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Introductie sprekers



 Wat is pensioen eigenlijk?
 Wat is/doet Bpf HiBiN?
 Wie doet wat rondom pensioen, rol Bpf HiBiN en werkgever(s)
 Wet Pensioencommunicatie en pensioenbewustzijn
 Ondersteuning Bpf HiBiN werkgevers (en andersom!)
 Voorbeeld ‘life event’ overlijden werknemer
 Verbeteren dienstverlening

 werkgeversportaal
 automatische incasso

 Wet toekomst pensioenen (Pensioenakkoord)
 Gezocht: bestuurslid Bpf HiBiN namens werkgevers
 Vragen vanuit werkgevers
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Onderwerpen



Wat is ‘pensioen’ 
eigenlijk?
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Pensioen: de drie pijlers in Nederland
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Leven Overlijden Arbeidsongeschiktheid

Zelf, individueel  
(derde pijler)

• spaargeld
• lijfrente
• banksparen

• Anw-hiaat verzekering
• overlijdensrisico 

verzekering

arbeidsongeschiktheids-
verzekering

Aanvullende 
pensioenregeling 
via werkgever
(tweede pijler)

ouderdoms-
pensioen vanaf 
67 jaar/68 jaar

nabestaandenpensioen:
• partnerpensioen en/of
• wezenpensioen

• premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid

• arbeidsongeschiktheids
pensioen

Basis via overheid
(eerste pijler)

AOW Anw WIA



Wat is/doet Bpf HiBiN?
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Wat is/doet Bpf HiBiN?
 Verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds (Bpf)

 voor werkgevers en werknemers in de sector (groot)handel 
in bouwmaterialen in Nederland (HiBiN)

 opgericht in 1958
 voert pensioenregeling uit van sociale partners

 Waarom een verplicht bedrijfstakpensioenfonds?
 alle werknemers in de sector bouwen pensioen op
 door verplichte aansluiting werkgevers bij bpf, wordt 

concurrentie op de arbeidsvoorwaarde pensioen beperkt

 Sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties)
 bepalen inhoud van verplichtstellingsbesluit van de sector, 

vaststelling door ministerie van SZW
 bepalen de inhoud van de pensioenregeling
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Wat maakt Bpf HiBiN bijzonder? 

 Pensioenuitvoering (administratie en verplichtstelling)
 tussen 1958 en 2016 pensioenuitvoering bij 

(rechtsvoorgangers) Syntrus Achmea Pensioenbeheer (SAP)
 onvoldoende kwaliteit dienstverlening (ingebrekestellingen) 

door SAP

 Vanaf 1 januari 2017 Bpf HiBiN over naar zelfadministratie
 doel verbeteren kwaliteit dienstverlening tegen lagere kosten
 bestuursbureau/pensioenadministratie
 daarvoor door bestuur al stappen gezet om kosten 

vermogensbeheer te verlagen   
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Pensioenregeling Bpf HiBiN algemeen (1)

 Uitkeringsovereenkomst 
 middelloonregeling 
 hoogte van het ouderdomspensioen op basis van het 

(gemiddelde) salaris en het aantal jaren dat iemand in dienst 
is bij de werkgever (sector)

 jaarlijks wordt een percentage opgebouwd over de in dat jaar 
geldende pensioengrondslag

 OP= dienstjaren* pensioengrondslag*opbouwpercentage
 Waaruit bestaat de middelloonregeling bij Bpf HiBiN?

 levenslang ouderdomspensioen, pensioenrichtleeftijd 67 jaar
 let op dat is dus later dan AOW-leeftijd!

 partnerpensioen bij overlijden deelnemer
 wezenpensioen bij overlijden deelnemer
 premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 anw-hiaat (vrijwillige basis)
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Pensioenregeling Bpf HiBiN algemeen (2)

 Hoogte ouderdomspensioen afhankelijk aantal factoren
 opbouwpercentage (formeel 1,625%)
 hoogte pensioengrondslag
 aantal jaren deelname aan de pensioenregeling
 deeltijdpercentage (hoeveel werkuren per week)

 Wat is een pensioengrondslag?
 pensioengevend salaris -/- franchise
 pensioengevend salaris: 12,96 * bruto maandsalaris 

(januari)

 Wat is een franchise?
 gedeelte salaris waarover geen pensioenopbouw, vanwege 

AOW-uitkering
 bedrag in mindering gebracht van pensioengevend salaris
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Pensioenregeling Bpf HiBiN cijfermatig

