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Hoeveel pensioen denk je dat je krijgt?

Uh..?

70% van wat ik
nu verdien?

Geen
idee

Ik verkoop
mijn huis

Wie dan leeft...

Ongeveer
de helft?

Ik weet
het!

Check het zelf op de
pensioenplanner

Zien we dan
wel weer

pensioenplanner.
bpfhibin.nl

Wanneer is de vraag...
stichting bedrijfstakpensioenfonds
voor de handel in bouwmaterialen

Wat ontvang je eigenlijk
als je met pensioen gaat?
Dat is voor iedereen anders en kunnen we in deze pensioenflits niet voor iedereen persoonlijk beantwoorden. Hoeveel pensioen
je later ontvangt hangt bijvoorbeeld af van je salaris en hoe lang je hebt meegedaan aan de pensioenregeling.

Directeur Rob Braaksma
”Pensioenfondsbestuurder is allang
geen erebaantje meer”
Interview Rob Braaksma,
directeur Bpf HiBiN

De belangrijkste vraag
die je je moet stellen
als het om pensioen gaat:
hoeveel krijg ik later en
vind ík dat genoeg?

Rob Braaksma wordt
aan de tand gevoeld
over vijf prangende
thema’s

De situatie van Gregory (59 jaar)

De situatie van Patrick (29 jaar)

Is al 34 jaar in dienst als magazijnmedewerker bij

Is sinds 4 jaar in dienst als medewerker binnen-

een grote groothandel | Doet mee aan de regeling

dienst bij een middelgrote groothandel | Doet vanaf

van Bpf HiBiN sinds 1980 | Heeft tot 2001 de vaste

2010 mee aan de middelloonregeling van Bpf HiBiN |

bedragenregeling gehad (zie ook kader op pagina 4) |

Patrick heeft nog een lange weg te gaan tot aan

Daarna is Gregory overgegaan naar de middelloon-

zijn pensionering | Hij is op dit moment (nog) niet

regeling | Gregory heeft ongeveer nog

met zijn pensioen bezig

8 jaar te gaan tot aan zijn pensionering | Zijn hobby
is zeevissen | Hij wil na zijn pensionering meer
tochten op zee maken
Wat ontvangt Gregory aan pensioen? De feiten:

In dienst:
1980
Leeftijd indiensttreding: 25 jaar
Pensioenregeling:
vaste bedragenregeling tot 2001,
daarna middelloonregeling
Salaris:
25.000 euro
Gregory ontvangt op basis van deze gegevens later
5.500 euro aan pensioen (bruto per jaar) in combinatie met
een meeverzekerd partnerpensioen van 3.800 euro.

Wat ontvangt Patrick aan pensioen? De feiten:
In dienst:
2010
Leeftijd indiensttreding: 25 jaar
Pensioenregeling:
middelloonregeling
Salaris:

25.000 euro

Patrick ontvangt op basis van deze gegevens later
8.900 euro aan pensioen (bruto per jaar) in combinatie met
een meeverzekerd partnerpensioen van 6.200 euro.

Kortom, je ziet dat deelnemers die nog aan de vaste bedragen regeling hebben meegedaan beduidend minder pensioen ontvangen
dan deelnemers die pas na 2001 zijn ingestroomd. Daar kán het pensioenfonds helaas niets aan doen. We kunnen alleen wijzen
op het belang van het bekijken van ieders eigen pensioensituatie.

Check je pensioen. Ieder jaar krijgt iedereen een pensioenoverzicht. Daarop staat hoeveel pensioen bij Bpf HiBiN is opgebouwd.
Daarnaast kun je ook altijd kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl (inlog met DigiD). Daar staan al je opgebouwde pensioenen
en zie je ook je aow. Zo heb je een compleet overzicht. Daarmee kan je beter bepalen of je aanvullende maatregelen moet nemen.
En denk nu niet: het is voor mij te laat (of ik ben nog lang niet aan pensioen toe...). Overleg met een financieel adviseur wat de
mogelijkheden zijn. Doen!

