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Bandenbulletin

Hoe staat Bpf Banden en Wielen ervoor?
De financiële situatie van Bpf Banden en
Wielen is niet goed. De dekkingsgraad is
in september 2016 weer iets gedaald naar
94,2%. Wat betekent dat?

11 jaar is een relatief lange termijn. Dat
zorgt ervoor dat de gevolgen voor alle
deelnemers beperkt blijven.

s ituatie onvoldoende blijft, moet ons
fonds ieder jaar een nieuw herstelplan
indienen. We houden u op de hoogte via
onze website.

Wordt uw pensioen verlaagd?
De dekkingsgraad geeft de verhouding
aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het nodig
heeft. Is de dekkingsgraad 100%, dan
heeft een pensioenfonds € 1,00 in kas
voor elke euro die het aan pensioen moet
betalen. Dat is dan toch precies genoeg?
Niet helemaal. Er zijn buffers nodig om
in de toekomst tegenvallers te kunnen
opvangen. De wet schrijft dat voor.

Is er een tekort?
Bpf Banden en Wielen heeft een tekort aan
reserves. De Nederlandsche Bank (DNB)
bewaakt dat. Bij voldoende reserves zou
de dekkingsgraad voor Bpf Banden en
Wielen 119,6% zijn. Nu de dekkingsgraad
lager is en er een tekort is aan reserves,
wil DNB dat er een herstelplan komt.
Sinds 1 januari 2015 is deze regel ingesteld.

Herstellen in 11 jaar
Bpf Banden en Wielen heeft per 1 april
2016 een herstelplan ingediend bij DNB.
Daarin staat hoe het fonds de financiële
situatie binnen 11 jaar wil verbeteren.

‘Help, waar
moet ik zijn?!’

De (opgebouwde) pensioenen zijn tot
nu toe niet verlaagd. Ook de jaarlijkse
opbouw is tot nu toe niet verlaagd.
Bpf Banden en Wielen heeft tot nu toe
geprobeerd met andere maatregelen de
situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door
de pensioenen niet te verhogen.

Hoe gaat het verder?
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Later dit jaar bekijkt het bestuur de
situatie voor 2017. DNB heeft ons herstelplan goedgekeurd. Zolang de financiële

Pensioen? Doen!
Bent u nog lang niet met
pensioen en ziet u het
allemaal wel? Of droomt
u er al voorzichtig van:
met pensioen, heerlijk!
Nu de overdracht van de administratie
naar AZL is afgerond, vindt u op
www.bandenpensioen.nl achter uw
DigiD-inlog onze pensioentools. Op p. 2
leest u wat u ermee kunt.

Bijna met
pensioen. Welke
keuzes hebt u?

Ja, u kunt er zelf mee aan de slag!
Uitvinden hoe hoog uw pensioen wordt,
wanneer u met pensioen kunt en wilt,
helemaal of in deeltijd, of uw pensioen
genoeg is om straks van te leven zoals
u dat wilt. De tools maken het makkelijk
u erin te verdiepen. Pensioen, daar kunt u
zelf veel voor doen!
Ruud Spuijbroek, voorzitter bestuur

Uw vraag,
ons antwoord

‘Help, waar moet ik zijn?!’
Vragen over pensioen kunnen heel verschillend zijn. En jongeren hebben
andere vragen dan de ouderen onder ons. Er komen steeds meer instrumenten
die u helpen wegwijs te worden in uw pensioen. Waar kunt u het beste zijn?
Een greep uit de situaties met daarbij het beste instrument.
U bent nog jong en net in dienst
Lees dan vooral de samenvatting van de
pensioenregeling in Laag 1 van Pensioen
1-2-3. Laag 1 krijgt u thuis gestuurd binnen een maand nadat u in dienst bent
getreden. U kunt Laag 1 én Laag 2, die
uitgebreider informeert, ook nalezen op
onze website.

U vraagt zich af of uw p ensioen
straks wel hoog genoeg is
Dan is het belangrijk een beeld te krijgen
van de uitgaven die u na pensionering
verwacht én van uw inkomsten. Dat kan
makkelijk met de Pensioenschets. U doet
alsof u al met pensioen bent en bedenkt
wat u dan wilt uitgeven aan bijvoorbeeld
wonen, aan een auto en aan vakanties.
De Pensioenschets vergelijkt het totaal

Hoe komt u er?

