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Verlaging van uw pensioen is waarschijnlijk
Pensioenfonds Banden en Wielen

Wat gebeurt er bij een verlaging?

Hoe gaat het verder?

is volgend jaar waarschijnlijk

Een verlaging raakt de pensioenen van
iedereen, dus ook uw pensioen. Hoeveel
de pensioenen omlaag gaan, weten we nu
nog niet. Op basis van onze dekkingsgraad
op 31 december 2020, stelt het bestuur de
verlaging vast.

In de afbeelding hieronder ziet u hoe het
verder gaat. Achter de schermen bereiden
we ons hierop voor. Hebt u nog vragen?
Op onze website vindt u meer informatie.
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen
met onze klantenservice.

nodig. We weten het pas zeker na

Waarom is verlagen nodig?

staat er financieel gezien niet goed
voor. Een verlaging van uw pensioen

31 december 2020.
Het hangt af van onze financiële positie.
De zogenoemde dekkingsgraad is een
belangrijke graadmeter voor onze
financiële positie. Om een verlaging te
voorkomen, moet onze dekkingsgraad op
31 december 2020 90% of hoger zijn. Eind
oktober was onze dekkingsgraad 85,7%.
We houden er rekening mee dat we de 90%
op oudejaarsdag niet meer halen.

Het verlagen van uw pensioen is nodig
om de financiële positie van ons fonds te
verbeteren. We hebben de pensioenen niet
eerder hoeven te verlagen en er alles aan
gedaan om een verlaging te voorkomen.
Eerder hebben we maatregelen getroffen
en de pensioenregeling aangepast. Maar
we hebben nu niet genoeg geld om op de
lange termijn alle pensioenen te kunnen
betalen. De lage rente blijft de grote boosdoener voor onze financiële problemen.

31 december 2020

februari 2021

Uiterlijk
31 maart 2021
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genoeg
pensioen?

‘De wereld moet
leefbaar blijven,
ook over tien
of twintig jaar’

Verandert de pensioenregeling
per 1 januari 2021?
Op het moment van schrijven van
dit bericht zijn de sociale partners
hierover in gesprek. We staan er
financieel gezien niet goed voor. Het
zou daarom kunnen dat de sociale
partners besluiten dat de regeling
aangepast moet worden. We houden
u natuurlijk op de hoogte.
Uiterlijk
31 mei 2021

Deelnemers,
oud-deelnemers
en werkgevers
ontvangen een brief

Samenwonen?
Partner aanmelden!

Uiterlijk
30 juni 2021

De pensioenen
gaan omlaag

Nieuwe afspraken voor
het pensioen en de AOW
We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Dit heeft invloed
op de AOW en het pensioen van pensioenfondsen
en verzekeraars. In juni 2020 werden het kabinet, de
vakbonden en de werkgeversorganisaties het daarover
eens. Ze hebben toen de grote lijnen vastgelegd in
het pensioenakkoord. De details moeten nog worden
uitgewerkt. Hoe gaat het nu verder?
Eerst komt er een wetsvoorstel. Als de Tweede en Eerste
Kamer dat goedkeuren, wordt de wet aangepast. Minister
Koolmees wil de nieuwe wetgeving gereed hebben op
1 januari 2022. Daarna gaat het bestuur met sociale
partners aan de slag om de pensioenregeling aan te
passen. Dat moet uiterlijk op 1 januari 2026 klaar zijn.
We bereiden ons daar nu al op voor.

Hebt u pensioen
opgebouwd in de
overgangsregeling?
De overgangsregeling (ook wel: VPL-regeling) stopt
op 31 december 2020. Dat is wettelijk zo geregeld.
Het pensioen dat u in deze regeling hebt opgebouwd,
voegen we toe aan uw ouderdoms
pensioen. De voorwaarden die hoorden
bij het pensioen uit de overgangs
regeling, komen daarbij te vervallen.

U hoeft niets te doen
Wij houden u natuurlijk op de hoogte. Als er meer
duidelijkheid is over onderwerpen uit het pensioen
akkoord, informeren we u daarover.

