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Wie bepaalt dat uw pensioenregeling verandert? - Wat verandert er voor u vanaf 1 januari 2019? Hoe was de regeling vóór 1 januari 2019? - Hoe ziet de regeling eruit vanaf 1 januari 2019?
Pensioenflits is een uitgave van Bpf HiBiN.

Wat betekent dit voor de pensioenen die u
tot nu toe heeft opgebouwd?
Vanaf 1 januari 2019 bouwt u voortaan ieder jaar een stukje nabestaandenpensioen op. Het nabestaandenpensioen
op risicobasis van vóór 2019 vervalt per 1 januari 2019. Een gedeelte van het ouderdomspensioen dat u voor 1 januari
2019 heeft opgebouwd, is gereserveerd voor het uw nabestaandenpensioen. Daarom voeren we nog één keer de
verplichte uitruil uit.
Het ouderdomspensioen dat u op 31 december 2018 heeft opgebouwd wordt verlaagd en omgezet in nabestaandenpensioen voor uw nabestaanden. Na die verplichte uitruil is het partnerpensioen dan zoals gezegd 70% van het
verlaagde ouderdomspensioen en het wezenpensioen 14%.
We laten drie rekenvoorbeelden zien om u een idee te geven wat dit allemaal in de praktijk betekent.

Heeft u vragen?

Onze contactgegevens

Veel antwoorden vindt u snel en makkelijk op onze
website: www.bpfhibin.nl. Mocht u daarna toch nog
vragen hebben 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.

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

VANAF 1 JANUARI 2019 VERANDERT
UW PENSIOENREGELING!

> www.bpfhibin.nl

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

U bouwt pensioen op bij HiBiN, het pensioenfonds voor de handel in
bouwmaterialen.
In de vorige Pensioenflitsen hebben we u uitgelegd hoe het nabestaandenpensioen en de verplichte uitruil van ouderdomspensioen naar dat
nabestaandenpensioen bij ons geregeld zijn. Wat is ook alweer het
nabestaandenpensioen? Dat is de uitkering die uw partner en kinderen
krijgen als u overlijdt.

Lees verder

>

PENSIOEN flits
Ging u met pensioen of werkte u niet meer binnen de
handel inbouwmaterialen? Dan was er geen
nabestaandenpensioen meer. Uw kinderen en partner
kregen dan dus ook geen uitkering.
Zo’n situatie wilden we natuurlijk voor u voorkomen.
Daarom was het zo geregeld dat een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen automatisch werd omgezet
in een partner- en een wezenpensioen.

Wat betekende dat in de praktijk?
Uw opgebouwde ouderdomspensioen werd lager en daar
kwam een partner- en wezenpensioen voor in de plaats. Die
omzetting deden we op het moment dat u met pensioen
zou gaan. Of eerder, als u onze branche zou verlaten.
Na die verplichte omzetting was het partnerpensioen voor
uw partner 70% van het verlaagde ouderdomspensioen en
het wezenpensioen 14%.

Oude situatie: premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
De premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid in 2018 was:

UW PENSIOENREGELING
VERANDERT

Bij een arbeidsongeschiktheid van:

Bedraagt de premievrije pensioenopbouw:

80% of meer

70%

35% tot 80%

35%

Per 1 januari 2019 verandert de pensioenregeling en vervalt de verplichte uitruil van het opgebouwde
ouderdomspensioen naar extra nabestaandenpensioen. Wat dat voor ú betekent leggen we hieronder
uit.

minder dan 35%

0%

Wie bepaalt dat uw pensioenregeling verandert?
Uw pensioenregeling wordt bepaald door wat we de
sociale partners noemen: de vertegenwoordigers van de
werkgeversorganisatie (Koninklijke Hibin) en de werknemersorganisaties (de vakbonden). Zij hebben samen
besloten om de pensioenregeling vanaf 1 januari 2019 te
wijzigen.