Op www.youtube.com
vindt u een instructiefilm.
Gebruik ‘Pensioenschets’
als zoekterm. U kunt ook
deze QR-code scannen.

met het bedrag dat u na pensionering
kunt verwachten aan pensioen van
Bpf Banden en Wielen plus AOW.

U wil een huis kopen en u hebt een
opgave nodig van uw pensioen
Eens per jaar ontvangt u uw Uniform
Pensioenoverzicht (UPO). Dat kunt u
gebruiken bij uw hypotheekaanvraag.

U hebt op verschillende plaatsen
gewerkt en pensioen opgebouwd.
Hoeveel is het samen?
Gebruik uw DigiD om in te loggen op
www.mijnpensioenoverzicht.nl en ál uw
pensioenen worden getoond. Ook dat
kleine pensioen van een vroeger vakantiebaantje. De AOW erbij en u krijgt een
goed beeld van het totaal.

1

Ga naar www.bandenpensioen.nl.
Klik op ‘inloggen’ en u komt op
‘Mijn Pensioencijfers’.

2

Log vervolgens in met uw DigiD.
U komt dan in uw persoonlijke
omgeving voor pensioen.

Uw pensioen in het kort
Wilt u in 5 minuten lezen hoe uw pensioen van Bpf Banden en Wielen in
elkaar zit? Wat u wel en wat u niet krijgt in onze pensioenregeling bijvoorbeeld? Welke keuzes u hebt en welke kosten wij maken? Lees dan Laag 1
van Pensioen 1-2-3. Wilt u er wel een half uurtje aan besteden, lees dan uitgebreidere informatie in Laag 2. De officiële stukken van het fonds vormen
Laag 3.

‘Waar vind ik Pensioen 1-2-3?’
U vindt Pensioen 1-2-3 op onze website www.bandenpensioen.nl.
Pensioen 1-2-3 is door de overheid in het leven geroepen om u nóg beter
over uw pensioen te informeren.
Nieuwe werknemers ontvangen Laag 1 automatisch binnen een maand
nadat zij in dienst zijn getreden.
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Zien hoe de Pensioenschets
werkt?

Uw pensioen komt in zicht; over
vijf tot tien jaar is het zover
De Pensioenplanner is nu heel handig.
Hierin treft u de keuzes aan die u in
de pensioenregeling van Bpf Banden
en Wielen hebt. U kunt aangeven of u
bijvoorbeeld eerder met pensioen wil of
bijvoorbeeld voor een deel van de werkweek. De Pensioenplanner rekent voor u
uit wat dat betekent voor de hoogte van
uw pensioen.
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U ziet de knop ‘Is dit nu voldoende?’. Via deze knop opent u
de Pensioenschets.
Via het linker menu opent u de
Pensioenplanner.

2015: het jaar van...
2015 was boven alles het jaar van de
voorbereidingen op de verhuizing van
onze administratie. We namen afscheid
van Syntrus Achmea en bereiden ons voor
op de samenwerking met AZL. Verder besteedde Bpf Banden en Wielen veel tijd aan
aanpassingen in verband met nieuwe financiële regels (het F
 inancieel Toetsingskader)
en aan de wet Pensioencommunicatie.

Wilt u meer weten?
Lees dan het jaarverslag 2015. U vindt het
op onze website onder ‘documenten’.

Bijna met pensioen.
Welke keuzes hebt u?

Uw pensioen gaat standaard in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar
wordt. Wilt u een andere keuze maken? Dat kan. U kunt uw pensioen aanpassen
aan uw eigen wensen. Dit zijn uw mogelijkheden:
Eerder met pensioen?
Uw pensioen kan al ingaan vanaf uw
60ste.
• Gaat de AOW voor u in vóór uw 67ste?
Dan kunt u uw pensioen tegelijk met de
AOW laten ingaan, door het pensioen
naar voren te halen.
• U kunt uw pensioen ook laten ingaan
voordat u AOW ontvangt.
Als u eerder met pensioen gaat, ontvangt
u per maand een lager ouderdoms
pensioen. Houd er ook rekening mee dat
er een periode kan zijn waarin u nog geen
AOW van de overheid ontvangt.
U kunt ook gebruik van de demotieregeling: als u vanaf uw 57ste lager betaald
werk accepteert, blijft u toch pensioen
opbouwen op basis van het vroegere,
hogere salaris.

