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Na-
bestaanden-

pensioen
In de vorige pensioenfl itsen hebben we het 
nabestaandenpensioen uitgelegd. Nog even in 
het kort: als u overlijdt, krijgen uw kinderen en partner 
(en eventueel uw ex-partner) een uitkering van het 
fonds. In deze pensioenfl its laten we zien wie van uw 
nabestaanden recht hebben op dat nabestaanden
pensioen – en hoe dat in zijn werk gaat.

Lees verder op de volgende pagina  →

Als u vragen heeft over uw pensioen, kunt u 

altijd bij ons terecht. We helpen u graag!

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.

Uw vraag liever per brief stellen? 
Ook dat kan!

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

 het contactformulier   
 op onze website:   
 www.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 
samenstelling 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?

Vacature in het 
verantwoordingsorgaan 
per 1 januari 2018

Bouwt u graag mee aan uw eigen pensioenregeling? Vindt u het belangrijk om te 

weten wat er speelt binnen uw eigen pensioenfonds en denkt u daar graag over mee? 

Meld u dan aan en wie weet wordt u het nieuwe lid van het verantwoordingsorgaan.

Over ons
Het verantwoordingsorgaan adviseert 
het bestuur van het pensioenfonds over 
het gevoerde beleid, zoals bijvoorbeeld 
het communicatiebeleid. In het verant-
woordingsorgaan bent u de vertegen-
woordiger van alle deelnemers binnen 
uw pensioenfonds. Het verantwoordings-
orgaan bestaat nu nog uit 5 leden: 1 lid 
namens de gewezen deelnemers (slapers), 
2 leden namens de pensioengerechtigden, 
1 lid namens de werkgevers en 1 lid namens 
de actieve deelnemers. We zijn op zoek 
naar een extra afgevaardigde namens 
de actieve deelnemers.

Bent u wie we zoeken?
Werkt u bij een groothandel in bouw-
materialen en denkt u graag mee over 

pensioenzaken? Dan is deze vacature 
misschien wel iets voor u. 

Pensioenkennis is handig, maar geen 
must. Door deel te nemen aan de vergade-
ringen van het verantwoordingsorgaan 
krijgt u snel ervaring. Bovendien krijgt 
u de kans om uw pensioenkennis aan te 
scherpen met cursussen en opleidingen. 
U ontvangt voor deze werkzaamheden 
een vaste vergoeding. 

Wilt u meer weten over het 
verantwoordingsorgaan en haar taken? 
Stuur dan een e-mail met uw naam, 
telefoonnummer en een tijdstip waarop 
we u terug kunnen bellen. Dit kan naar 
info@bpfhibin.nl onder vermelding van 
‘Vacature verantwoordingsorgaan’. 
We kijken uit naar uw bericht!  

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 bereik-
baar. 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. 

Oproep aan 
iedereen die binnen 
de handel in bouw-
materialen werkt



→  Vervolg van de vorige pagina 

Het nabestaandenpensioen bij Bpf HiBiN
Zolang u binnen de handel in bouw- 
materialen werkt, is er een nabestaanden-
pensioen op risicobasis voor uw nabestaan-
den. Met ‘op risicobasis’ bedoelen we: als u 
overlijdt terwijl u nog in dienst bent, krijgen 
uw partner en kinderen een nabestaanden- 
pensioen. Gaat u met pensioen of werkt  
u niet meer binnen de handel inbouw- 
mate-rialen? Dan is er geen nabestaanden-
pensioen meer. Uw kinderen en partner 
krijgen dan dus ook geen uitkering als  
u op dat moment overlijdt. 

Zo’n situatie willen we voor u voorkomen. 
Daarom zorgt Bpf HiBiN er automatisch 
voor dat een deel van uw opgebouwde 
ouderdomspensioen omgezet wordt in 
een partner- en een wezenpensioen. Wat 
betekent dat in de praktijk? Uw opgebouwde 
ouderdomspensioen wordt lager en daar 
komt een partner- en wezenpensioen voor 
in de plaats. Die omzetting doen we op het 
moment dat u met pensioen gaat. Of eerder, 
wanneer u onze branche verlaat.