Hoe ziet de regeling eruit vanaf 1 januari 2019?
Nabestaandenpensioen vanaf 2019
Vanaf 1 januari 2019 heeft u een nabestaandenpensioen
op opbouwbasis. Dat betekent dat u jaarlijks niet alleen
een ouderdomspensioen maar ook een pensioen voor uw
partner en kinderen opbouwt. Dat nabestaandenpensioen
vervalt niet: niet als u met pensioen gaat en ook niet als u
de handel in bouwmaterialen verlaat.

Dat betekent dat u voortaan elk jaar simpelweg 1,625% van
uw ouderdomspensioen opbouwt.

Wat verandert er voor u vanaf 1 januari 2019?
In de pensioenregeling veranderen twee dingen: de
manier waarop het nabestaandenpensioen is verzekerd en
de premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.
Nabestaandenpensioen
Vanaf nu bouwt u jaarlijks ook een deel van uw
nabestaandenpensioen op.
Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Kunt u door ziekte of een ongeval niet of minder werken
en ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van
het UWV (WIA-uitkering)? Dan bouwt u voor het gedeelte
dat u arbeidsongeschikt bent nog steeds pensioen op.
Met één verschil: u en uw werkgever betalen voor het
arbeidsongeschikte deel van uw pensioenopbouw geen
premie. Dat noemen we de premievrije pensioenopbouw
bij arbeidsongeschiktheid.

Om het wat duidelijker te maken, laten we u hieronder het
verschil met de oude regeling zien.
Hoe was de regeling vóór 1 januari 2019?
Over een deel van uw salaris bouwt u geen pensioen op.
Dat noemen we de franchise. Over dat gedeelte krijgt u
straks namelijk een AOW-uitkering van de overheid. In 2018
is de franchise € 12.712,-. Het maximale salaris waarover u
pensioen opbouwt was in 2018 € 44.284,-. Daarboven
bouwt u geen pensioen bij ons op. Het verschil noemen we
de pensioengrondslag. In 2018 was deze dus maximaal
€ 31.572,-.
Tot dit jaar bouwde u elk jaar 2% pensioen op.
Dat werd als volgt verdeeld:
• 1,625% ouderdomspensioen voor uzelf
• 0,375% is ouderdomspenisoen dat wordt omgezet in
extra nabestaandenpensioen
Oude situatie:
nabestaandenpensioen op risicobasis
Zolang u binnen de handel in bouwmaterialen werkte, was
er een nabestaandenpensioen op risicobasis voor uw
nabestaanden.
Wat hield dat in?
Als u zou overlijden terwijl u nog in dienst was, kregen uw
partner en kinderen een nabestaandenpensioen.

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

Aan het maximaal pensioengevend salaris en de franchise
verandert niks. U bouwt nog steeds pensioen op over een
maximale pensioengrondslag van € 31.572,-.
Het percentage dat u aan ouderdomspensioen opbouwt
gaat omlaag. We hoeven namelijk geen rekening meer te
houden met het nabestaandenpensioen op risicobasis.

Het nabestaandenpensioen dat u opbouwt is
als volgt verdeeld:
• partnerpensioen:
70% van het opgebouwde ouderdomspensioen
• wezenpensioen:
14% van het opgebouwde ouderdomspensioen
Geen partner (meer)?
Heeft u geen partner (meer) als u met pensioen gaat? Dan
kunt u het opgebouwde partnerpensioen omzetten in extra
ouderdomspensioen voor uzelf. Dat kan ook als uw partner
het partnerpensioen niet nodig heeft en toestemming geeft
om het om te ruilen.

Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid vanaf 2019
Kunt u vanaf 1 januari 2019 door ziekte of een ongeval niet of minder werken en ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV (WIA-uitkering)? Dan gaat uw pensioenopbouw verder zoals hieronder te zien is:
Bij een arbeidsongeschiktheid van:

Bedraagt de premievrije pensioenopbouw:

80% of meer

100%

35% tot 80%

50%

minder dan 35%

0%
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PENSIOEN flits
Rekenvoorbeelden oude en nieuwe pensioenregeling

Voorbeeld 1: Leeftijd 35, verplichte uitruil bij dienstverlating
Oude regeling
Leeftijd deelnemer
Salaris (voltijd)
Pensioengrondslag
Jaren in dienst
Jaren tot pensioenleeftijd 67

