder laten ingaan.
Dat kan vanaf 5 jaar voor uw AOWleeftijd. Omdat u dan eerder stopt met
werken, bouwt u minder lang pensioen
op. Bovendien wordt uw pensioen langer
uitbetaald. Uw uitkering wordt daardoor
lager.

LATER MET PENSIOEN

68

U kunt uw pensioen ook later laten ingaan.
Dat kan tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd.
U moet dan wel blijven doorwerken.
Uw pensioenopbouw stopt op 68 jaar.
Omdat u het pensioen later laat ingaat,
keren we minder lang pensioen aan u uit.
Uw uitkering wordt daardoor hoger.

IN DEELTIJD MET PENSIOEN

U kunt ook in deeltijd met pensioen gaan. Dat kan vanaf
5 jaar voor uw AOW-leeftijd. U blijft dan voor een deel
werken en voor het andere deel ontvangt u pensioen.
Als u stopt met werken, ontvangt u uw volledige pensioen.
De uitkering is dan wel lager, want een deel van uw
pensioen wordt langer uitbetaald. Bovendien bouwt u voor
een deel minder lang pensioen op.

Hoe regel ik het?

Pensioenplanner

Zes maanden voor uw AOW-leeftijd ontvangt u automatisch
een keuzeformulier. Hiermee kunt u de keuzes voor uw
pensioen aan ons doorgeven. Wilt u eerder met pensioen?
Bespreek dit met uw w
 erkgever en neem zelf contact met
ons op, 6 maanden voordat u uw pensioen wilt laten ingaan.

Als u inlogt op www.bandenpensioen.nl vindt u de
Pensioenplanner. De planner laat u zien wat de invloed van
een bepaalde keuze is op de hoogte van uw pensioen. Op dit
moment zijn wij nog bezig om de nieuwe pensioenleeftijd
in onze administratie te verwerken. We verwachten dat de
verhoging naar 68 jaar eind juni is verwerkt.

| Bandenbulletin | nr. 26 | juni 2020 | 3 |

Uw vraag, ons antwoord
Eind 2019 vroegen we in een onderzoek naar uw mening over Bpf Banden en Wielen. We vroegen u wat we goed doen
en wat we nog kunnen verbeteren. Uit het onderzoek bleek dat u graag meer wil weten over onderwerpen als pensioen
bij overlijden en de mogelijkheden om minder te werken. Dat leggen we daarom graag wat uitgebreider aan u uit.

Wat gebeurt er als ik mijn werk wil afbouwen
tot mijn pensioen?
Uw ouderdomspensioen van ons fonds gaat standaard in op uw
68ste. Dat betekent niet dat u fulltime moet doorwerken tot uw
68ste. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen al eerder gedeeltelijk
te laten ingaan. Dit noemen we het deelpensioen. Dit kan vanaf
5 jaar voor uw AOW-leeftijd. U blijft dan voor een deel werken en
voor het andere deel ontvangt u pensioen.
Log in op onze website www.bandenpensioen.nl en laat de
Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze
betekent voor de hoogte van uw pensioen.
We verwachten dat de verhoging van de
pensioenleeftijd naar 68 jaar eind juni is
verwerkt in de planner.

Wat is er geregeld als ik kom te overlijden?
Het is een onderwerp waar u waarschijnlijk liever niet te veel
over nadenkt, maar het is goed om te weten dat wij een inkomen
geregeld hebben voor uw partner en kind(eren) als u komt te
overlijden. Uw partner heeft recht op partnerpensioen. Uw kinderen
hebben tot hun 18e recht op wezenpensioen. Hoe hoog dit partneren wezenpensioen is, vindt u terug op uw Uniform Pensioen
overzicht. Daarnaast kan uw partner in aanmerking komen voor
tijdelijk partnerpensioen. En neemt u deel aan de vrijwillige Anwhiaatverzekering? Dan ontvangt uw partner een extra uitkering na
uw overlijden. Meer informatie hierover leest u op onze website
www.bandenpensioen.nl.
Hoeveel pensioen er is voor uw partner en kinderen, staat op
uw Uniform Pensioenoverzicht. Log in op onze website om uw
pensioenoverzicht digitaal te bekijken.
Uw partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een
uitkering van de overheid volgens de Algemene nabestaandenwet
(Anw). De voorwaarden vindt u bij de SocialeVerzekeringsbank
(www.svb.nl). Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd?
Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een totaaloverzicht van uw pensioen, inclusief partner- en wezenpensioen.

Contact
U kunt ons…
... alle vragen stellen die u wilt. Houd daarbij uw klantnummer bij
de hand. Dan kunnen we u sneller helpen. U vindt het klantnum
mer op de brieven en op elk pensioenoverzicht dat u van ons
ontvangt.
… bellen
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088 - 116 3055
(elke werkdag van 8.30 - 17.00 uur).

… mailen
U kunt ons ook mailen via bpf-banden-en-wielen@alz.eu.
... schrijven
Liever schrijven? Stuur uw brief naar Bpf Banden en Wielen,
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.
Of kijk voor meer informatie op onze website
www.bandenpensioen.nl.

Colofon
Bandenbulletin is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche. Bandenbulletin
verschijnt twee keer per jaar. Aan de tekst kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het pensioen
reglement van Bpf Banden en Wielen.