Rob Braaksma (52 jaar) is directeur van Bpf HiBiN. Dat betekent dat hij de dagelijkse gang van zaken leidt. Hij heeft de leiding over het
bestuursbureau en doet de externe vertegenwoordiging samen met de voorzitter (bijvoorbeeld in het contact met De Nederlandsche Bank
en adviseurs van het fonds). Rob weet van de hoed en de rand en kunnen we dus het beste aan de tand voelen over pensioen, de regeling en
bestuur. Want eerlijk gezegd, pensioen en pensioenfondsbestuur is best ondoorzichtig voor buitenstaanders. Hoe zit het nu écht?
We leggen vijf prangende vragen aan Rob voor.
Hoge salarissen, bonussen, bestuursleden
die een gouden handdruk krijgen, etc.
Hoe zit dat bij u? Hoe wordt het pensioenfondsbestuur van Bpf HiBiN betaalt en
hoeveel pensioen krijgt u eigenlijk later?
”Het publiek en de media verkondigen
wel dat pensioenfondsbestuurders zich
verrijken met hoge salarissen en bonussen.
Dat is niet waar. Onze bestuurders krijgen
een zogenaamde vacatievergoeding.
De hoogte daarvan is gebaseerd op een
regeling van de Sociaal-Economische Raad,
een onafhankelijke organisatie. Van bonussen is zeker geen sprake. Voor mij is dit vaak
meer dan een fulltime baan en ik krijg een

managementvergoeding. Ik heb hiervoor bij allerlei andere bedrijven gewerkt
– niet altijd in de sector – o.a. als groeps
controller. Ik heb bij die bedrijven, net als
ieder ander, pensioen opgebouwd. Als ik
straks met pensioen ga, krijg ik dat uit
betaald.”
Deelnemers en gepensioneerden moeten
er zeker van kunnen zijn dat het bestuur
van hun fonds deskundig is en het vermogen goed wordt beheerd. Maar hoe
kunnen ze daar nu van op aan?
”Dat is een belangrijk punt. Tot ongeveer 10
jaar geleden was pensioenfondsbestuurder

meer een erebaantje. Dat is de laatste jaren
flink veranderd. En met de per 1 juli j.l. in
werking getreden Wet versterking bestuur
pensioenfondsen wordt het nog beter.
Maar om terug te komen op de vraag zeg
ik zonder enige twijfel: daar kunnen de
deelnemers en gepensioneerden van op aan.
Het is natuurlijk wel zo dat we ook sterk
afhankelijk zijn van de gebeurtenissen om
ons heen. Zo heeft de kredietcrisis er
bij de meeste pensioenfondsen flink
ingehakt. Het is misschien flauw om te
zeggen, maar we doen ons best. Bpf HiBiN
wil zo transparant en open mogelijk zijn.” →
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→ Vervolg van de vorige pagina

Bpf HiBiN
voor 2001
Tot 2001 had Bpf HiBiN een vaste
bedragenregeling. Dat betekende dat
de werkgever iedere week ongeveer
20 gulden in de pensioenpot van de
werknemer stortte.
Na 2001 is iedereen overgegaan
op de middelloonregeling. De vaste
bedragenregeling was een hele
karige regeling. Deelnemers die
pensioen in die regeling hebben
opgebouwd, halen de 70% van het
gemiddelde salaris als pensioen
zeker niet. Het bestuur kan niets
veranderen aan die karige opbouw.
Het bestuur wijst deze mensen
– maar eigenlijk iedereen – nadrukkelijk op het feit dat je echt je pensioen
moet checken en maatregelen moet
nemen als het pensioen lager uitvalt
dan verwacht. Besef in welke
situatie je zit!

Bpf HiBiN
na 2001
Vanaf 2001 heeft het pensioenfonds
de middelloonregeling, waarbij op
dit moment 2% of meer per jaar
opgebouwd wordt van de voor jou
geldende pensioengrondslag (het
pensioengevend salaris min aow).
In het pensioenakkoord staat echter
dat het opbouwpercentage vanaf
2015 moet worden verlaagd naar
1,875%. Ook als je altijd in de
middelloonregeling hebt deelgenomen
is het zinvol om je eigen pensioensituatie te checken. Wat krijg ik later
en vind ik dat voldoende?

