Onze vragenlijst.
Het kost u ongeveer 10 tot 15
minuten om in te vullen. Uw mening
nemen we mee in ons beleggingsbeleid.
De uitkomsten van het onderzoek,
maar vooral wat Bpf HiBiN daarmee
gaat doen leest u in een volgende
Pensioenflits.
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Uw mening telt!
U betaalt maandelijks uw premie. Vanaf het moment dat u met pensioen gaat, ontvangt u van ons uw
pensioenuitkering. Wat er in de tussentijd gebeurt weet u niet. Wij begrijpen dat u meer invloed zou
willen hebben op de manier waarop het pensioenfonds belegt. Daar geven we u graag de mogelijkheid voor!
We horen graag van u hoe u aankijkt tegen ons beleggingsbeleid. Wat vindt u belangrijk als het gaat om
risico’s en rendement? En waar staat u als het gaat om
maatschappelijk verantwoord beleggen?
We zorgen voor úw toekomst... uw mening telt dus!

Op onze website www.bpfhibin.nl ziet u een vragenlijst
met meerkeuzevragen. Het kost u ongeveer 10 tot 15
minuten om in te vullen. Uw mening nemen we mee in
ons beleggingsbeleid: zo heeft u dus direct invloed op
uw fonds. De uitkomsten van het onderzoek, maar
vooral wat Bpf HiBiN daarmee gaat doen leest u in een
volgende Pensioenflits.

Heeft u vragen?

Onze contactgegevens

Als u vragen heeft over uw pensioen, kunt u altijd bij
ons terecht.

E-mail

info@bpfhibin.nl of via het
contactformulier op onze website:
www.bpfhibin.nl/contact

Telefoon

076-76 40 546
op werkdagen 8.30 tot 12.30 uur

De makkelijkste manier is het sturen van een e-mail. Uw
vraag komt dan op de juiste plek terecht, zodat we snel
kunnen reageren. U krijgt binnen tien werkdagen een
reactie. Mochten we uw vraag niet meteen kunnen
oplossen, dan laten we u weten wanneer u ons
antwoord kunt verwachten.
U kunt ons natuurlijk ook bellen. Wij zijn op werkdagen
van 8.30 uur tot 12.30 uur te bereiken en helpen u
graag.
Uw vraag liever per brief stellen? Ook dat kan!

Schriftelijk

Postbus 45, 4840 AA Prinsenbeek

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de
Pensioenflits besteden, is het mogelijk dat de informatie die hierin
wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de Pensioenflits
kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
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IS ER GENOEG GELD OM ALLE
PENSIOENEN TE BETALEN?

> www.bpfhibin.nl

Bezoek ook onze website!
www.bpfhibin.nl
Stichting bedrijfstakpensioenfonds
voor de handel in bouwmaterialen

In vorige Pensioenflitsen hebben we het gehad over de dekkingsgraad. Dat
is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en het bedrag dat
nodig is voor alle pensioenuitkeringen, nu en in de toekomst. De dekkingsgraad laat zien hoe het met de financiële gezondheid van ons pensioenfonds staat. Is er genoeg geld om alle pensioenen te betalen? In deze
Pensioenflits zoomen we in op dat vermogen. Wat is het? Waarom en hoe
beleggen we het? En niet onbelangrijk: hoe heeft u daar invloed op?

Lees verder

>

PENSIOEN flits
Een andere reden om te beleggen zijn de jaarlijkse
prijsstijgingen. Met een pensioenuitkering van
€ 500 in de maand kunt u over 10 jaar minder kopen
dan nu. Om dit te voorkomen proberen we jaarlijks
uw pensioen te verhogen. Die verhoging betalen we
uit wat onze beleggingen extra opleveren. Als onze
beleggingen genoeg opleveren, kunnen we uw
pensioen verhogen. De afgelopen jaren kon dat
helaas niet.

Het vermogen van pensioenfondsen daalde toen
net zo hard mee.

Risico’s van beleggen
Natuurlijk brengt beleggen risico’s met zich mee.
Als bijvoorbeeld de aandelenkoersen schommelen,
dan verandert de waarde van beleggingen mee.
Als die aandelenkoersen plotseling heel hard dalen,
is dat een risico. We zagen dat in oktober 2008,
toen de beurzen hard onderuit gingen door de
wereldwijde kredietcrisis.

De dekkingsgraad van Bpf HiBiN
Eind 2017 bedroeg onze dekkingsgraad 103,4%.
Eind april 2018 is de dekkingsgraad gestegen naar
104,7%. Dit betekent dat ons vermogen groot
genoeg is om de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen uit te betalen, maar niet groot
genoeg om deze te kunnen verhogen. Op onze
website (www.bpfhibin.nl) staat altijd de meest
actuele dekkingsgraad.

Om te zorgen dat de waarde van ons vermogen niet
te veel schommelt, verdelen we het over verschillende beleggingscategorieën. Hoe we dat doen
staat in onze “Verklaring van beleggingsbeginselen”. Wilt u hier meer over lezen, dan kunt u deze
downloaden op onze website onder ‘Downloads’.

