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Bent u deelnemer (geweest) bij Bpf HiBiN of krijgt u van het fonds een pensioenuitkering? 
Dan staat er elk jaar een pensioenoverzicht voor u klaar. 

Waar vindt u uw pensioenoverzicht? 
Heel simpel: ga naar uw persoonlijke pagina op onze 
website. In uw inbox vindt u dan uw UPO, uw per
soonlijke pensioenoverzicht. 

Wat staat er in uw pensioenoverzicht? 
Allereerst natuurlijk hoe hoog het pensioen is dat u van 
Bpf HiBiN krijgt. En heeft u een partner? Kinderen? 
Dan is er ook voor hen een pensioenuitkering geregeld 
als u komt te overlijden. Al die bedragen staan in het 
overzicht op een rij. 

Help - mijn partner staat niet vermeld! 
Heeft u een partner én een samenlevingscontract, maar 
staat die niet op uw pensioenoverzicht? Dan zijn die 
gegevens niet bij ons bekend. Meld uw partner dan aan 
via uw persoonlijke pagina op onze website. U kunt 
dan meteen op een veilige manier uw samenlevings
contract meesturen. 

Hoe zit het met het nieuwe pensioenstelsel? 
Het piept en het kraakt in het Nederlandse 

pensioenstelsel. Dat komt doordat onze samenleving, 
de economie en de arbeidsmarkt enorm zijn veranderd. 
Pensioenfondsen moeten gigantische geldbuffers 
hebben, niet alleen om nu maar ook om in de (verre) 
toekomst nog pensioenen te kunnen uitkeren. En dan 
hebben we het nog niet over het jaarlijkse verhogen 
van de pensioenen zodat mensen hun koopkracht 
houden. Vroeger was een werknemer bijna zijn hele 

leven in dienst bij dezelfde werkgever. Tegenwoordig 
hebben veel mensen vaak verschillende banen, met 
vaste, tijdelijke en freelancecontracten. Ook zijn veel 
mensen tussendoor op zoek naar werk, volgen een 
opleiding of nemen zorgverlof op. Bovendien werken 
steeds meer mensen als zzp'er. 
Daar komt nog bij dat er de komende vijftien jaar meer 
mensen dan ooit met pensioen gaan. Dat betekent dat 
het aantal gepensioneerden groeit, terwijl er tegelijker
tijd minder jongere werknemers bijkomen. En, ook heel 
belangrijk, we worden ouder dan ooit tevoren. Daar is 
het huidige pensioenstelsel bij lange na niet op 
berekend. 

Wat is er straks anders onder het nieuwe 
pensioenstelsel? 
De belangrijkste wijziging is dat pensioenen meer gaan 
meebewegen met de economie. Dat betekent dat het 
pensioen sneller omhoog gaat als door Bpf HiBiN goede 
rendementen op de beurs worden behaald. Maar als het 
tegenzit met de rendementen, gaat het pensioen ook 
eerder omlaag. Tegelijkertijd geldt: hoe dichter je als 
deelnemer bij jouw pensioen komt, hoe minder jouw 
pensioen meebeweegt. Dat zorgt er voor dat het 
pensioen van gepensioneerden redelijk stabiel blijft. 

Dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan eerder 
aangekondigd, was al bekend. Pas in 2024 ontvang je op 
67jarige leeftijd AOW van de overheid. Daarna is de 
levensverwachting leidend: met elk levensjaar dat 

Nederlanders gemiddeld ouder worden, stijgt 
de AOW-leeftijd 8 maanden. 

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in? 
Over het nieuwe pensioenstelsel zijn de beleidsmakers 
al jaren bezig. Het pensioenakkoord is alleen nog maar 
de start. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan 
een nieuwe Pensioenwet. Als de Tweede en Eerste 
Kamer snel akkoord gaan en de wet op 1 januari 2023 
wordt ingevoerd, heeft Bpf HiBiN de tijd tot 1 januari 
2027 om het nieuwe pensioenstelsel in te voeren. 