Wij regelen de omzetting van het
pensioen automatisch voor u. U
hoeft zelf niets te doen. Begin 2021
ontvangt u een brief over wat dit precies
voor u betekent. Twijfelt u of u pensioen in
deze regeling hebt opgebouwd? Als dat zo is, staat het
apart vermeld op uw pensioenoverzicht.

Hebt u straks
genoeg pensioen?
Dat kunt u alleen zelf bepalen. Wij helpen u graag op weg met de Pensioenschets.
De Pensioenschets is een online tool die een beeld geeft van uw huishoudboekje als u met pensioen
bent. De tool zet uw verwachte inkomsten en uitgaven naast elkaar. Zo ziet u of uw pensioen hoog
genoeg is voor de uitgaven die u dan nog hebt. De Pensioenschets werkt met gemiddelde bedragen.
Het is dus geen berekening op maat, maar geeft wel een goede inschatting.

Aan de slag?
Ga naar bandenpensioen.nl, klik rechtsboven op inloggen en log in met uw DigiD.
U komt in Mijn Pensioencijfers. Links in het menu vindt u de Pensioenschets. Op onze website vindt u
ook een filmpje over het gebruik van de Pensioenschets.
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‘De wereld moet
leefbaar blijven,
ook over tien
of twintig jaar’

Paul de Geus is bestuurslid bij Pensioenfonds Banden en Wielen en houdt zich
onder andere bezig met de beleggingen. Duurzaamheid speelt daarbij een
belangrijke rol. ‘Als je later pensioen ontvangt in een wereld die ten onder gaat

hygiëne en veilige en duurzame s teden.
Verder vinden deelnemers dat we
bepaalde thema’s juist moeten uitsluiten,
zoals wapens, tabak en kernenergie. Dat
deden we al, maar nu blijven we dat ook
zeker doen.’

aan milieuproblemen, dan heb je er nog niets aan.’
De juiste balans
Maatschappelijk verantwoord beleggen
staat sinds 2017 op de agenda van
Pensioenfonds Banden en Wielen. ‘Het
betekent dat je in je beleggingen rekening
houdt met mens en milieu. Wij vinden
het belangrijk dat de wereld leefbaar
blijft. Ook over tien of twintig jaar. En wij
zijn ervan overtuigd dat maatschappelijk
verantwoord beleggen uiteindelijk wordt
beloond.’

Wat vinden onze deelnemers?
‘Vorig jaar hebben we binnen het bestuur
besproken hoe we de beleggingen nog
duurzamer konden maken. We wilden
daarbij graag de mening van onze
deelnemers horen, want voor hen doen we
het tenslotte. Daarom organiseerden we
een onderzoek over dit thema.’

Duurzaamheid en een goed
rendement
‘Uit het onderzoek kwam naar voren
dat onze deelnemers maatschappelijk
verantwoord beleggen ook belangrijk
vinden. Maar als je vraagt wat belangrijker
is: duurzaamheid of een goed rendement, dan zijn de reacties wisselend.

 eelnemers vragen zich af of maatschapD
pelijk verantwoord beleggen meer risico’s
met zich meebrengt. Wij zijn ervan overtuigd dat dat niet zo is.
Neem bijvoorbeeld bedrijven die geen
rekening houden met CO2-uitstoot.

‘Wij zijn ervan overtuigd
dat maatschappelijk
verantwoord beleggen
uiteindelijk wordt
beloond.’
 iteindelijk krijgen die de deksel op
U
hun neus en worden ze minder waard.
Deelnemers vinden ook dat we breed
moeten kijken naar thema’s die met
duurzaamheid te maken hebben. Als
bestuur wilden we focussen op het
klimaat, betaalbare en duurzame e nergie
en duurzame mobiliteit. Maar op verzoek
van de deelnemers gaan we ook rekening
houden met thema’s zoals gezondheid
en welzijn, onderwijs, schoon water en

Het bestuur gaat het beleid nu a anpassen.
‘We vinden de mening van onze
deelnemers belangrijk. De uitkomsten
van het onderzoek nemen we zeker mee.
Maatschappelijk verantwoord beleggen en
een goed rendement gaan goed samen,
mits je de juiste balans vindt. Hier gaan
we naar op zoek.’

