Hoe staat uw fonds ervoor?
Bpf HiBiN in 2016

PENSIOEN
Uitbreiding van het werkgeversportaal | Correcties op herziene premienota’s

Wilt u weten hoe Bpf HiBiN er financieel voor stond in 2016? Dit leest u
terug in het jaarverslag 2016. Begin
juli is het jaarverslag te downloaden
op www.bpfhibin.nl/downloads.

Jaarverslag 2016 | Heeft u vragen?
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Werkgeversspecial!
De belangrijkste graadmeter voor de
financiële positie van het pensioenfonds
is de dekkingsgraad. Het gemiddelde van
de (actuele) dekkingsgraden van de afgelopen
12 maanden noemen we de beleidsdekkingsgraad. Op basis van deze beleidsdekkingsgraad worden beslissingen genomen over
het verhogen (indexeren) of verlagen
(korten) van pensioenaanspraken en
-uitkeringen.
Het jaar 2016 was een spannend jaar.
Net als bij andere fondsen bestond er een
kans dat Bpf HiBiN de pensioenen moest
verlagen. Dit kwam vooral door de lage
rentestand. Hierdoor moesten we meer geld
reserveren voor toekomstige uitkeringen.
Daarnaast worden we met z’n allen steeds
ouder. Met als gevolg dat we langer pensioen
uit moeten keren.
De pensioenen worden in 2017 niet gekort
De laatste maanden van 2016 steeg
de rente weer. De (beleids)dekkingsgraad
steeg hierdoor en ging het iets beter met
fonds. Eind 2016 was de beleidsdekkingsgraad 97,6%. Als de beleidsdekkingsgraad
lager was geweest dan 96 procent had
Bpf HiBiN moeten korten. In 2017 worden
de pensioenen niet gekort.

De pensioenen worden in 2017
niet verhoogd
Het besluit om pensioenen (gedeeltelijk)
te mogen verhogen, hangt ook af van de
beleidsdekkingsgraad aan het eind van het
jaar. Pas als deze hoger is dan 110% mogen we
de pensioenen gedeeltelijk verhogen. Omdat
de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%,
mag Bpf HiBiN de pensioenen niet verhogen.

Heeft u vragen?
Als u vragen heeft over de pensioenadministratie, kunt u deze op
verschillende manieren stellen.
De snelste manier is het sturen van
een e-mail. Uw vraag komt dan op de
juiste plek terecht, zodat we snel kunnen
reageren. We proberen om uiterlijk binnen
tien werkdagen te reageren. U kunt ons
natuurlijk ook telefonisch bereiken.
Wij zijn op werkdagen van 08:30 tot
12:30 uur te bereiken. Onze medewerkers
helpen u graag.
Wilt u uw vraag schriftelijk stellen?
Stuur uw brief dan naar Bpf HiBiN,
Postbus 4840 AA in Prinsenbeek.
Ook kunt u eventuele klachten per
brief sturen naar dit adres.

bpfhibin.nl

Verhogingen in de toekomst
Aan het eind van het jaar 2017 beslist
het bestuur of de pensioenen in 2018
worden gekort of verhoogd. De komende
jaren is een verhoging van de pensioenen
niet waarschijnlijk. Het verschil tussen
onze beleidsdekkingsgraad van 97,6 en
de benodigde dekkingsgraad van 110%
is daarvoor te groot.

Contactgegevens
• E-mail:
werkgevers@bpfhibin.nl
• Telefoon:
076 – 76 40 548, op
werkdagen zijn we
bereikbaar van
08:30 tot 12:30 uur
• Schriftelijk: Postbus 45, 4840 AA
Prinsenbeek

UITBREIDING VAN
HET WERKGEVERSPORTAAL

1 januari 2017

Sinds 1 januari 2017 heeft Bpf HiBiN de pensioenadministratie overgenomen van Syntrus Achmea.
Een belangrijke wijziging voor u als werkgever is de
manier waarop u wijzigingen doorgeeft aan Bpf HiBiN.
In plaats van Pensioenaangifte, geeft u wijzigingen
aan ons door via het werkgeversportaal.

’We willen
de gebruiksvriendelijkheid
verbeteren van
het portaal’

Lees verder op pagina 2 >

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.

stichting bedrijfstakpensioenfonds
voor de handel in bouwmaterialen

bpfhibin.nl

stichting bedrijfstakpensioenfonds
voor de handel in bouwmaterialen
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Via het werkgeversportaal geeft u
digitaal wijzigingen door die voor
de pensioenregeling van belang zijn.
Dit kan een wijziging van gegevens
van uw werknemers, maar ook van
uw bedrijfsgegevens zijn.