Heb je ook een prangende vraag aan
Rob of een van de bestuursleden?
Mail dan naar info@bpfhibin.nl.

info@bpfhibin.nl

”Ik zou het liefst alle wettelijke
kaders in de communicatie
overboord gooien. Weg met
de disclaimer.”

”We proberen iedereen op de hoogte
te houden van alle ontwikkelingen en
besluiten. En we betrekken deelnemers
en gepensioneerden graag bij ons beleid.
Op de planning staat bijvoorbeeld een
onderzoek naar de risicobereidheid
onder deelnemers. In zo’n onderzoek
wordt gevraagd hoe men vindt dat het
vermogen moet worden belegd in relatie
tot de pensioenopbouw en kansen om de
pensioenuitkering mee te laten groeien
met de inflatie.”
Pensioen is jackpot voor bankiers…
De hoge post aan bijvoorbeeld beleggingskosten op de begroting zijn voor velen een
doorn in het oog. Kan dat niet anders?
”Daar zijn we heel erg mee bezig. Vanaf 2012
zijn de kosten voor het uitvoeren van de
pensioenregeling alleen maar gedaald.
Voor wat betreft de beleggingskosten
zullen we daar hopelijk dit jaar ook nog
’winst boeken’. Het grootste beleggingsfonds
ter wereld – in Noorwegen – heeft onderzoek
gedaan naar de meerwaarde van beleggingsexperts. Die bleek er nauwelijks te zijn.
Een beetje technisch verhaal, maar beleggen
via een indextracker bleek ook zeer goede
resultaten te geven en bespaarde een hoop
geld. Dat soort creatieve oplossingen gaan
we de komende tijd bekijken. Beleggen via
zo’n indextracker noem je passief beleggen.
Als je probeert zo’n indextracker te verslaan,
dan noem je dat actief beleggen. De crux
is om de juiste mix tussen die twee te
realiseren om zo een maximaal rendement
te krijgen tegen acceptabele kosten.”
Te weinig pensioen opgebouwd?
Dan is langer doorwerken een prima
optie. Wat vindt u daarvan?
”Dat vind ik prima. Maar dat ligt natuurlijk
heel erg aan de persoon zelf. Als het kan
en je hebt nog steeds plezier in je werk,
dan moet je dat doen. Als je op die manier
extra kan bijsparen voor pensioen, dan is

het een prima oplossing. En in ons geval
zijn er waarschijnlijk wel deelnemers die
te weinig pensioen hebben opgebouwd door
de vaste bedragenregeling uit het verleden.
Maar nogmaals, het moet wel mogelijk zijn.
Dát wordt vaak vergeten bij de beleidsmakers. Overigens wordt pensioen in het
algemeen door de beleidsmakers en politiek vaak over één kam geschoren. Er wordt
beleid gemaakt alsof alles gelijk zou zijn.
Maar dat is niet redelijk. Alle pensioenregelingen zijn anders. In ons geval hebben
we nog te maken met de karige regeling van
voor 2001. In diezelfde tijd hadden andere
pensioenfondsen nog een riante eindloonregeling. Nu straks de opbouw weer verlaagd
wordt, worden onze deelnemers daar extra
door geraakt. Dat vind ik niet eerlijk.”
Er wordt zo gehamerd op goede pensioencommunicatie. Hoeveel krijg ik, vanaf
wanneer en is het genoeg? Dat zijn de drie
belangrijkste vragen voor een deelnemer.
Waarom geven we die informatie niet
gewoon, maar zit er altijd zoveel technische
ballast omheen?
”Dat willen we graag doen en dat doen
we ook zo goed mogelijk. Maar we zijn als
pensioenfonds gebonden aan wettelijke
kaders. Ik zou het liefst al die wettelijke
kaders overboord gooien. Alle disclaimers
(voorbehouden) weglaten. Daar wordt de
boel niet overzichtelijker van. Gewoon
zeggen hoe het zit, daar heeft de deelnemer
het meeste belang bij. Maar, de afm tikt
ons op de vingers als we de regels anders
invullen. Wat wel een punt is, is dat we in
het verleden nauwelijks hebben gecommuniceerd over de vaste bedragenregeling, die deelnemers tot half 2001 hadden.
Deelnemers hebben geen besef gehad van
wat dat inhield. Dat moeten we onszelf
aanrekenen en daar willen we vanaf nu de
nodige aandacht aan geven. Dat is een lastig
verhaal en geen mooie boodschap. Wel eerlijk
en duidelijk, dat moet voor mij voorop staan.”