Alle beetjes helpen
‘De deelnemer merkt niet direct iets
van de aanpassing van het beleid. Als het
goed is, krijgen we op de lange termijn
een beter rendement. En we nemen onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid
en dragen bij aan een duurzame wereld.
Ook al zijn we geen groot pensioenfonds,
alle beetjes helpen. Als iedereen zo denkt,
maken we echt een verschil.’

Een steentje bijdragen
‘Zelf draag ik ook mijn steentje bij aan
duurzaamheid: ik heb zonnepanelen op
mijn dak en ik rijd een elektrische auto.
Laten we goed zijn voor de wereld en deze
niet te grabbel gooien.’
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Extra uitkering voor uw partner als u overlijdt?
Stel dat u overlijdt. Blijft uw partner financieel gezien dan
goed achter? Misschien heeft uw partner een extra inkomen
nodig. Daarvoor kunt u een verzekering afsluiten: de
Anw-hiaatverzekering.
Als u overlijdt, hebben wij standaard een inkomen geregeld voor uw
partner (partnerpensioen) en voor uw kinderen tot 18 jaar (wezen
pensioen). Daarnaast krijgt uw partner misschien een uitkering van de
overheid via de Algemene Nabestaandenwet: de Anw-uitkering.

Anw-uitkering
Uw partner krijgt de Anw-uitkering alleen als hij of zij aan de volgende
voorwaarden voldoet:
• Uw partner heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt,
• Uw partner woont of werkt in Nederland,
• Uw partner heeft een thuiswonend kind jonger dan 18 jaar, of is
minimaal 45% arbeidsongeschikt.

Hoe geeft u uw
e-mailadres door?
Heel simpel: u gaat naar bandenpensioen.nl
en klikt rechtsboven op inloggen. U logt in
met uw DigiD. Daarna wordt automatisch naar
uw e-mailadres gevraagd. U kunt ook via uw
mobiele telefoon inloggen en uw e-mailadres
doorgeven.

Samenwonen?
Partner aanmelden!
Als u in Nederland trouwt of een g
 eregistreerd
partnerschap aangaat, krijgen wij dit
automatisch door via de gemeente. Maar als u
gaat samenwonen, krijgen we dat niet door.
Meld uw partner dan zelf bij ons aan.

De hoogte van de uitkering hangt af van de inkomsten van uw
partner. Voldoet uw partner niet aan de voorwaarden? Dan is het
goed om na te gaan of uw partner na uw overlijden ook zonder
Anw-uitkering genoeg inkomen heeft. Is dat niet zo? Dan is de
Anw-hiaatverzekering misschien iets voor u.

Anw-hiaatverzekering
Als u de Anw-hiaatverzekering afsluit, krijgt uw partner na uw overlijden
een extra uitkering van ons fonds. Het is een vrijwillige verzekering.
U betaalt de premie zelf. Als u overlijdt, betalen wij de uitkering direct
maandelijks aan uw partner uit. Uw partner ontvangt de uitkering tot
zijn of haar AOW-leeftijd.

Meer weten?
Op de documentenpagina van onze website bandenpensioen.nl vindt u
de brochure ‘Alles over de Anw-hiaatverzekering’. Daarin staat ook een
rekenvoorbeeld. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij
helpen u graag.

Nu iets doen
aan je pensioen?
Je pensioen is toch pas voor later? Dat klopt. Maar
toch zijn er nu al momenten in je leven waarbij
pensioen belangrijk is. Bijvoorbeeld als je een
nieuwe partner krijgt, een nieuwe baan hebt of als
je een huis koopt. Wat moet je nu doen voor je
pensioen? Bekijk de video’s of luister de podcasts.
Ga naar www.nuietsdoenaanjepensioen.nl of
scan de QR-code.

Vragen?
Neem gerust contact
met ons op.

In Mijn Pensioencijfers (achter
de inlog op onze website) vindt u
daarvoor een formulier. Upload hier
ook uw samenlevingsovereenkomst.
Het is b
 innen 5 minuten geregeld.
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