De doorgegeven wijzigingen komen
terecht in ons pensioenadministratiesysteem. Een van onze medewerkers controleert
de door u gewijzigde gegevens. Is de wijziging
akkoord, dan wordt deze verwerkt in het
pensioenadministratiesysteem en zijn de
nieuwe gegevens voor u zichtbaar in het
werkgeversportaal.
Nog niet alle functies
werkgeversportaal beschikbaar
Het inregelen van een goed werkend
administratiesysteem kost veel tijd.
Om deze reden zijn nog niet alle functies
van het werkgeversportaal beschikbaar.
Wij hebben ons in de eerste maanden
vooral gericht op het kunnen wijzigingen
van werknemersgegevens per 1 januari

2017. Denk hierbij aan het doorgeven
van de salarissen per 1 januari 2017 of
het wijzigen van parttimepercentages.
Ook het aan- en afmelden van werknemers
in 2017 moest mogelijk zijn. Dit was voor
ons een bewuste keuze omdat wij als
pensioenfonds een wettelijke verplichting
hebben om nieuwe deelnemers tijdig te
informeren dat zij deelnemen aan de
pensioenregeling. Daarnaast hebben
we de juiste werknemersgegevens nodig
om premienota’s (facturen) te kunnen
versturen. Deze belangrijke processen
zijn nu ingericht.
Het portaal wordt gebruiksvriendelijker
Op dit moment staan er een aantal aanpassingen van het werkgeversportaal gepland
om het gebruik van het werkgeversportaal te
vereenvoudigen en u meer inzicht te geven in
uw eigen administratie. Een belangrijke aanpassing is het digitaal versturen van facturen
(premienota’s). Wij gaan deze in de toekomst
per e-mail versturen. Het e-mailadres waar
de facturen naar toe moeten, kunt u daarvoor zelf gaan aanpassen.
Daarnaast kunt u in de toekomst ook:
• uw contactgegevens beheren en
nieuwe contactpersonen voor uw
bedrijf toevoegen;

’Op dit moment staat er een aantal aanpassingen
van het werkgeversportaal gepland om het gebruik
van het werkgeversportaal te vereenvoudigen’

• administratievoerders (bijvoorbeeld
uw accountant) machtigen;
• een totaaloverzicht met gegevens
van uw medewerkers downloaden;
• digitale terugkoppeling krijgen van
de door aangeleverde bestanden;
• facturen over eerdere perioden inzien.

Correcties op herziene premienota’s
Begin februari 2017 ontving u de herziene
premienota over het boekjaar 2016 en
mogelijk ook nog van eerdere jaren. Syntrus
Achmea, de pensioenuitvoerder tot en met
2016, heeft deze verstuurd. De herziene
premienota 2016 is een correctie op de,
door u al betaalde, pensioenpremies
over het jaar 2016.
Van een aantal werkgevers ontvingen we het
bericht dat de ontvangen herziene premienota’s niet juist zijn. Zo blijken bijvoorbeeld
wijzigingen die u in 2016 heeft doorgegeven
niet te zijn verwerkt door Syntrus Achmea.
Bpf HiBiN gaat dit uiteraard controleren

Met deze aanpassingen willen we de
gebruiksv riendelijkheid van het werkgeversportaal voor werkgevers verbeteren.
U ontvangt van ons een aparte brief wanneer
de aanpassingen worden doorgevoerd en
waarin we u uitleggen welke functies
u kunt gebruiken.

Meer informatie over het werkgevers
portaal, inclusief een uitgebreide
handleiding, vindt u op:

en waar nodig corrigeren. We leggen uit
waarom we de herziene premienota niet
direct kunnen corrigeren. Zoals bekend,
voert Bpf HiBiN vanaf 1 januari 2017 zelf de
pensioenadministratie uit. Onze prioriteit
lag in eerste instantie op het verkrijgen van
de juiste werknemersgegevens per 1 januari
2017. Op deze manier zorgden we ervoor dat
de toekomstige pensioenopbouw van uw
werknemers correct in ons administratie
systeem staat.

nistratie een voorlopig bestand ontvangen
met werkgevers- en werknemersgegevens.
Voordat we deze gegevens in ons eigen
administratiesysteem plaatsten, is het
bestand uitvoerig gecontroleerd. Uit deze
controle is een aantal onjuistheden geconstateerd. Deze moeten door Syntrus Achmea
worden opgelost voordat wij een definitief
bestand kunnen ontvangen. Wij willen
fouten over het verleden graag corrigeren.
Echter, dit kunnen we niet voordat we over
het definitieve overdrachtsbestand per
31 december 2016 beschikken. Zonder dit
definitieve bestand kunnen we niet berekenen
wat er precies gecorrigeerd moet worden
voor de herziene premienota. Dit heeft ook
gevolgen voor het tijdstip waarop Bpf Hibin
eventueel bedragen gaat terug betalen.
Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Correcties in de administratie tot en met
31 december 2016
Voor de overdracht van de bestandgegevens
tot en met 31 december 2016 zijn wij afhankelijk van Syntrus Achmea. Deze partij levert
een bestand met de opgebouwde pensioenen
per deelnemer. Wij hebben voor onze admi-

www.werkgevers.bpfhibin.nl/		
werkgeversportaal

’Het inregelen van
een goed werkend
adminis tratiesysteem
kost veel tijd’

Wat moet u doen als uw herziene
premienota’s niet kloppen?
Klopt de herziene premienota over 2016
(of eerdere jaren) niet? Laat het ons weten
door een e-mail te sturen naar:
werkgevers@bpfhibin.nl. Vermeld daarin
wat er niet klopt. U ontvangt van ons een
bericht met het resultaat. Ook betalen
wij onterecht betaalde premies terug en
corrigeren de pensioenaanspraken van de
betreffende werknemers. Wij beseffen dat
het voor u vervelend is dat wij niet direct
over kunnen gaan tot betalen.

’Klopt de premienota niet?
Laat het ons weten’