Zorgen voor uw kinderen: wezenpensioen
Na uw overlijden krijgen uw kinderen,  
als ze jonger dan 18 jaar zijn, een wezen- 
pensioen. Zijn uw kinderen tussen de 18 en 
27 jaar en studeren ze nog? Ook dan hebben 
ze recht op deze uitkering. Kinderen die 
ouder zijn dan 27 jaar krijgen geen uitkering 
meer. Goed om te weten: elk kind ontvangt 
een eigen wezenpensioen.

Zorgen voor uw partner: partnerpensioen
Wanneer u overlijdt, krijgt uw partner  
een partnerpensioen zolang hij of zij leeft. 
Bent u getrouwd of is er een geregistreerd 
partnerschap? Dan heeft uw partner 
automatisch recht op dat partnerpensioen. 
Woont u samen met uw partner maar is  
dat niet officieel vastgelegd? Dan is het be-
langrijk om een samenlevingscontract bij  
de notaris af te sluiten. Zonder dat officiële 
contract heeft uw partner namelijk geen 
recht op een partnerpensioen zodra u 
overlijdt.

Let op: partner ná uw pensioendatum?
Als u na uw pensioendatum trouwt,  
kiest voor een geregistreerd partnerschap of 
een samenlevingscontract afsluit, heeft uw 
partner geen recht op een partnerpensioen. 

Belangrijk: partner aanmelden
Voordat we het partnerpensioen aan  
uw partner kunnen uitkeren, moet uw  
partner bij ons bekend zijn. Bent u getrouwd 
of heeft u een geregistreerd partnerschap? 
Dan hoeft u niets te doen: we krijgen de  
gegevens van uw partner door via de ge-
meente waar u woont. Woont u samen  
met uw partner en heeft u een samen-

levingscontract bij de notaris afgesloten? 
Dan hebben we een kopie van het samen-
levingscontract nodig: ons adres vindt u op 
de laatste pagina van deze pensioenflits. 
Heeft u het contract al eerder naar ons toe 
gestuurd? Dan is dit niet meer nodig.

Uw ex-partner: bijzonder partnerpensioen
Bent u eerder getrouwd geweest, is uw  
geregistreerd partnerschap beëindigd of 
woont u niet meer samen? Dan heeft uw  
ex-partner toch nog recht op (een deel van) 
het partnerpensioen. Dit heet het bijzonder  
partnerpensioen. De hoogte van de uitke-
ring hangt af van hoe lang u pensioen bij 
ons heeft opgebouwd en hoe lang u in die 
periode samen was met uw ex-partner. Het 
bijzonder partnerpensioen wordt uitbetaald 
aan uw ex-partner wanneer u overlijdt. 

Uw ex-partner heeft wettelijk recht  
op het bijzonder partnerpensioen. Als u  
en uw ex-partner daar geen gebruik van  
willen maken, moet u allebei een afstands-
verklaring ondertekenen. U kunt de afstands-
verklaring bij ons opvragen; onze contact-
informatie vindt u op de laatste pagina  
van deze pensioenflits.

De inhoud van de pensioenregeling  
verandert niet op 1 januari 2018
Onze pensioenregeling verandert in 2018  
niet in vergelijking met dit jaar. Het opbouw-
percentage voor het ouderdomspensioen 
blijft 2,0%. Ook de automatische omzetting 
van het opgebouwde ouderdomspensioen 
naar (extra) nabestaandenpensioen blijft 
bestaan. Meer weten over deze automa-
tische omzetting? Lees erover in het artikel 
over het nabestaandenpensioen.

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. U vindt deze leeftijd 
op bijvoorbeeld het Uniform Pensioenover-
zicht (UPO) of op www.mijnpensioenover-
zicht.nl. De pensioenrichtleeftijd hangt af 
van de levensverwachting van de Neder-
landse 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 pensioenrichtleeftijd 
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 vinden we nog te groot. Op welk 
moment we de pensioenrichtleeftijd wél 
verhogen en welke gevolgen dat voor  
u heeft, laten we u nog uitgebreid weten.

Veranderingen per 1 januari 2018
Pensioen bouwt u op over uw pensioen-
gevend salaris. Per 1 januari 2018 stijgen de 
franchise en het maximaal pensioengevend 
salaris. Deze bedragen stijgen mee met  
de cao-verhogingen van uw salaris.  
Wat betekent die termen?

