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Uw werknemers bouwen pensioen op over hun 
pensioengevend salaris. Per 1 januari 2018 stijgen 
de franchise en het maximum pensioengevend salaris.

Lees verder op de volgende pagina  →

Nieuwe 
kerncijfers

Werkgevers special!

Als u vragen heeft over de pensioenregeling 
of -administratie, kunt u altijd bij ons terecht. 
We helpen u graag!

Snel antwoord? Stuur ons een e-mail!
De makkelijkste manier is het sturen van een e-mail. 
Uw vraag komt dan op de juiste plek terecht, zodat 
we er meteen mee aan de slag kunnen gaan. 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. 

Telefoon
U kunt ons natuurlijk ook bellen. Wij zijn op werkdagen 
van 8.30 uur tot 12.30 uur te bereiken.

Schriftelijk
Uw vraag liever per brief stellen? Ook dat kan! 

Onze contactgegevens
• E-mail:  werkgevers@bpfhibin.nl of via 

 het contactformulier op onze website: 
 www.werkgevers.bpfhibin.nl/contact

• Telefoon:  076 – 76 40 546 op werkdagen van  
 8.30 uur tot 12.30 uur

• Schriftelijk:  Postbus 45, 4840 AA Prinsenbeek

Disclaimer
Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samen-
stelling van de Pensioenfl its besteden, is het mogelijk dat 
de informatie die hierin wordt gepubliceerd onvolledig 
of onjuist is. Aan de Pensioenfl its kunnen dan ook geen 
rechten worden ontleend.

Heeft u vragen?

Aanpassingen 
werkgeversportaal

In de afgelopen weken hebben we met een aantal aanpassingen 

het werkgeversportaal weer verder verbeterd. Zo willen we het voor 

u als werkgever makkelijker maken om wijzigingen door te geven.

De verbeteringen op een rij:

• De uitleg over het aanleveren van mutaties is uitgebreid. We hebben 
bijvoorbeeld duidelijker beschreven hoe u parttime percentages en 
salarissen doorgeeft.

• U ziet voortaan de status van mutaties die u aanlevert. Een mutatie 
krijgt eerst de status ‘aangeleverd’. Zodra een medewerker van ons 
pensioenfonds ermee aan de slag gaat, verandert de status naar ‘in 
behandeling’. Zijn er onjuiste gegevens doorgegeven bij de mutatie? 
Dan ziet u dat aan de de status ‘afgekeurd’. U weet dan dat u de 
gegevens nog even opnieuw moet controleren. Op het moment dat 
de mutatie defi nitief is verwerkt, ziet u de status ‘verwerkt’.

• Wilt u mutaties voor meerdere werknemers tegelijk in één keer aan 
ons doorgeven? Dan gebruikt u zoals u gewend bent de bulksheet. 
We hebben deze verbeterd, zodat u nóg makkelijker salariswijzigingen 
kunt doorgeven of uw werknemers kunt aan- of afmelden.

Bereikbaarheid 

pensioenadministratie 

tijdens feestdagen

Vanwege Kerst en Oud & Nieuw is de pensioen-
administratie van Bpf HiBiN van 25 december 2017 
tot en met 1 januari 2018 even niet bereikbaar. 
Vanaf 2 januari 2018 staan we weer graag voor u 
klaar! 

Alle pensioenuitkeringen voor de maand  december 
2017 worden rond 18 december 2017 al uitbetaald. 



Het afgelopen jaar hebben we u op de 
hoogte gehouden over de financiële positie 
van Bpf HiBiN. De ‘thermometer’ voor de 
financiële positie van een pensioenfonds is 
de beleidsdekkingsgraad van het fonds: de 
gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden.

Eind 2016 was de beleidsdekkingsgraad 
nog 97,6%. Eind oktober 2017 steeg deze 
naar 102,6%. Dit betekent dat de financiële 
positie van Bpf HiBiN in 2017 is verbeterd. 
Een overzicht van de beleidsdekkingsgraad 
per maand is te vinden op www.bpfhibin.nl/
dekkingsgraad.

Verlagen van pensioenen nog niet  
aan de orde
Als de beleidsdekkingsgraad niet zou zijn  
gestegen maar zou zijn gezakt, dan bestond 
de kans dat het fonds zou moeten korten: 
het verlagen van de opgebouwde pensioen-
aanspraken en -uitkeringen (de pensioenen). 
We kunnen u laten weten dat het verlagen 
van de pensioenen per 1 januari 2018 niet 
aan de orde is, doordat de financiële positie 
van het fonds over 2017 is verbeterd.

Waarschijnlijk nog geen verhoging  
van pensioenen 
Wanneer de beleidsdekkingsgraad  
van Bpf HiBiN hoger is dan 110%, mogen  
we besluiten de pensioenen te verhogen 
(indexeren). Dit betekent dat de pensioenen 
per 1 januari 2018 niet worden verhoogd. 
Daarvoor is de beleidsdekkingsgraad te laag. 
Ook voor de komende jaren is een verhoging 
van de pensioenen niet waarschijnlijk. Het 
verschil tussen onze beleidsdekkingsgraad 
van 102,6% en de vereiste 110% is daarvoor 
nog te groot.