2022 2021 2020 2019

Pensioengegevens

Pensioenleeftijd 67 67 67 67
Opbouw 
ouderdomspensioen 
per jaar

1,271% 1,09% 1,25% 1,625%

Franchise (in €) € 13.690 € 13.356 € 13.094 € 12.712

Maximum salaris (in €) € 47.690 € 46.526 € 45.613 € 44.284

Pensioengrondslag € 34.000 € 33.170 € 32.519 € 31.572
Totale premie per jaar 
(in procenten 
pensioengrondslag)

25,2% 22,2% 22,2% 22,2%
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Bpf HiBiN, ontwikkeling aantallen
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2021 2020 2019 2018 2017

Ondernemingen en aantallen

Aangesloten ondernemingen 913 900 882 874 868

Deelnemers 10.564 9.999 9.461 8.874 8.445

Gewezen deelnemers 19.572 18.834 18.128 17.875            16.728            

Pensioengerechtigden

Ouderdomspensioen 4.388 4.275 4.005 3.607              3.707              

Nabestaandenpensioen 1.499             1.461 1.446 1.421              1.433              



Bpf HiBiN, financieel
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2021 2020 2019 2018 2017

Beleggingen (x € 1.000)

Belegd vermogen
(actuele waarde)

1.348.235 1.348.685 1.155.526 929.976 872.854

Pensioenvermogen 1.304.423 1.257.048 1.257.048 914.309 882.646

Gemiddeld belegd vermogen 1.246.807 1.144.881 1.022.129 886.200 836.631

Opbrengst belegd vermogen 11.636 122.964 157.942 5.557 39.504

Rendement 0,9% 11,2% 17,5% 0,8% 4,8%

Z-score 0,65% -0,47% -0,14% 0,26% 0,83%

Performancetoets 1,78% 1,72% 1,92% 1,78% 1,56%

Technische voorzieningen  (x € 1.000)

Voorziening pensioenverplichtingen 1.265.663 1.321.885 1.126.838 905.177 839.403

Financiële positie

Dekkingsgraad (actueel) 103,1% 95,1% 97,9% 100,5% 104,9%

Beleidsdekkingsgraad 99,5% 90,7% 97,5% 104,5% 103,4%

Reële dekkingsgraad 80,0% 73,9% 77,7% 84,1% 83,0%

Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,2% 104,2% 104,3% 104,3% 104,3%

Dekkingsgraad vereist vermogen 115,3% 115,6% 115,9% 116,8% 117,0%



Ontwikkeling kosten Bpf HiBiN 2016-2021
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2021 2020 2019 2018 2017 2016

Kosten  (x € 1.000)

Pensioenuitvoeringskosten 2.045 2.223 2.182 1.953 2.453 3.556

Kosten per deelnemer (in €) 124 141 146 141 181 267

Kosten uitgedrukt als percentage premie 4,33% 5,10% 5,29% 5,20% 7,30% 11,40%

Transactiekosten 449 443 584 403 622 581

Transactiekosten in % van vermogen 0,04% 0,04% 0,06% 0,05% 0,07% 0,07%

Beleggingskosten (exclusief 
transactiekosten)

2.574 2.510 2.185 2.151 2.010 2.185

Beleggingskosten in % van vermogen 0,20% 0,22% 0,21% 0,24% 0,24% 0,27%



Wie doet wat rondom pensioen?
Rollen Bpf HiBiN en werkgever(s)
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Wet Pensioencommunicatie (Pensioenwet)

 Werkgever en pensioenfonds hebben wettelijk een 
gezamenlijke rol in het goed informeren van werknemers 
(deelnemers)

 Zodanig dat een werknemer weet:
 hoeveel pensioen er wordt opgebouwd en wat de werknemer 

uiteindelijk kan verwachten (overzicht)
 of het pensioenbedrag voldoende is (inzicht)
 wat de gevolgen zijn van gemaakte keuzes ( handeling)
 wat de eventuele risico’s zijn van de pensioenregeling

 Met andere woorden: pensioenbewust
 middel om handelingsperspectief te bieden

 Pensioenbewustzijn Nederlanders
 laag (Pensioenmonitor Wijzer in Geldzaken 2013/2018)
 beperkt tijd en interesse verwerken pensioeninformatie

16



Verantwoordelijkheden Bpf HiBiN

 Correct, tijdig, duidelijk en evenwichtig communiceren over 
de pensioenregeling

 zodat deelnemers snappen waarom pensioen belangrijk is
 Deelnemers binnen 3 maanden na indiensttreding een 

welkomstbrief sturen (laag 1 van Pensioen 1-2-3)
 overzicht wat in pensioenregeling (niet) is geregeld