Bpf HiBiN en het nieuwe pensioenstelsel 
Ook al duurt het nog een paar jaar voordat we iets 
gaan merken het nieuwe pensioenstelsel, het bestuur 
van Bpf HiBiN is er al wel volop mee bezig. Het bestuur 
van Bpf HiBiN vindt een goede overgang naar het 
nieuwe pensioenstelsel ontzettend belangrijk. 
Daarom werkt Bpf HiBiN ook samen met de sociale 
partners: de werkgeversorganisatie Koninklijke Hibin 
en de vakbonden. Zowel sociale partners als Bpf HiBiN 
hebben namelijk een rol als het gaat om hoe het 
nieuwe pensioencontract eruit moet komen te zien. 
In principe zijn er twee verschillende pensioencontract
en mogelijk, het solidaire of het flexibele pensioencon
tract. De sociale partners hebben nog geen keuze voor 
het contract gemaakt. Wel is duidelijk dat de uitwerk
ing van het uiteindelijk gekozen pensioencontract veel 
tijd kost. 

Wat moet ik zelf nog doen als deelnemer 
bij Bpf HiBiN? 
Een van de onderdelen straks is dat Bpf HiBiN aan de 
deelnemers zal vragen welke risicohoogte ze willen 
aanhouden. Dat is belangrijke input voor het 
beleggingsbeleid van Bpf HiBiN en dus voor de 
pensioenen die met de ingelegde pensioenpremies 
kunnen worden bereikt. 

Dit filmpje zet alles nog even op een rijtje: 
'Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor u?': 
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PENSIOEN/lilt. 

En natuurlijk houden wij u op de hoogte, 
onder andere via onze website! 

Hoe maatschappelijk verantwoord belegt Bpf HiBiN? 
Voor Bpf HiBiN is maatschappelijk verantwoordelijk 
beleggen van grote waarde. Ook omdat onze deelnemers 
ons via een enquête hebben laten weten dat belangrijk 
te vinden. Het bestuur van Bpf HiBiN heeft dit daarom 
ook zo vastgelegd in het beleid. 

Hoe doen we dat? 
Maatschappelijk verantwoord beleggen (in het Engels 
ESG: Environmental, Social & Governance) betekent dat 
Bpf HiBiN zoveel mogelijk belegt in bedrijven en landen 
met een goede ESG-score, en minder of zelfs niet in 
bedrijven in bijvoorbeeld de tabaksproductie of wapen
handel en in landen en bedrijven die betrokken zijn bij 
kinderarbeid. Omdat Bpf HiBiN belegt in beleggings
fondsen, zijn we voor het ESG-beleid afhankelijk van 
diezelfde fondsen. 
We kunnen dus niet zelf individuele ondernemingen 
screenen. Bij de selectie van beleggingsfondsen worden, 
als dat mogelijk is, alleen ESG-varianten overwogen. 
Dit was tot voor kort niet voor alle beleggings
categorieën mogelijk, maar het aanbod ontwikkelt zich 
snel. 
Zo belegt Bpf HiBiN voor de beleggingscategorieën 
bedrijfsobligaties, geldmarkt en staatsobligaties 
opkomende landen inmiddels in een ESG-variant van het 
beleggingsfonds. 

Inmiddels heeft Bpf HiBiN ervoor gekozen om samen met 
een groot aantal Nederlandse pensioenfondsen op te 
trekken als het gaat om maatschappelijk verantwoord 
beleggingsbeleid. We hebben daarvoor een convenant 
(het IMVBconvenant ) ondertekend. Het doel van dat 
convenant is om negatieve gevolgen van beleggingen 
door pensioenfondsen op de samenleving en het milieu 
te voorkomen en aan te pakken. 

De specifieke thema's die onze deelnemers in de enquête 
hebben genoemd hebben we meegegeven aan onze 
vermogensbeheerders, die namens ons actief zijn in 
aandeelhoudersvergaderingen. Samen met de onder
tekening van het IMVB-convenant scherpt Bpf HiBiN zo het 
ESG-beleid steeds verder aan. 
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