Wie houdt het bestuur
scherp en in de gaten?
Verantwoordingsorgaan
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Op 1 juli 2014 is het nieuwe verantwoordingsorgaan van Bpf HiBiN van start gegaan.
Aanleiding hiervoor is de nieuwe Wet versterking bestuur pensioenfondsen.
Ruud van Scheijndel
Ruud is 44 jaar lang adviseur in de bouw
geweest en gespecialiseerd op het gebied
van daken die eventueel zijn voorzien van
eendakbegroeiing of PV-panelen voor ’groene
energie’. Tijdens zijn actieve carrière werd
hij lid van de Deelnemersraad van Bpf HiBiN
(in 2009). Sinds 2011 zat hij in het oude verantwoordingsorgaan als vertegenwoordiger
van de pensioengerechtigden. Ruud is intern
gekozen tot voorzitter van dit orgaan. In een
periode vol veranderingen in het pensioenlandschap ziet hij in dit werk uitsluitend
uitdagingen, die hij als betrokken persoon
doet in het belang van alle deelnemers van
het pensioenfonds.
Mirjan van Heesbeen
Mirjan is al 31 jaar werkzaam bij Schuurmans
Afbouwmaterialen en Logistiek BV in Vught.
Hier is zij verantwoordelijk voor de personeels- en salarisadministratie en voor de
certificering van ISO 9001, VCA** en FSC.
Doordat ze vanuit haar vakgebied met
pensioenen te maken heeft, heeft dit altijd
haar interesse gehad: ”Wat gebeurt er met
ons geld? En als ik straks met pensioen ga,
is er dan nog wel een uitkering?” Mirjan wil
zo duidelijk mogelijke antwoorden op deze
vragen voor elke deelnemer van Bpf HiBiN.
Jan Krijt
Jan was 36 jaar werkzaam in diverse administratieve functies in de handel in bouwma-

terialen. De laatste 9 jaar was hij lid van de
Deelnemersraad van Bpf HiBiN. Vanaf 1 juli
2014 is hij in het verantwoordingsorgaan
de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Als hoofd administratie
is hij sterk geïnteresseerd geraakt in de
pensioenbranche. Hij vindt het belangrijk
dat Bpf HiBiN er in is geslaagd om tijdens
de kredietcrisis niet te hoeven korten op
de pensioenen. Indexatie van pensioen is
Jans volgende speerpunt.
Hein Zaan
Hein werkt bij de Fuhler bedrijvengroep,
waar hij onder andere de projectadministratie en QSHE management doet en heeft de
eindverantwoording over transportactiviteiten. Na twee jaren in de Deelnemersraad
van Bpf HiBiN te hebben gezeten, heeft hij
nu namens werknemers zitting genomen in
het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. In de Deelnemersraad ontdekte hij
dat er een hele organisatie schuil gaat achter
het pensioenfonds. Hij hoopt met de opgedane kennis ook van toegevoegde waarde
te zijn in het verantwoordingsorgaan.
Hugo Vink
Hugo Vink is met zijn 29 jaar de jongste in
het verantwoordingsorgaan. Hij is sinds 2010
actief betrokken bij ons pensioenfonds.
Hij was voorzitter van de deelnemersraad
en nu lid van het nieuwe verantwoordingsorgaan. Hij streeft ernaar om tot zo even-

wichtig mogelijke besluiten te komen.
Dat wil zeggen dat hij alle voor- en nadelen
voor alle partijen en de toekomst van het
pensioenfonds afweegt.