 Jaarlijks een pensioenoverzicht versturen (digitaal/post)
 inzicht in hoogte van het (te bereiken) pensioen

 Deelnemers binnen 3 maanden informeren over wijzigingen
 Deelnemers informeren bij uitdiensttreding (‘stopbrief’)

 informatie over opgebouwd pensioen en de keuzes
 Deelnemers op verzoek helpen bij vragen

 eerder/later stoppen met werken
 pensionering, overlijden, echtscheiding
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Iconen Pensioen 1-2-3
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Verantwoordelijkheden Bpf HiBiN en WTP

 Nieuw artikel in Wet toekomst pensioenen (Pensioenwet)
 expliciete keuzebegeleiding door pensioenuitvoerders
 wel afhankelijk nieuwe pensioenregeling (SPR of FPR)
 risico’s suboptimale keuzes mitigeren mensen hebben moeite 

met maken van (financiële) keuzes
 aanbieden (alleen) informatie niet voldoende 
 keuzes passen bij voorkeuren/financiële doelstelling deelnemers
 verantwoordelijkheid keuze blijft bij deelnemer

 Open norm voor pensioenuitvoerders
 keuzeomgeving met (standaard)opties
 overzichtelijk aantal keuzemogelijkheden
 schriftelijk, digitaal elektronisch, ter beschikking stellen  

 Ingangsdatum keuzebegeleiding
 1 januari 2023?
 wetsvoorstel bedrag ineens?
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Verantwoordelijkheden werkgevers (1)

 Informatieplicht naar Bpf HiBiN of moet worden aangesloten
 geen premie wel recht op pensioen

 Schriftelijk informeren werknemer over pensioenregeling
 en waar deze pensioenregeling is ondergebracht

 Tijdig en juist wijzigingen doorgeven aan Bpf HiBiN
 jaarlijks, salaris per 1 januari
 zodat deelnemers correcte pensioenaanspraken hebben

 Bpf HiBiN informeren als werknemers in dienst treden
 binnen 3 maanden welkomstbrief

 Werknemers wijzen op de website van Bpf HiBiN
 Werknemers wijzen op de mogelijkheid het pensioenregister 

te raadplegen (www.mijnpensioenoverzicht.nl)
 inzicht in hoogte van het (te bereiken) pensioen

20



Verantwoordelijkheden werkgevers (2)

 Duidelijke zorg- en informatieplicht voor werkgevers

 Werkgever is wettelijk eerste aanspreekpunt pensioenvragen
 actief en persoonlijk informeren werknemers
 zorgen voor pensioenkennis en bewustzijn

 Werkgever geeft antwoord op onderstaande 3 vragen
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Verantwoordelijkheid werkgevers (3)
 Informatieplicht werkgevers over gevolgen pensioen bij 

specifieke situaties 

 Werkgever eerste aanspreekpunt voor
 einde dienstverband
 eerder stoppen/langer doorwerken 
 arbeidsongeschiktheid
 deeltijdpensioen
 waardeoverdracht
 hoog/laag pensioen
 uitruil partnerpensioen/ouderdomspensioen

 Hoe ervaart de werkgever dit in de praktijk?
 hoeveelheid en soort vragen van werknemers?
 wat doet de werkgever met deze vragen?
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Bpf HiBiN en ondersteuning 
werkgevers bij uitvoeren zorgplicht
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Communicatie(beleid)Bpf HiBiN

 Uitgangspunten communicatie Bpf HiBiN
 persoonlijk, begrijpelijk en transparant
 eenvoudig door heldere taal (B1-niveau)
 richten op ‘life-events’
 digitaal via website en deelnemersportaal, minimaal per post
 kosten versus ‘opbrengsten’

 Middelen basiscommunicatie door Bpf HiBiN
 website
 deelnemersportaal/werkgeversportaal
 telefonisch door pensioenadministratie
 jaarverslag
 UPO
 brieven, waaronder Pensioen 1-2-3
 e-mail (indien e-mailadres aanwezig)
 Pensioenflits (alle deelnemers), Werkgeversflits
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Ondersteuning werkgevers door Bpf HiBiN

 Organiseren presentaties uitleg pensioenregeling
 handvatten werkgevers voor heldere en goede informatie
 presentaties bij werkgevers door Bpf HiBiN op locatie
 presentaties aan bijna gepensioneerde medewerkers (pilot)

 Werkgeversflitsen
 informatie over wijzigingen in de pensioenregeling

 Pensioenflitsen
 informatie aan werknemers over pensioenregeling

 Hulpmiddelen voor werkgevers
 pensioenvergelijker voor intranet werkgever

 Persoonlijk contact met pensioenadministratie
 beantwoording van diverse vragen

 Wensen vanuit werkgevers?
 wat wordt nog gemist? 
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Ondersteuning Bpf HiBiN door werkgevers ? 

