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Pensioenleeftijd Bpf Banden en
Wielen blijft 67 jaar
Eind 2016 heeft het ministerie van Financiën bekend gemaakt dat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 wordt verhoogd van 67 naar 68 jaar. Dat klinkt ingrijpend,
maar het gaat om een fiscale verhoging. Sociale partners van Bpf Banden en Wielen
hebben besloten om de nieuwe richtleeftijd van de overheid niet te volgen. De leeftijd
blijft 67 jaar. Daardoor is wel een kleine wijziging in de pensioenregeling nodig:
het opbouwpercentage van het ouderdomspensioen daalt per 1 januari 2018 van
1,67% naar 1,657%.
Wat is de pensioenrichtleeftijd?

Leeftijd blijft 67 jaar

Naast het AOW-pensioen van de overheid,
bouwt u pensioen op bij Bpf Banden en
Wielen. Voor dit pensioen is de pensioenrichtleeftijd belangrijk. Het is een soort
rekenleeftijd die wordt gebruikt bij de
berekening van uw pensioen.

Pensioenfondsen zijn niet verplicht om de
pensioenleeftijd van de overheid te volgen.
Maar ze moeten er wel voor z orgen dat
zij aan de fiscale kaders voldoen. Sociale
partners van Bpf Banden en Wielen hebben
verschillende opties onderzocht en besloten
om de leeftijd van 67 jaar vast te houden.
Dat kan alleen als het opbouwpercentage
van het ouderdomspensioen iets wordt
verlaagd: van 1,67% naar 1,657%. Zo v oldoet
ons fonds toch aan de voorwaarden die
de overheid stelt. Gelukkig is de verlaging
maar heel klein en zijn de gevolgen voor u
beperkt.

Waarom stijgt de pensioenrichtleeftijd?
We leven in Nederland gemiddeld steeds
langer. Hierdoor moeten de pensioenen
langer uitbetaald worden, terwijl daar van
tevoren niet op gerekend is. Daarom heeft
de overheid maatregelen genomen.

Hoe gaat het
nu financieel
gezien?

‘Digitaal
communiceren
past in deze
tijdsgeest’

Steeds later met
pensioen?
In het nieuws gaat het tegenwoordig vaak
over pensioen. De A
 OW-leeftijd gaat omhoog en de wettelijke pensioenleeftijd gaat
naar 68 jaar. Dat heeft ook gevolgen voor
Bpf Banden en Wielen. Maar we doen ons
best om de gevolgen voor u zo klein mogelijk te houden. In deze editie van Banden
bulletin leest u er meer over.
Verder vertelt Wim van
de Pavert over onze
digitale toekomstplannen.
Hoe zien die eruit en
wat betekent dit voor u?
U kunt ons h
 elpen door
uw e-mailadres aan ons door te geven.
Zo kunnen we samen stappen zetten naar
een digitale toekomst.
Ruud Spuijbroek, voorzitter bestuur

Minder pensioenopbouw
Doordat het opbouwpercentage daalt,
bouwen actieve deelnemers per jaar iets
minder pensioen op. U ontvangt nog een
persoonlijke brief met meer informatie. Op
het UPO dat u volgend jaar ontvangt, ziet u
wat deze wijziging precies betekent voor uw
persoonlijke situatie. Voor g
 epensioneerden
verandert er niets. Het bedrag dat u iedere
maand ontvangt, blijft gelijk.

Uw vraag,
ons antwoord

Uw pensioen: drie pijlers
Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: AOW van de overheid,
pensioen via de werkgever en pensioen waar u zelf nog voor zorgt. Hoe zit dat
precies?
A.Van de overheid (AOW)
De 1e pijler is het pensioen dat u van de
overheid ontvangt. Dit heet de AOW.
AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. De AOW is een basispensioen om
rond te kunnen komen. Iedereen die in
Nederland woont of werkt, bouwt
automatisch AOW op.
B.Via de werkgever
De 2e pijler is de pensioenopbouw via de
werkgever. Voor u is dat het pensioen dat
u bij Bpf Banden en Wielen opbouwt of
ontvangt. Dit pensioen is een a anvullende
uitkering bovenop de AOW van de
overheid.

