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AOW-pensioen en uw
pensioen van ons fonds
Wat zijn de belangrijkste verschillen?
Iedere Nederlander krijgt vanaf een bepaalde leeftijd AOW-pensioen van de
overheid. Dit is een basisinkomen. Het pensioen dat u via uw werkgever
opbouwt bij Bpf Banden en Wielen, is een aanvulling hierop. Wat zijn de belangrijkste verschillen?
Voor wie het pensioen is
AOW is voor iedereen die in in Nederland
heeft gewoond en/of gewerkt. Pensioen
van ons fonds is er alleen voor alle (oud-)
werknemers in onze beroepsgroep.

Voor het pensioen bij ons fonds betalen u
en uw werkgever premie. Ons fonds belegt
dit geld. Als u met pensioen gaat, krijgt u
van ons fonds een pensioenuitkering.

Hoe hoog het pensioen is
De organisatie die het uitkeert
AOW wordt uitgekeerd door de Sociale
Verzekeringsbank namens de overheid.
Pensioen van Bpf Banden en Wielen wordt
door ons fonds zelf uitgekeerd.

De manier waarop u p
 ensioen
opbouwt
Iedereen die in Nederland werkt, b
 etaalt
AOW-premie. De overheid keert de
premie die nu binnenkomt uit aan de
mensen die nu AOW-pensioen ontvangen.
Er werken te weinig mensen om alle AOWpensioenen te kunnen betalen. Daardoor
komt er dus niet genoeg premie binnen.
De overheid vult het tekort aan.

Meld uw
partner aan
vóór u met
pensioen gaat

De hoogte van het AOW-pensioen is
gekoppeld aan het minimumloon. Dit
bedrag is door de overheid vastgesteld
en wordt twee keer per jaar aangepast aan de algemene prijsstijgingen.
De hoogte van uw pensioen van ons
fonds, hangt onder meer af van hoeveel
u verdiend hebt en hoe lang u pensioen
hebt opgebouwd. Als u inlogt op onze
website www.bandenpensioen.nl, ziet
u hoeveel pensioen u tot nu toe hebt
opgebouwd.

De leeftijd waarop het pensioen ingaat
U kunt niet kiezen wanneer uw AOWpensioen ingaat. Uw AOW-leeftijd hangt

Twee nieuwe
gezichten binnen
het pensioenfonds

Tijd van veranderingen
Het pensioenlandschap verandert.
Steeds meer fondsen sluiten zich aan
bij andere spelers op de markt. We
vinden het daarom nu extra belangrijk
om kritisch naar onszelf te kijken. Daar
horen ook bepaalde keuzes bij. Zo
hebben we bijvoorbeeld sinds begin dit
jaar gekozen voor een nieuw bestuursmodel. De uitgangspunten hiervoor
zijn: deskundigheid, slagvaardigheid,
affiniteit met de branche en kosten
efficiency. In deze overgang volg ik
Ruud Spuijbroek op als voorzitter (a.i.).
De bestuursleden zijn mensen uit de
branche. Zij vertegenwoordigen alle
belanghebbenden. Er zijn ook twee
nieuwe bestuursleden. In deze editie
van Bandenbulletin vertellen zij over
hun eerste ervaringen.
Carel Bikkers
Onafhankelijk voorzitter a.i.
af van uw geboortedatum.
Op de website van de Sociale
Verzekeringsbank (www.svb.nl) kunt
u zien wat voor u geldt.
U kunt wél zelf kiezen wanneer uw
pensioen van ons fonds ingaat. Dat kan
op zijn vroegst vanaf 60 jaar. Op onze
website leest u meer over de keuze
mogelijkheden.

Uw vraag,
ons antwoord

Check uw UPO!
Enkele dagen geleden hebt u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van
Bpf Banden en Wielen ontvangen. Dit UPO krijgt u elk jaar. Op uw UPO ziet u
hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. U ziet ook hoeveel pensioen er is voor uw
eventuele nabestaanden. Zo krijgt u snel een overzicht van uw pensioen bij ons
fonds.
Het is verstandig om te controleren of uw gegevens juist zijn. De gegevens
op uw UPO zijn zoals deze op 31 december 2017 bij ons bekend waren. Neem
contact met ons op als iets niet klopt.