Bpf HiBiN belegt maatschappelijk verantwoord.

Ons doel is om de pensioenuitkeringen van onze deelnemers veilig te stellen. Dat doen we door de
premies die u betaalt te beleggen, in bedrijven, landen en vastgoed. Met beleggen verdienen pensioenfondsen geld. Een goed rendement is belangrijk, maar dit moet wel op een verantwoorde manier
gebeuren. Het pensioenfonds moet geld verdienen, maar niet ten koste van alles.

BELEGGEN LEVERT OP LANGE
TERMIJN MEER OP DAN SPAREN
Het vermogen van Bpf HiBiN.
Zolang u binnen de handel in bouwmaterialen werkt, bouwt u pensioen op bij Bpf HiBiN. Zodra u met pensioen
gaat, ontvangt u van ons elke maand een pensioenuitkering.
Wat is het vermogen?
Elke maand dat u werkt, betalen u en uw werkgever
pensioenpremie. Deze pensioenpremies beleggen we
onder andere in aandelen, obligaties en vastgoed, zodat
deze bedragen kunnen groeien. Eind 2017 was het belegd
vermogen van Bpf HiBiN € 872,8 miljoen.
Waarom belegt het pensioenfonds?
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers van ons
pensioenfonds is op dit moment 43 jaar. De betaalde
premie heeft dus nog ongeveer 24 jaar om te groeien
voordat we het pensioen uitkeren. Om te zorgen dat dat
ook gebeurt, beleggen we. De opbrengst is
namelijk nodig om alle pensioenuitkeringen te kunnen

betalen en de premie voor iedereen betaalbaar te houden.
Beleggen levert op de lange termijn meer op dan sparen,
zeker nu de rente de laatste jaren zo laag staat. In 2017
verdienden we op onze beleggingen 4,83%. In 2016 was dit
11,9%. Als we alle pensioenpremies van de afgelopen 25
jaar alleen maar op een spaarrekening hadden gezet, dan
zou het belegd vermogen nu bijna 40% lager zijn.
Dat betekent dat alle deelnemers nu ongeveer 70% meer
premie zouden moeten betalen om er zeker van te zijn dat
iedereen een pensioenuitkering kan krijgen.
Natuurlijk zijn er ook jaren dat sparen meer oplevert dan
beleggen. Maar over een langere periode zal beleggen het
altijd beter doen.
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Mensen, planeet en winst moeten wat ons betreft in harmonie zijn: de wereld om ons heen moet nog heel
wat langer kunnen meegaan, net als onze pensioenen. Daarom vinden we het belangrijk om op een
duurzame manier bij te dragen aan de ontwikkeling van landen en bedrijven.
Maatschappelijk verantwoord: ESG
Met ons beleggingsbeleid bepalen we waar we in
beleggen. En we doen dat op een maatschappelijk
verantwoorde manier: door echt rekening te houden
met milieu, maatschappij en overheid. De internationale term daarvoor is ESG-beleid.
ESG staat voor Environment (Milieu), Social
(Sociaal) en Governance (Bestuurlijk). Belangrijke
aandachtspunten (ESG-factoren) daarbij zijn tabak,
de wapenindustrie en kinderarbeid.

aandeelhoudersvergaderingen of gesprekken te
voeren.

Bpf HiBiN wil meer beleggen in bedrijven en landen
die goed scoren op die ESG-factoren. Er wordt niet
of minder belegd in bedrijven en landen die
betrokken zijn bij tabaksproductie en wapenhandel.
Kinderarbeid is iets waarin we per definitie niet
willen beleggen. Ons fonds is bijvoorbeeld bereid
om iets van de winst in te leveren als daarmee
kinderarbeid wordt uitgesloten.

Verantwoording over ons ESG-beleid
We houden onze beleggingen regelmatig tegen het
licht. Als we besluiten moeten nemen over de
manier waarop we beleggen, bekijken we welke
gevolgen ze hebben op de ESG-factoren. Dit doen
we omdat de effecten ervan terug willen zien.
De resultaten en conclusies melden we in ons jaarverslag en op onze website.

We willen als fonds ook invloed uitoefenen op de
bedrijven waarin we beleggen, en bedrijven
stimuleren om beter te presteren op ESG-factoren.
Dat doen we onder andere door te stemmen op

Vindt u het interessant om meer te weten? Ons
ESG-beleid is te downloaden op de website van Bpf
HiBiN, onder ‘Downloads’.

Ook kunnen we bedrijven uitsluiten. Dat gebeurt al
op basis van de zes principes voor verantwoord
beleggen van de Verenigde Naties. Bpf HiBiN
belegt bijvoorbeeld niet in bedrijven of fondsen die
betrokken zijn bij het produceren of verhandelen
van clustermunitie. Dit is een wettelijke eis
waaraan het fonds voldoet.
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