De nieuwe wet en
het verantwoordings
orgaan

Het besturen van een pensioenfonds
is ingewikkeld. En het wordt er helaas
niet gemakkelijker op. Bovendien zijn
het turbulente tijden voor pensioenfondsen. Er gaan meer mensen met
pensioen en de dekkingsgraad (financiële thermometer) staat onder druk.
Kortom, er moeten veel cruciale beslissingen genomen worden. De kwaliteit van het pensioenfondsbestuur
moet verbeterd worden om hiermee
om te kunnen gaan. De nieuwe Wet
versterking bestuur pensioenfondsen regelt dit. Deze wet moet ervoor
zorgen dat uiteindelijk deelnemers
en gepensioneerden er zeker van
kunnen zijn dat het bestuur van hun
fonds deskundig is en het vermogen
goed wordt beheerd.
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Feiten, cijfers en
wetenswaardigheden

Wat k un je ver wachten als je me t pensioen ga at?

AOW-p e n s i o e n
v ia d e o v e rh e i d

OUDERDOMSPENSIOEN
v ia d e w e rkg e v e r

S PA A RG E L D
zel f

Slechts 4 op de 10 Nederlanders
weten hoeveel pensioen ze
opbouwen, dat is minder dan
vorig jaar. Toch vindt
pensioen belangrijk.

is dit genoeg?

(bron: Marketresponse)

KEUZEMOGELIJKHEDEN

Door gamen meer interesse in pensioen

A l s j e m e t p e n s i o e n g a at

1

2

Eerder
met pensioen

3

Later
met pensioen

4

Gedeeltelijk
met pensioen

Pensioen
uitruilen

5

Jongeren raken door spelletjes meer geïnteresseerd in pensioen.
Dit blijkt uit onderzoek van een Canadees bedrijf dat een game ontwikkelde om de interesse onder jongeren rondom het sparen voor
hun pensioen te vergroten. Voor ons oud nieuws. Bpf HiBiN heeft al
ruime tijd een pensioengame! Lukt het je om je pensioengaten te
ontwijken tot aan je pensionering? De game van de Canadees biedt
daarnaast meer informatie. Onze game is gewoon leuk. Nooit de
game gespeeld? Je vindt de game op www.bpfhibin.nl

Variabel
pensioen

LIFE EVENTS

G e b e ur t e n i s s e n di e i nv l o e d k un n e n h e b b e n o p j o uw p e n s i o e n

i

Nieuwe baan

Samenwonen

i

i

Deeltijd werken

Trouwen

i

i

Onbetaald verlof

Scheiden

i

i

Arbeidsongeschikt

Kinderen

i

i

Werkloos

Verhuizen

i

i

Werken in buitenland

Overlijden

i

TH U I S

Meer informatie op www.bpfhibin.nl

i

WE RK

87%

Bij Bpf HiBiN bouwen 6.659
deelnemers op dit moment
pensioen op. 4.983 gepensioneerden ontvangen een pensioen
van Bpf HiBiN. Er zijn 14.826 exdeelnemers. Hun pensioen staat
nog wel bij Bpf HiBiN, maar ze
bouwen geen pensioen meer op.

Jaarlijkse
pensioenopbouw

Ouderdomspensioen*

21 jaar

67 jaar

* Het nabestaandenpensioen is, zolang
je werkzaam blijf t in de sector en
pensioen blijf t opbouwen bij Bpf HiBiN,
meeverzekerd op risicobasis. Als je uit
dienst gaat of pensioneert wordt het
opgebouwde ouderdomspensioen
automatisch omgezet in een ouderdomspensioen met een nabestaandenpensioen
als je een partner hebt.

Ruim 7 op de 10 werknemers
willen dat pensioenpremies voorzichtig worden belegd, ook als dat
betekent dat de pensioenen lager
uitkomen. Slechts 9% geeft de
voorkeur aan een risicovol beleggingsbeleid. Werknemers, die via
hun werkgever pensioen opbouwen, willen dus vooral financiële
zekerheid voor later.

