Bulletin 16

december 2015

BANDEN

Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche

Digitaal communiceren: snel en handig
We checken ons banksaldo op internet. Onze vakanties boeken we
online. En we kopen steeds meer spullen via internetwinkels.
Kortom we regelen steeds meer zaken online. Ook op pensioengebied kunt u nu steeds meer zaken online afhandelen.
Ook het Pensioenfonds Banden en Wielen biedt steeds meer
mogelijkheden voor digitaal communiceren. Zo kunt u nu al
bepaalde pensioenpost ontvangen via e-mail. Het laatste nieuws
over pensioenen leest u op de website. En uw pensioengegevens
kunt u online inzien.

catie alleen maar groeien. Dat heeft te maken met een nieuwe wet.
Die biedt pensioenfondsen meer mogelijkheden. Pensioen 1-2-3
is een nieuwe vorm van communiceren over pensioenen.
Via Pensioen 1-2-3 krijgen nieuwe collega’s informatie over onze
pensioenregeling.

Goed nieuws!

Digitaal communiceren: gemakkelijk voor u én
voor ons

Want digitaal communiceren is snel en gemakkelijk. Het is
bovendien goedkoper. We zijn dan minder geld kwijt aan papier en
postzegels. En, ook belangrijk: het is beter voor het milieu.

Wilt u ook profiteren van het gemak van digitale communicatie?
Dat kan! Geef dan uw e-mailadres aan ons door. Dat kan via onze
website.

Pensioen 1-2-3: handige informatie over uw pensioen
De komende tijd zullen de mogelijkheden voor digitale communi-
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Beter zicht op uw
pensioen
De site mijnpensioenoverzicht.nl is vernieuwd. Voortaan krijgt u nóg beter zicht op uw inkomen voor later.

Neem zelf een kijkje!

Op de site staat nu meer informatie. Zo kunt u zien welke gevolgen
bepaalde gebeurtenissen hebben voor uw pensioen. Wat betekent
het bijvoorbeeld als u gaat trouwen of scheiden? Als u arbeidsongeschikt raakt? Of als u verhuist naar het buitenland?

Op de vernieuwde site krijgt u een nog beter beeld van
uw inkomen voor later. Nieuwsgierig? Ga dan naar
mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen kan met DigiD,
uw digitale inlogcode van de overheid.

Kent u
mijnpensioenoverzicht.nl?
Op deze website kunt u al uw pensioengegevens online
bekijken. Zo kunt u zien wat u tot nu toe bij ons fonds aan
pensioen heeft opgebouwd. Ook ziet u wat u aan AOW
kunt verwachten. En heeft u hiervoor in een andere sector
gewerkt? Dan ziet u ook hoeveel u bij andere pensioenfondsen heeft opgebouwd.

Totaalplaatje van uw inkomen voor later
U krijgt dus een totaalplaatje van het geld dat u spaart
voor uw oude dag. Zo heeft u een beter idee van wat u
later aan inkomen kunt verwachten. Ook kunt u zien wat
er is geregeld voor uw eventuele partner en kinderen,
mocht u komen te overlijden.

Nieuwe uitvoerder, zelfde pensioen
Ons pensioenfonds krijgt een nieuwe pensioenuitvoerder. Aan uw pensioen verandert helemaal niets;
dat blijft gewoon staan.
Wat wel verandert per 2016:
Ons telefoonnummer: 088 116 30 55. Op iedere werkdag zijn wij te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur.
Ons e-mailadres: bpf-banden-en-wielen@azl.eu
Ons postadres: Postbus 4471, 6401 CD Heerlen
Onze website en het deelnemerportaal zijn in een nieuw jasje gestoken; de pensioenplanner is tijdelijk niet beschikbaar.

•
•
•
•
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Strengere regels voor
meer stabiliteit
Deze zomer verlaagde De Nederlandse Bank de zogenoemde ‘rekenrente’. Daardoor ging onze financiële
graadmeter (de beleidsdekkingsgraad) omlaag. Wat betekent dit voor uw pensioen?
Wat betekent dit voor uw pensioen?

Per 1 januari 2015 gelden er strengere financiële ‘spelregels’ voor
pensioenfondsen. Zo zijn de regels voor het verhogen en verlagen
van de pensioenen strenger geworden. Ook wordt de financiële
situatie van pensioenfondsen op een andere manier berekend.