C. Privé
De 3e pijler bestaat uit p
 ensioen dat u
zelf nog aanvullend regelt. Bijvoorbeeld
omdat u verwacht dat de AOW en
het pensioen van Bpf Banden en
Wielen niet genoeg is voor uw
levensstijl als u met pensioen
bent. U kunt dan zelf zorgen
voor een aanvulling op
uw pensioen. Dit kan
bijvoorbeeld door
extra te sparen,
te beleggen of
een aanvullende
verzekering af te sluiten
bij een bank of verzekeraar.
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Via de werkgever
Van de
overheid
(AOW)

Hoe gaat het nu financieel gezien?
In Bandenbulletin van april hebt u k unnen
lezen dat de financiële situatie van
Bpf Banden en Wielen niet goed is.
Nu, in november 2017, is dat nog
steeds zo. De afgelopen maanden is de
beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van
de afgelopen 12 maanden) telkens licht
gestegen, van 94,6% eind april naar

Wanneer krijgt u AOW?
Vroeger kreeg iedereen AOW vanaf
65 jaar. Dat is niet meer zo. In 2018 is de
AOW-leeftijd 66 jaar. Deze leeftijd gaat in
stappen steeds verder omhoog tot 67 jaar
en 3 maanden in 2022. Vanaf 2022 is de
AOW-leeftijd gekoppeld aan de levens
verwachting in Nederland.

Bent u na 30 september 1955 geboren?
Dan ligt uw AOW-leeftijd nog niet vast.
U kunt wel bekijken wat op dit moment de
schatting is van uw AOW-leeftijd. Vul dan
uw geboortedatum in op de website van
de Sociale Verzekeringsbank www.svb.nl.
Kies voor ‘AOW’ en voor ‘Wanneer krijgt
u AOW’.

U kunt het moment waarop uw pensioen van Bpf Banden en Wielen ingaat
afstemmen op het moment dat u AOW ontvangt. U kunt bijvoorbeeld eerder
of later met pensioen. Bekijk met onze pensioenplanner via onze website
www.bandenpensioen.nl wat dit financieel voor u betekent. Login met uw DigiD
en kies in Mijn Pensioencijfers voor ‘Pensioenplanner’.
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96,0% eind september. Toch is dat
nog niet goed genoeg. Bij een beleids
dekkingsgraad van 118,3% heeft ons fonds
pas voldoende reserves en is de financiële
situatie goed.
Op onze website vindt u iedere maand
een update over de dekkingsgraad en onze
financiële situatie.

Uw werkgever is weer
helemaal op de hoogte
Ook dit jaar organiseerde ons fonds
samen met branchevereniging VACO
bijeenkomsten voor de werkgevers.
Daar vertelde het bestuur over algemene
ontwikkelingen bij het fonds. Ook ging
het over de tools die u helpen meer
inzicht te krijgen in uw pensioen. VACO
vertelde meer over het thema ‘duurzame
inzetbaarheid’. Uw werkgever is dus weer
helemaal op de hoogte over het pensioen
bij Bpf Banden en Wielen. Hebt u een
vraag over uw pensioen? Stel deze dan
ook gerust aan uw werkgever.

Wim van de Pavert

‘Digitaal communiceren
past in deze tijdsgeest’
We communiceren steeds meer digitaal en leven in een tijdperk waarin we
24 uur per dag en 7 dagen per week informatie online kunnen terugvinden.
Hoe werkt dat voor het pensioenfonds? Hoe bereidt Bpf Banden & Wielen zich
voor op een digitale toekomst? We spraken hierover met Wim van de Pavert,
bestuurslid en voorzitter van de communicatiecommissie.
Is het belangrijk voor een pensioenfonds om digitaal bereikbaar te zijn?
‘Door informatie digitaal aan te bieden
kunnen deelnemers op ieder moment van
de dag vinden wat ze nodig hebben. Dat
vind ik het belangrijkste. Dankzij onze
website Bandenpensioen.nl is informatie
over het pensioenfonds altijd beschikbaar.
Het is ook mogelijk om in te loggen op
de website als je informatie nodig hebt
over je persoonlijke situatie of als je een
wijziging wilt doorgeven. Ook je persoonlijke correspondentie kun je online terug
vinden. Hierdoor kan een deelnemer op
elk moment zien wat de actuele status van
zijn pensioen is.’