Nieuwe regeling
35
€ 35.000,€ 22.288,5
32

In dienst
Opgebouwd Ouderdomspensioen
Opgebouwd Partnerpensioen
Te bereiken Ouderdomspensioen
Te bereiken Partnerpensioen

Leeftijd deelnemer
Salaris (voltijd)
Pensioengrondslag
Jaren in dienst
Jaren tot pensioenleeftijd 67

35
€ 35.000,€ 22.288,5
32

In dienst
€ 3.000,€€ 17.264,32
€ 10.358,59

Opgebouwd Ouderdomspensioen
Opgebouwd Partnerpensioen
Te bereiken Ouderdomspensioen
Te bereiken Partnerpensioen

€ 2.565,€ 1.795,50
€ 14.154,76
€ 9.908,33

Uit dienst voor uitruil
Opgebouwd Ouderdomspensioen € 3.000,€Opgebouwd Partnerpensioen
Na uitruil

Uit dienst

Opgebouwd Ouderdomspensioen € 2.389,61
€ 1.672,73
Opgebouwd Partnerpensioen

Opgebouwd Ouderdomspensioen € 2.565,€ 1.795,50
Opgebouwd Partnerpensioen

Voorbeeld 2: Leeftijd 55, verplichte uitruil bij dienstverlating
Oude regeling
Leeftijd deelnemer
Salaris (voltijd)
Pensioengrondslag
Jaren in dienst
Jaren tot pensioenleeftijd 67

Nieuwe regeling
55
€ 44.284,€ 31.572,15
12

In dienst
Opgebouwd Ouderdomspensioen
Opgebouwd Partnerpensioen
Te bereiken Ouderdomspensioen
Te bereiken Partnerpensioen

Leeftijd deelnemer
Salaris (voltijd)
Pensioengrondslag
Jaren in dienst
Jaren tot pensioenleeftijd 67

55
€ 44.284,€ 31.572,15
12

In dienst
€ 9.400,€€ 16.977,28
€ 10.186,37

Opgebouwd Ouderdomspensioen
Opgebouwd Partnerpensioen
Te bereiken Ouderdomspensioen
Te bereiken Partnerpensioen

€ 7.600,€ 5.320
€ 13.756,54
€ 9.629,58

Uit dienst voor uitruil
Opgebouwd Ouderdomspensioen € 9.400,€Opgebouwd Partnerpensioen
Na uitruil

Uit dienst

Opgebouwd Ouderdomspensioen € 7.424,76
€ 5.197,33
Opgebouwd Partnerpensioen

Opgebouwd Ouderdomspensioen € 7.600,€ 5.320,Opgebouwd Partnerpensioen

PENSIOEN flits
Rekenvoorbeelden oude en nieuwe pensioenregeling

Voorbeeld 3: Leeftijd 67, verplichte uitruil bij pensionering
Oude regeling
Leeftijd deelnemer
Salaris (voltijd)
Pensioengrondslag
Jaren in dienst
Jaren tot pensioenleeftijd 67

Nieuwe regeling
67
€ 44.284,€ 31.572,30
0

In dienst
Opgebouwd Ouderdomspensioen
Opgebouwd Partnerpensioen
Te bereiken Ouderdomspensioen
Te bereiken Partnerpensioen

Leeftijd deelnemer
Salaris (voltijd)
Pensioengrondslag
Jaren in dienst
Jaren tot pensioenleeftijd 67

67
€ 44.284,€ 31.572,30
0

In dienst
€ 18.500,€€ 18.500,€ 11.100,-

Opgebouwd Ouderdomspensioen
Opgebouwd Partnerpensioen
Te bereiken Ouderdomspensioen
Te bereiken Partnerpensioen

€ 15.250,€ 10.675,€ 15.250,€ 10.675,-

Uit dienst voor uitruil
Opgebouwd Ouderdomspensioen € 18.500,€Opgebouwd Partnerpensioen
Na uitruil

Uit dienst

Opgebouwd Ouderdomspensioen € 15.222,30
€ 10.655,61
Opgebouwd Partnerpensioen

Opgebouwd Ouderdomspensioen € 15.250,€ 10.675,Opgebouwd Partnerpensioen