• De franchise is het deel van uw salaris 
waarover u geen pensioen opbouwt.  
Bpf HiBiN houdt in de pensioenopbouw 
namelijk al rekening met de AOW die u 
straks van de overheid ontvangt.

• Het maximaal pensioengevend salaris is 
het maximale salaris waarover u pensioen 
kunt opbouwen. Verdient u meer dan dit 
bedrag, dan bouwt u over het meerdere 
geen pensioen bij Bpf HiBiN op.

Simpel gezegd: van uw pensioengevend 
salaris wordt de franchise afgetrokken.  
Wat overblijft is het bedrag waar u daad-
werkelijk pensioen over opbouwt: de pen-
sioengrondslag. Het sommetje dat daarbij 
hoort: pensioengrondslag = pensioengevend 
salaris – franchise. 

Per 1 januari 2018 stijgt
de franchise naar  € 12.712,-
Het maximaal pensioengevend
salaris stijgt naar  € 44.284,-
De maximale pensioengrondslag
voor 2018 wordt dan dus  € 31.572,-

Veranderingen 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!

Het afgelopen jaar hebben we u op de hoogte gehouden hoe  

Bpf HiBiN ervoor staat. Afhankelijk van de financiële gezondheid 

van het fonds moeten we de pensioenaanspraken en –uitkeringen 

verlagen of mogen we ze juist verhogen. Een verhoging van de  

pensioenen per 1 januari 2018 is niet waarschijnlijk, maar we  

laten u weten dat een verlaging ook niet aan de orde is. 

De financiële gezondheid van uw pensioenfonds
De ‘thermometer’ voor de financiële gezondheid van een pensioen-
fonds is de dekkingsgraad van het fonds. Dit is de verhouding tussen 
het vermogen en de verplichtingen van het fonds: het geld dat we 
nu reserveren en het geld dat we nodig hebben voor de toekomstige 
uitkeringen. De dekkingsgraad berekenen we elke maand opnieuw. 

De gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden noemen 
we de beleidsdekkingsgraad. Eind 2016 was de beleidsdekkingsgraad 
nog 97,6%. Eind oktober 2017 was deze naar 102,6% gestegen. In 2017 
is Bpf HiBiN dus financieel gezonder geworden. Voor wie dat interes-
sant vindt: een overzicht van de beleidsdekkingsgraad per maand is 
te vinden op www.bpfhibin.nl/dekkingsgraad.

Verlagen van de pensioenen? Niet aan de orde!
Als de beleidsdekkingsgraad niet zou zijn gestegen maar zou  
zijn gezakt, dan was er een kans dat het fonds de pensioenen per  
1 januari 2018 zou moeten verlagen. Dit is gelukkig niet het geval, 
omdat de financiële gezondheid van het fonds is verbeterd.

Verhoging van de pensioenen? Waarschijnlijk nog even niet!
Wanneer de beleidsdekkingsgraad van Bpf HiBiN hoger is dan 110%, 
mogen we besluiten de pensioenen te verhogen. De kans dat dit in 
december 2017 gebeurt, is erg klein. Dit betekent dat de pensioenen 
per 1 januari 2018 niet worden verhoogd. Daarvoor is de beleidsdek-
kingsgraad te laag. Ook voor de komende jaren is een verhoging van 
de pensioenen nog niet te verwachten: het verschil tussen onze be-
leidsdekkingsgraad van 102,6% en die 110% is daarvoor nog te groot. 
Mocht dit veranderen, dan maken we dat bekend op onze website.

’Uw opgebouwde ouderdomspensioen 
wordt lager en daar komt een partner- 
en wezenpensioen voor in de plaats’

Geen verlaging of verhoging van de pensioenen in 2018

’De ’thermometer’ voor de financiële  

gezondheid van een pensioenfonds is  

de dekkingsgraad van het fonds’ 

De pensioenregeling van Bpf HiBiN  

wordt bepaald door de sociale partners:  

dat zijn vertegenwoordigers van de werk-

geversorganisatie (Koninklijke Hibin) en  

de werknemersorganisaties (de vakbon-

den). Zij hebben in 2017 overlegd over het 

wel of niet wijzigen van de pensioenrege-

ling per 1 januari 2018. Hieronder zetten we 

de belangrijkste punten op een rijtje.

Uw pensioenregeling  
bij Bpf HiBiN in 2018