’De ’thermometer’ voor de financiële positie van een 

pensioenfonds is de beleidsdekkingsgraad van het fonds’

De nieuwe bedragen per 1 januari  

2018 ziet u terug vanaf de facturatie  

over januari 2018

De AOW-leeftijd gaat  

in stapjes omhoog

44.284

31.572

22,2%

12.712

→  Vervolg van de vorige pagina 

Deze bedragen stijgen mee met de cao-verhogingen van het salaris. 
Een korte uitleg van deze termen:

• De franchise is het gedeelte van het salaris waarover geen  
pensioen wordt opgebouwd, omdat deelnemers al een AOW- 
uitkering van de overheid ontvangen.

• Het maximum pensioengevend salaris is het maximale salaris 
waarover werknemers pensioen opbouwen. Verdienen werk- 
nemers meer dan dit bedrag, dan bouwen ze over het meerdere 
geen pensioen bij Bpf HiBiN op.

• Het (maximaal) salaris minus de franchise is de pensioengrond-
slag. Dit is het bedrag waarover daadwerkelijk pensioen wordt 
opgebouwd en waarover de pensioenpremie wordt berekend. 

Per 1 januari 2018 stijgt de franchise naar € 12.712,- . 
Het maximum pensioengevend salaris stijgt naar € 44.284,-.
De maximale pensioengrondslag voor 2018 is daarmee dan € 31.572,-.

De premie is 22,2% van de pensioengrondslag. Als werkgever  
betaalt u 14,8% over de pensioengrondslag. Werknemers betalen  
de resterende 7,4% over de pensioengrondslag.

De inhoud van de pensioenregeling  
wijzigt niet per 1 januari 2018
Ten opzichte van vorig jaar wijzigt de  
pensioenregeling van Bpf HiBiN niet.  
Het opbouwpercentage voor het ouder-
domspensioen blijft 2,0%. De automatische 
uitruil van het opgebouwde ouderdoms-
pensioen naar (extra) nabestaanden- 
pensioen die wij doen bij pensionering of 
einde dienstverband van uw werknemers 
blijft bestaan. Benieuwd naar de nieuwe 
kerncijfers waarover de pensioenopbouw  
en de premie worden berekend? U vindt  
ze verderop in deze pensioenflits.

De pensioenrichtleeftijd en de AOW-leeftijd 
veranderen landelijk per 1 januari 2018
De leeftijd waarop we de te bereiken  
pensioenen berekenen, noemen we de  
pensioenrichtleeftijd. De pensioenrichtleef-
tijd hangt af van de levensverwachting van 
de Nederlandse bevolking en wordt bepaald 

door de overheid. Per 1 januari 2018 wordt 
deze leeftijd verhoogd: van 67 naar 68 jaar. 

Naast de pensioenrichtleeftijd kennen  
we in Nederland ook de AOW-leeftijd.  
Dit is de leeftijd waarop Nederlanders hun 
AOW-uitkering van de overheid ontvangen. 
De AOW-leeftijd gaat in stapjes omhoog.  
Op dit moment is de AOW-leeftijd nog 65 
jaar en 9 maanden. In 2018 is dit 66 jaar en 
in 2021 wordt dit 67 jaar. 

Bpf HiBiN verhoogt de pensioenricht- 
leeftijd nog niet in 2018
Veel deelnemers van Bpf HiBiN gaan  
met pensioen op het moment dat ze hun 
AOW-uitkering ontvangen. Omdat de AOW-
leeftijd pas na 2021 boven de 67 jaar komt, 
verhoogt Bpf HiBiN de pensioenrichtleeftijd 
nog niet: het verschil tussen de pensioen-
richtleeftijd en de AOW-leeftijd op dit 
moment is nog te hoog.  

Op welk moment we de pensioenrichtleef-
tijd wél verhogen en welke gevolgen dat voor 
het pensioen van uw werknemers heeft, 
laten we u nog uitgebreid weten.

Wijzigingen in het pensioenstelsel
Het nieuwe kabinet heeft plannen om  
het pensioenstelsel aan te passen. Dat zal  
gevolgen hebben voor de pensioenregeling 
van Bpf HiBiN. Maar zolang nog niet duide-
lijk is wat de plannen van het kabinet precies 
inhouden, kunnen we hier nog niks zinnigs 
over zeggen. Zodra er meer bekend is,  
informeren we u natuurlijk zo snel mogelijk.

Pensioenregeling  
van Bpf HiBiN in 2018

Financiële positie van Bpf HiBiN over 2017

De inhoud van de pensioenregeling wordt bepaald door de sociale partners. Dit zijn vertegenwoordigers van de werkgevers- 

organisatie (in ons geval Koninklijke Hibin) en de werknemersorganisaties (de vakbonden). Het afgelopen jaar hebben zij  

de pensioenregeling besproken. De uitkomsten van dit overleg zetten we hieronder voor u op een rij.