Totaaloverzicht
Voor een totaaloverzicht van uw pensioen bij ons, de overheid (AOW) en
eventueel bij andere werkgevers gaat u naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nieuw bestuursmodel
De manier waarop ons bestuur is
ingericht, is veranderd.
Bpf Banden en Wielen heeft sinds begin
dit jaar een zogenaamd onafhankelijk gemengd bestuur. Deze bestuursvorm kent
uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Het voordeel van dit model is dat er
minder afstand is tussen de uitvoerders
in het bestuur en de interne toezichthouders. Hierdoor kunnen ze beter met elkaar
samenwerken.

Meld uw partner aan
vóór u met pensioen gaat
Bent u niet getrouwd, maar woont u
wel samen? Dan kunt u uw partner
aanmelden bij ons pensioenfonds. Uw
partner krijgt dan recht op partner
pensioen na uw overlijden. Let wel
op: dit kan alleen als u nog niet met
pensioen bent. Daarna kan dit niet
meer. Dit is ook verduidelijkt in ons
reglement.

Er gelden nog een aantal
voorwaarden:

Wilt u precies weten wat de samenstelling
van het bestuur is? Kijk dan op onze website www.bandenpensioen.nl, bij ‘Over
het fonds’ en dan ‘Bestuur’. Lees ook het
dubbelinterview op de volgende pagina
met de bestuursleden Tim van der Rijken
en Jeanet Meijerink-Heuver.

• u en uw partner staan meer dan
6 maanden op hetzelfde adres
ingeschreven, en;
• u en uw partner zijn geen familie van
elkaar in rechte lijn, en;
• in het samenlevingscontract is
opgenomen dat uw partner als
begunstigde van het partnerpensioen
wordt aangewezen.

Hoe gaat het nu financieel gezien?
De financiële situatie van Bpf Banden en
Wielen is al een tijdje niet goed.
De afgelopen maanden is de beleids
dekkingsgraad (gemiddelde van de
afgelopen 12 maanden) licht gestegen
naar 97,6% eind maart. Toch is dat nog
niet goed genoeg. Bij een beleidsdekkingsgraad van 118,3% heeft ons fonds pas
voldoende reserves. Ons pensioenfonds
heeft daarom een herstelplan moeten

indienen bij De Nederlandsche Bank
(DNB). Zolang de financiële situatie
onvoldoende blijft, moet ons fonds ieder
jaar een nieuw herstelplan indienen.
Van verlaging van de pensioenen is tot nu
toe nog geen sprake. We verwachten dat
we de pensioenen ook in 2019 niet hoeven
te verlagen.
Op onze website vindt u iedere maand
een update over de dekkingsgraad en onze
financiële situatie.
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Tim van der Rijken en Jeanet Meijerink-Heuver

Twee nieuwe gezichten
binnen het pensioenfonds

De één groeide op tussen de banden; de ander heeft hart voor verenigingen,
omdat je samen meer bereikt dan alleen. Beiden zijn bestuurslid van
Bpf Banden en Wielen: Jeanet Meijerink-Heuver (47 jaar, getrouwd, 3 zoons,
woont in Hardenberg [OV] en was tot 2010 actief in de bandenbranche) is
gekozen namens de gepensioneerden; Tim van der Rijken (40 jaar, getrouwd,
1 dochter, woont in Amsterdam en is algemeen secretaris van de VACO) is
bestuurslid namens de werkgevers.
Nieuw in het bestuur, hoe is dat
gekomen?
Tim: ‘De oud-secretaris en voorzitter
van dit fonds ging met pensioen en zo
ontstond er een vacature, in te vullen door
de werkgevers. Sinds december 2016 draai
ik mee in het bestuur als toehoorder, heb
ik de benodigde opleiding gevolgd en nu
ben ik officieel als bestuurslid toegetreden.’
Jeanet: ‘Ik heb gesolliciteerd op
een vacature voor de zetel namens
gepensioneerden. Ik ben met een a ndere
kandidaat overgebleven en in een ver
kiezing konden de gepensioneerden
stemmen. Ik ben blij dat ik gekozen ben.
Ik wil me graag inzetten om een zo goed
mogelijk pensioen voor alle deelnemers te
realiseren.’