Bpf HiBiN gaat ook onderzoek doen naar de risicobereidheid
onder haar eigen deelnemers. Daar hoor je later meer over.

Op www.bpfhibin.nl staat een kennistest. Na 10 vragen weet
jij of je een pensioengoeroe bent of dat je nog wat bij te leren hebt.
Je kan je score delen via Facebook of Twitter!

O p b o uw e n z o l an g j e w e r k t

Je oudedagsvoorziening bestaat uit 3 pijlers. Tenminste, zo wordt er
altijd over gesproken:
• pijler 1 is de aow van de overheid
• pijler 2 is het pensioen dat je opbouwt via je werkgever
• pijler 3 is mogelijk privé-pensioen door te sparen of te beleggen.
Door een langere levensverwachting en de lage rente is het hard
nodig om te kijken of er nog andere financiële bronnen zijn om zo
toch voldoende pensioen op te bouwen. En dan komen 2 nieuwe
pijlers in zicht:
Een eigen huis wordt tegenwoordig ook als pensioenpijler gezien.
Een lage hypotheek betekent lagere woonlasten, veel mensen
proberen daarom extra af te lossen. Daarnaast kan verkoop van
de woning rond de tijd dat je met pensioen gaat ook voor extra
inkomsten zorgen. Met de nieuwe pijler 5 bedoelen ze het inkomen.
Je kan met deeltijdpensioen en parttime blijven doorwerken.
Ook via het starten van een eigen onderneming kan voor extra
inkomen worden gezorgd.

(bron: CBS)

Wat weet jij van pensioen?

PENSIOENOPBOUW

Van 3 naar 5

87% van de werknemers

vindt pensioen belangrijk.
Van de werknemers die ouder
zijn dan 54 jaar vindt
pensioen belangrijk.

95%

Ruim 50% van de werknemers
vindt het logisch dat ze langer
moeten werken om het pensioenstelsel betaalbaar te houden, vooral omdat mensen langer gezond
blijven en ouder worden.
(bron: CBS)

(bron: Marketresponse)
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JAARVERSLAG
2013
In 5 minuten op de hoogte
van het reilen en zeilen
van je pensioenfonds

’ONMOGELIJK’

Kijk, lees, klik en scroll:
filmpjes en no-nonsense teksten
In 5 minuten weet je de hoofdpunten. Heb je 10 minuten of wil je meer weten? Dan geven we je graag nog meer
informatie. Natuurlijk is het ook mogelijk om het volledige jaarverslag 2013 te downloaden.
www.bpfhibin.nl/jaarverslag/2013

Blijf op de hoogte
op de manier die jij wil

Bekijk het
jaarverslag op

www.bpfhibin.nl

Heb je vragen of klachten?
Vul dan een contactformulier in op onze website
www.bpfhibin.nl

Op de hoogte blijven van je pensioen?
•

•

Geef je e-mailadres door als je altijd van het laatste nieuws op de hoogte
wilt blijven. Informatie van Bpf HiBiN komt dan automatisch in je mailbox.
Via de website kun je je e-mailadres doorgeven.
Op www.bpfhibin.nl staat alle informatie over de pensioenregeling, nieuws van
het bestuur, alle documenten en natuurlijk de pensioengame en kennistest.

•

Via de pensioenapp van Bpf HiBiN kan je via je tablet alle informatie vinden.

•

En voor de socials: Bpf HiBiN vind je ook op Twitter (www.twitter.com/bpfhibin)
en Facebook (www.facebook.com/bpfhibin).

e-mail:
info@bpfhibin.nl
social media:
www.twitter.com/bpfhibin
www.facebook.com/bpfhibin
Klant Contact Center
Deze is op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur
te bereiken op 088-0084036 (4 cent per minuut)
Schriftelijke vragen:
Postbus 45
4840 aa Prinsenbeek
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.

bpfhibin.nl

stichting bedrijfstakpensioenfonds
voor de handel in bouwmaterialen