Wat zijn de voordelen?
‘Als je per post een brief ontvangt,
verdwijnt deze misschien in de la t ussen
andere brieven. Online kun je alles
gemakkelijk terugvinden. Daarnaast is
digitaal communiceren een mogelijkheid
om kosten te besparen. Een bericht per
post versturen is duurder dan een bericht
digitaal verzenden. Uiteindelijk komt dat
de deelnemers ten goede. B
 ovendien is

digitaal sneller dan op papier. We kunnen
onze deelnemers digitaal dus sneller
bereiken als dat nodig is.’

‘Als je per post een brief
ontvangt, verdwijnt deze
misschien in de la tussen
andere brieven. Online kun
je alles gemakkelijk terug
vinden’
Wat zijn de plannen van het fonds op
het gebied van d
 igitaal communiceren?
‘We willen steeds meer digitaal
communiceren. Dat past ook in deze
tijdsgeest. We willen toe naar een
situatie waarin het UPO digitaal voor een
deelnemer klaar staat. Daarover krijgt
hij dan automatisch bericht. Wil een
deelnemer het UPO toch nog op papier
ontvangen, dan kan dat natuurlijk ook.’

Wat is de eerste stap?
‘Op dit moment zijn we bezig met het
verzamelen van e-mailadressen.
We moeten onze deelnemers natuurlijk
wel kunnen bereiken. Van werkgevers
hebben we al veel e-mailadressen, maar
van deelnemers nog niet.’

Hoe kan een deelnemer zijn
e-mailadres doorgeven?
‘Op het moment dat je inlogt via onze
website Bandenpensioen.nl, wordt
er gevraagd om je e-mailadres a chter
te laten. Zo wordt je e-mailadres
automatisch in onze administratie
geregistreerd.’

Tips voor deelnemers?
‘Word je bewust van je pensioen en
gebruik de digitale tools daarbij. Log eens
in op onze website. Achter de inlog vind je
ook de Pensioenplanner. Daarmee kun je
zien wat de invloed van bepaalde keuzes
is op de hoogte van je pensioen. Wat
betekent het bijvoorbeeld als je eerder met
pensioen gaat?
Ook de Pensioenschets vind je achter de
inlog. Daarmee krijg je een indruk van je
bestedingspatroon en je ziet of je straks
voldoende pensioen hebt om de dingen te
doen die je wilt doen. Kom je er niet uit?
Klop dan aan bij de werkgever om samen
te kijken naar je pensioen.’
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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.

Ik ga verhuizen. Moet ik dit doorgeven?

Hoe krijg ik een totaaloverzicht van mijn pensioen?

Verhuist u binnen Nederland? Dan hoeft u de verhuizing
niet aan ons door te geven. U moet zich wel aanmelden
bij de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente geeft
uw nieuwe adres dan aan ons door.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van
uw opgebouwde pensioen én het A
 OW-pensioen van de overheid.
U ziet in één oogopslag:
• Hoeveel AOW u kunt verwachten.
• Hoeveel aanvullend pensioen u (bij verschillende werkgevers)
hebt opgebouwd.
• Hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen.
• Hoeveel pensioen eventuele nabestaanden krijgen
als u overlijdt.

Verhuist u naar, in of vanuit het buitenland? Dan moet u
dit wel zelf aan ons doorgeven. U kunt uw nieuwe adres
doorgeven via onze website www.bandenpensioen.nl,
door in te loggen in Mijn Pensioencijfers.

Moet ik mijn partner aanmelden?
Bpf Banden en Wielen regelt niet alleen ouderdomspensioen voor u voor als u met pensioen gaat. Ons fonds heeft ook een
partnerpensioen. Dat is een uitkering voor uw partner, mocht u komen te overlijden. Als u getrouwd bent of een geregistreerd
partnerschap hebt, is uw partner automatisch aangemeld voor het partnerpensioen. Deze informatie krijgt het pensioenfonds
van de gemeente.
Als u samenwoont, krijgt het pensioenfonds de informatie over uw partner niet automatisch door. Wilt u dat hij of zij in aanmerking
komt voor een partnerpensioen? Dan moet u uw partner bij het pensioenfonds aanmelden en een kopie van jullie samenlevings
contract opsturen. Hierin moet wel zijn opgenomen dat uw partner begunstigde van het partnerpensioen is.

Deze mensen beantwoorden uw vragen graag: Erik Theunissen, Kim Hendricks, Manon Dobbelstein en Babs Bergmans.
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