Wat vinden jullie kenmerkend
binnen het bestuur?
Tim: ‘Dat de neuzen dezelfde kant op
staan. We willen heel graag een slag

vaardig en goed bestuur zijn, zodat we
maximaal resultaat kunnen halen voor
onze deelnemers. Best lastig soms als je
kijkt hoeveel nieuwe wet- en regelgeving er
steeds op ons afkomt.’

‘Ik ben blij dat ik gekozen
ben. Ik wil me graag
inzetten om een zo
goed mogelijk pensioen
voor alle deelnemers te
realiseren.’

Net wat Tim zegt, de neuzen staan
dezelfde kant op.’

Wat is jullie opgevallen?
Jeanet: ‘Dat er met grote regelmaat iets
in de krant staat over pensioenen wat
niet goed wordt uitgelegd. Er wordt vaak
paniek gezaaid over het pensioen. Dat
vind ik erg jammer, want het Nederlandse
pensioensysteem is één van de beste van
de wereld. Dat moeten we niet vergeten.’
Tim: ‘Een bedrijfstakpensioenfonds is
nog steeds een geweldige oplossing
om pensioen op te bouwen. We kunnen
samen zoveel meer bereiken dan alleen.
Ons fonds is een stichting en maakt geen
winst. Daardoor kunnen we er alles aan
doen om een zo goed mogelijk pensioen
te realiseren dat past bij de kenmerken
en de behoeften van onze bedrijfstak.
Zo kunnen we op de lange termijn een
rendement halen dat je nooit haalt bij
een commerciële partij en al helemaal niet
door zelf te sparen. Je bent goed af bij ons
pensioenfonds. Dat is belangrijk om te
weten!’

Jeanet: ‘Tijdens mijn opleiding pensioenbestuurder zag ik dat veel fondsen het
hadden over wij en zij binnen één bestuur.
Dat is bij Bpf Banden en Wielen niet;
wij werken samen voor alle deelnemers.
Wij trekken met z’n allen aan de kar.
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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.

Waarom bouw ik partnerpensioen op als ik
geen partner heb?
Als u pensioen opbouwt bij Bpf Banden en Wielen, bouwt
u automatisch ook pensioen op voor een e ventuele partner.
Dit is zo vastgelegd in ons pensioenreglement. Dit partnerpensioen is pensioen voor uw partner als u komt te overlijden.
Hebt u geen partner op het moment dat u met pensioen gaat?
Dan wordt het opgebouwde partnerpensioen automatisch
omgezet naar pensioen voor uzelf.

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 betaling op de vrijdag ervoor. In de komende maanden
is dat als volgt: 22 juni, 23 juli, 23 augustus, 21 september
en 23 oktober. 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.

AVG: wat is dat precies?
De AVG is een nieuwe privacywet voor de hele Europese Unie en geldt vanaf 25 mei 2018. Deze wet was nodig, omdat de
technologische ontwikkelingen en het (online) dataverkeer enorm zijn toegenomen. Het doel van deze wet is het verbeteren van de
privacy van personen, dus ook die van u.
De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken met persoonsgegevens. Dit
geldt dus ook voor Bpf Banden en Wielen, onze administrateur AZL en andere partijen waar ons fonds werk aan heeft uitbesteed.
De nieuwe wet zegt dat wij alleen persoonsgegevens van u mogen vragen die wij ook echt nodig hebben.
Wij controleren onze gegevens en processen en passen deze aan als dat nodig is. Zo zorgen wij ervoor dat we vanaf 25 mei 2018
helemaal voldoen aan de regels van de AVG. Wilt u meer weten over de AVG? Lees dan de privacyverklaring op onze website.

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