Aan uw pensioen verandert op dit moment niets. Wel gelden er
zoals gezegd strengere regels. Onder meer voor het verhogen en
verlagen van de pensioenen. Het kan dus zijn dat uw pensioen in
de toekomst minder snel meestijgt met lonen en prijzen. Of dat
het eerder omlaag gaat bij financiële tegenslag.

Het doel van deze strengere regels: zorgen voor meer stabiliteit.
Zo komen pensioenfondsen niet zo snel in de problemen als het
even wat minder gaat.

Op de hoogte blijven van onze actuele financiële
situatie?
Op deze website publiceren we maandelijks de laatste beleidsdekkingsgraad.

Ziek of arbeidsongeschikt:
wat nu?
Ziek worden en arbeidsongeschikt raken: het kan
iedereen overkomen. Als u arbeidsongeschikt wordt,
kunt u tóch gewoon pensioen blijven opbouwen.
Het pensioenfonds betaalt namelijk een gedeelte van
de pensioenpremie voor u.
Ziek? U blijft pensioen opbouwen
Als u ziek bent, blijft u gewoon pensioen opbouwen. Uw werkgever betaalt uw salaris maximaal 2 jaar door. In het 1e halfjaar krijgt
u volledig doorbetaald. U bouwt dan ook een volledig pensioen
op. Het 1,5 jaar daarna verandert dat. U krijgt dan minder salaris
namelijk 90% van uw brutosalaris. Dan bouwt u dus ook minder
pensioen op.
In deze eerste 2 jaar hoeft u zelf niets te doen. Wij passen uw
pensioenpremie automatisch aan.
pensioenpremie. Hoeveel we meebetalen? Dat hangt af van hoe
arbeidsongeschikt u bent. Stuurt u ons zo snel mogelijk uw
nieuwe UWV-beschikking. Dan weet u zeker dat u het juiste
pensioen opbouwt.

Bent u langer dan 2 jaar ziek?
Dan ontvangt u een uitkering van de overheid. U blijft gewoon
pensioen opbouwen. Het pensioenfonds betaalt mee aan uw
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Vraag van een
deelnemer
Chris (64): “Binnenkort krijg ik mijn eerste AOW. Kan ik dan ook mijn pensioen krijgen?”

Dat kan. Uw pensioen krijgt u standaard als u 67 bent. Maar uw
eerste AOW krijgt u al vóór uw 67e. De AOW- en de pensioenleeftijd zijn dus niet hetzelfde.
Daarom biedt ons fonds de mogelijkheid om uw pensioen eerder
in te laten gaan en te stoppen met werken. Op die manier kunt u
uw AOW en uw pensioen tóch tegelijk laten ingaan.

Stopt u eerder met werken?
Let dan even op. Uw maandelijkse pensioenbedrag valt dan
namelijk iets lager uit. Want als u eerder stopt, wordt uw pensioen
over meerdere jaren uitgesmeerd. Bovendien bouwt u minder lang
pensioen op. En uw werkgever moet natuurlijk akkoord gaan met
het eerder stoppen.
Maar dat geldt niet voor iedereen. Sommige deelnemers krijgen
een overgangsregeling. Met de overgangsregeling kunt u:
toch eerder stoppen met werken
zonder dat uw maandelijkse pensioenbedrag lager is.

•
•

U moet dan wel voldoen aan onderstaande punten:
U was op 31 december 2004 jonger dan 55 jaar
U was vanaf 1 januari 2001 t/m 31 december 2005 deelnemer
aan onze prepensioenregeling
En u was vanaf 1 januari 2006 tot uw pensioeningangsdatum
deelnemer aan onze pensioenregeling

•
•
•

Heb je vragen?
Of wil je meer weten over 1 van de onderwerpen in deze Bandenbulletin? Kijk op bandenpensioen.nl. Of neem contact met ons
op. We staan je op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur graag te woord. Ons telefoonnummer is 088 008 40 58. Vanaf 1 januari
2016: 088 116 30 55.

Bandenbulletin is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche.

bandenpensioen.nl

Hoewel deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,
kunt u er geen rechten aan ontlenen. In het pensioen
reglement staat de inhoud van de regeling volledig
beschreven. U vindt het op onze website of u kunt het b
 ij ons
opvragen. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming
van de redactie worden gekopieerd of overgenomen.
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