 Doel Bpf HiBiN
 bereikbaarheid deelnemers vergroten
 lastige materie 

 Voorbeeld 1: jaarlijks UPO (Pensioenoverzicht)
 aankondigingsbrief dat UPO in deelnemersportaal staat
 percentage deelnemers dat daadwerkelijk UPO ‘ophaalt’
 2021: 10%

 Voorbeeld 2: communicatie verlaging opbouwpercentage
 schriftelijk naar alle deelnemers
 inclusief cijfervoorbeeld
 nog geen vijf reacties per jaar
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Ondersteuning Bpf HiBiN door werkgevers? 

 Hoe kan Bpf HiBiN deelnemers beter bereiken?
 zakelijke e-mailadressen via werkgever?
 communicatie via Koninklijke Hibin?
 vooraf informeren werkgevers over communicatie naar 

deelnemers/werknemers?
 anders?

 Deelnemersenquête
 deel 1: communicatietevredenheid

 vragen voorkeur communicatie en kwaliteit
 deel 2: verdieping

 hoe bewust is een deelnemer/werknemer over pensioen
 Hoe deelnemers te bereiken voor deelname enquête?

 oproep via aankondigingsbrief UPO in juni
 via werkgever?
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Voorbeeld ‘life event’
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Life event ‘overlijden’ werknemer 

 Bij overlijden werknemer ontvangt partner
 Anw?
 partnerpensioen, 70% (bereikbaar) ouderdomspensioen?
 aanvullende uitkeringen?

 Genoeg inkomen voor partner/kinderen of aanvullend 
verzekeren?

 partner mogelijk geen recht op Anw!
 aanvullend Anw-hiaatverzekering
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Eerste pijler: Anw

 Nabestaandenuitkering Anw als:
 de overleden partner in Nederland woonde of werkte; én
 de achterblijvende partner nog niet de AOW-leeftijd heeft; én
 de achterblijvende partner op de dag van overlijden van de 

overleden partner aan één van de volgende voorwaarden 
voldoet:
 zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar; en/of
 is minimaal 45% arbeidsongeschikt

 Huwelijk, geregistreerd partner of samenwonend
 maakt voor Anw niet uit!

 Anw-uitkering en andere inkomsten overblijvende partner
 geen inkomsten: volledige Anw-uitkering 
 wel inkomsten: mogelijk in mindering op Anw-uitkering 
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Eerste pijler: Anw – Algemene nabestaandenwet

Bedragen per 1 januari 2022

Bruto bedragen per maand:
- partner € 1.281,51
- kind tot 10 jaar €    422,26
- kind tussen 10 en 16 jaar €    624,43
- kind tussen 16 en 20 jaar €    826,61

Netto bedrag per maand, rekening houdend met heffingskorting:
- partner €    1.048,43

Bron: www.svb.nl
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Tweede pijler: partnerpensioen Bpf HiBiN
 Partnerpensioen bij overlijden

 inkomen voor de partner bij overlijden (gewezen) deelnemer
 70% van het (bereikbaar) ouderdomspensioen
 zie bedragen op het UPO

 Let op: partner heeft recht op partnerpensioen, indien de 
deelnemer: 

 getrouwd is (vorm maakt niet uit)
 samen met de partner een geregistreerd partnerschap heeft
 samenwoont met de partner mét samenlevingscontract

 Aanmelden partner bij Bpf HiBiN?
 indien getrouwd of geregistreerd partner: NIET
 indien samenwonend met samenlevingscontract: WEL

 Let op bij ingang van ouderdomspensioen 
 indien dan geen huwelijk, geregistreerd partnerschap of 

samenlevingscontract 
 (nieuwe) partner géén recht op partnerpensioen
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Anw-hiaatverzekering Bpf HiBiN

 Bpf HiBiN biedt mogelijkheid voor Anw-hiaatverzekering
 gunstige tarieven en voorwaarden
 https://www.bpfhibin.nl/werkgever/premie/

 Wordt echter relatief weinig gebruik van gemaakt!
 zie oproep Werkgeversflits

33



Verbeteren dienstverlening Bpf HiBiN
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Werkgeversportaal Bpf HiBiN