Liever langer doorwerken
en later met pensioen?
U kunt na uw 67ste doorwerken en uw
pensioen later laten ingaan; uiterlijk
op uw 70ste. Als u na uw 67ste doorwerkt, ontvangt u per maand een hoger
pensioen. Alleen als uw werkgever dat met
Bpf Banden en Wielen heeft afgesproken,

Tips
1

bouwt u na uw 67ste nog pensioen op bij
Bpf Banden en Wielen. U kunt dat bij uw
werkgever navragen.

In deeltijd met pensioen?
Vanaf uw 60ste kunt u het pensioen van
Bpf Banden en Wielen deels laten ingaan.
U blijft dan in deeltijd aan het werk.
Uw inkomen bestaat uit pensioen van
Bpf Banden en Wielen én uit deeltijdloon
van uw werkgever.

Eerst een hoger, daarna
een lager pensioen?
Zo hebt u de eerste jaren na uw pensionering iets meer financiële ruimte. U kunt
maximaal tien jaar een hoger pensioen
ontvangen. Daarna ontvangt u een lager
pensioen. De verhouding tussen het
hogere en het lagere pensioen staat vast.
Het lagere pensioen is 75% van het pensioen dat u eerder ontvangt, in de hoge
periode.

Bekijk voordat u een keuze maakt
wanneer uw AOW ingaat. Dat kan
via www.svb.nl > AOW-pensioen >
Wanneer krijgt u AOW?

2

Overleg altijd met uw werkgever of
en wanneer een keuze mogelijk is.
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Wilt u eerder, later of in deeltijd
met pensioen? Geef ons dat dan
minstens zes maanden vóór de
ingangsdatum door.

4

Voor andere mogelijkheden, buiten
de pensioenregeling, kunt u een
financieel adviseur raadplegen.

inkomsten heeft. Andersom kan dit ook.
Hebt u een partner, dan moet hij of zij hier
mee akkoord gaan.

Meer weten?
Pensioen ruilen?
U kunt (een deel van) uw partnerpen
sioen omzetten in een hoger ouderdoms
pensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen
partner hebt, of omdat uw partner eigen

Wilt u meer weten over deze keuzes? Of
wilt u weten wat een keuze betekent voor
uw pensioen? Neem dan contact met ons
op via bpf-banden-en-wielen@azl.eu of
088 - 116 30 55. Wij helpen u graag.
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Uw vraag, ons antwoord
Vragen over pensioen?
U vindt veel informatie op www.bandenpensioen.nl.
U kunt ons ook bellen: 088 - 116 30 55 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of mailen: bpf-banden-en-wielen@azl.eu.
Als u uw klantnummer bij de hand houdt, kunnen wij u gemakkelijker helpen. U vindt het klantnummer op brieven die u
van Bpf Banden en Wielen ontvangt.

Kan ik mijn pensioen van Bpf Banden en
Wielen en mijn AOW tegelijk laten
ingaan?
Ja, dat kan. Stel dat uw AOW ingaat als u 66 jaar wordt.
Dan laat u uw pensioen van Bpf Banden en Wielen ook
op uw 66ste ingaan. Zes maanden vóór uw AOW-leeftijd
krijgt u automatisch een brief van ons over uw ouderdomspensioen.

De datum in dienst op mijn UPO klopt
volgens mij niet. Wat moet ik doen?
Kwam u vóór 1 januari 2000 in dienst? Dan staat op uw
UPO 1 januari 2000 als datum in dienst. Dat lijkt niet te
kloppen, maar is om administratieve redenen zo gedaan.
Het is dus geen fout. U hoeft dit niet bij ons te melden.
Kwam u later in dienst of staat er een andere datum die
volgens u niet juist is? Neem dan contact met ons op.

Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?
Uw pensioen wordt op de 23ste van elke maand op uw rekening bijgeschreven. Valt de 23ste in het weekend? Dan is de b
 etaling
op de vrijdag ervoor. Ook in december betalen we net wat eerder.
In de komende maanden zijn dit de betaaldata: 2 0 december, 23 januari, 23 februari, 23 maart, 21 april.
Ontvangt u pensioen op een buitenlandse rekening? Dan kan het zijn dat de betaling een paar dagen later op uw rekening staat.
De bedoeling is: vóór het einde van de maand.

Deze mensen beantwoorden uw vragen graag: Babs Bergmans, Ebtissame El Majdoub, Robert Reintjens, Paul Bobbe.
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