 Huidig werkgeversportaal niet optimaal
 facturen niet in te zien op het portaal
 opzet factuur (eerst specificatie, dan totaalbedrag)
 ingediende mutaties na verwerking niet terug te zien

 Ontwikkeling nieuw werkgeversportaal 
 facturen op te halen vanuit portaal
 andere opzet factuur, eerst totaalbedrag dan specificatie
 aankondiging factuur per e-mail
 methodiek factureren blijft gelijk (maandelijks achteraf op 

basis van doorgegeven mutaties)
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Automatische incasso Bpf HiBiN

 Maandelijkse factuur
 betaling via overboeking
 administratieve lasten/tijdig betalen

 Onderzoek naar automatische incasso 
 100 werkgevers willen over naar automatische incasso
 startdatum factuur augustus 2022 (in september)
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Wet toekomst pensioenen (WTP)
De nieuwe premieovereenkomsten
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Waarom een nieuw pensioenstelsel?

MINDER WERKENDEN

De levensverwachting is gestegen en de
samenleving is vergrijsd

WIJZIGING FINANCIËLE 
MARKTEN

De financiële markten veranderen sterk zoals 
bijvoorbeeld de structureel lage rente

NIET TOEKOMSTBESTENDIG

Het huidig stelsel is in de jaren 50 tot stand 
gekomen en niet langer toekomstbestendig

WIJZIGING ARBEIDSMARKT
Trend van kortere dienstverbanden en 
wisselende arbeidsrelaties

PUNTEN VAN DISCUSSIE
Punt van discussie over verdeling pensioengeld 
tussen generaties en indexatie is niet langer 
vanzelfsprekend



 Wetsvoorstel 30 maart 2022 ingediend
 ingangsdatum 1 januari 2023?
 tot 1 januari 2027 tijd om nieuwe regeling in te voeren

 Samenwerking met sociale partners
 sociale partners gaan over de keuze/inhoud regeling
 keuze uit twee premieregelingen (volgende sheet)

 Stappenplan Bpf HiBiN/sociale partners
 voorlopige keuze nieuwe pensioenregeling
 nieuwe regeling in concept uitwerken
 maken transitieplan
 invoering respectievelijk uitvoering nieuwe regeling
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Wet toekomst pensioen (WTP)



Lang en complex traject invoering WTP
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 Huidige middelloonregeling
 uitkeringsovereenkomst
 niet meer toegestaan vanaf 1 januari 2027

 Premieovereenkomsten
 solidaire premieregeling (SPR)
 flexibele premieregeling (FPR)

 Overeenkomst beide regeling
 pensioenpremie is uitgangspunt
 geen aanspraken op pensioen meer
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Premieregelingen onder WTP
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Solidaire premieregeling 
(SPR) Flexibele premieregeling(FPR)

Premieregeling Premieregeling

Opbouw in vermogen Opbouw in vermogen

Projectie van verwacht pensioen met 
projectierendement

Projectie van verwacht pensioen met projectierendement

Collectief beleggingsbeleid Individueel pensioenvermogen met life cycle – eventueel collectief 
in de uitkeringsfase

Geen individuele keuzemogelijkheid voor 
beleggingsprofielen In gevallen wél individuele keuze voor beleggingsprofielen

Eén collectief (geïntegreerde opbouw- en 
uitkeringsfase)

Gescheiden opbouw- en uitkeringsfase

Ruimte om te rekenen met projectierendement Ruimte om te rekenen met projectierendement

Deling renterisico jong/oud wordt in beginsel 
opgeheven

Geen deling renterisico jong/oud

Gerichte toedeling rendementen en renterisico op 
fondsniveau o.b.v. risicohouding leeftijdscohorten

Gerichte (individuele) toedeling rendementen op basis van life 
cycle (eventueel delen van beleggingsrisico’s en langlevenrisico in 
de uitkeringsfase)

Intrinsieke intergenerationele risicodeling via 
solidariteitsreserve

Optioneel intergenerationele risicodeling via risicodelingsreserve
voor Bpf en beroepspensioenfonds

Variabele uitkering Keuze voor vaste of variabele uitkering

Geen shoprecht Beperkt shoprecht



Gezocht: bestuurder namens 
werkgevers
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 Drie bestuursleden namens Koninklijke Hibin
 huidige afvaardiging niet afkomstig uit sector
 pensioenprofessionals
 verleden weinig animo vanuit sector

 Per 1 januari 2023 vacature
 interesse?
 contact via Bpf HiBiN/Koninklijke Hibin
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Vacature werkgeversorganisatie



Vragen?
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