Toelichting bij uw Uniform Pensioenoverzicht 2020
Geachte heer/ mevrouw,
Via uw werkgever neemt u deel aan de pensioenregeling van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor
de Handel in Bouwmaterialen (Bpf HiBiN). Ieder jaar ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht
(UPO). In deze toelichting leggen we de gegevens en begrippen uit die in het UPO staan. We houden
dezelfde indeling aan als het UPO zelf en we gebruiken dezelfde iconen. Zo kunt u deze toelichting
naast het UPO houden. De toelichting staat in schuine letters (cursief) en in de kleur blauw onder de
gegevens van het UPO zelf. De uitgelegde begrippen staan vetgedrukt.
Waarom krijgt u een pensioenoverzicht?
U werkt binnen de handel in bouwmaterialen. Vanuit het dienstverband bij uw werkgever bouwt u
actief pensioen op bij ons pensioenfonds. U en uw werkgever betalen hier premie voor. Het
pensioenfonds is wettelijk verplicht om alle deelnemers die binnen de handel in bouwmaterialen
werken ieder jaar een UPO te sturen. Dit geldt voor alle deelnemers die op 1 januari van het jaar
binnen de handel in bouwmaterialen werken.
Bent u na 1 januari 2020 uit dienst gegaan bij uw werkgever en werkt u niet meer binnen de handel
in bouwmaterialen? Ook dan ontvangt u dit jaar een UPO van Bpf HiBiN.
Bent u na 1 januari 2020 bij uw werkgever begonnen? Dan ontvangt u in 2020 geen UPO. Het eerste
UPO ontvangt u in 2021.
Wat staat er in het Pensioenoverzicht?
U vindt in het pensioenoverzicht natuurlijk hoeveel pensioen u van Bpf HiBiN krijgt als u met
pensioen gaat. Maar, dit overzicht gaat niet alleen over later. Er is ook een pensioenuitkering
geregeld voor uw eventuele partner en/of kinderen als u overlijdt. In dit pensioenoverzicht staan alle
bedragen op een rij.
Op welke gegevens is het Pensioenoverzicht gebaseerd?
Het UPO is gebaseerd op het salaris en parttimepercentage per 1 januari 2020. Zijn deze gegevens
na 1 januari 2020 gewijzigd? Dan staan ze nog niet op het UPO. Op het volgende UPO zal de
wijziging te zien zijn.
Het is mogelijk dat u meerdere pensioenoverzichten ontvangt
Heeft uw werkgever de pensioenregeling in het verleden bij een andere pensioenuitvoerder
verzekerd of heeft uw werkgever een zogenaamde excedent pensioenregeling? Dan ontvangt u
meerdere pensioenoverzichten; deze onderdelen maken geen deel uit van de pensioenregeling van
Bpf HiBiN. Het kan zijn dat u de overzichten niet tegelijkertijd ontvangt.
Uw AOW-leeftijd en de leeftijd waarop uw pensioen ingaat
De AOW-leeftijd gaat in stapjes omhoog naar 67 jaar in 2024. De Sociale verzekeringsbank regelt de
AOW namens de overheid. U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOWleeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Meer informatie over de AOWleeftijd vindt u op www.svb.nl. Let op, de leeftijd waarop het pensioen ingaat dat u bij uw werkgever
heeft opgebouwd, kan hiervan afwijken! Die leeftijd leest u in uw Pensioenoverzicht.
Uw pensioenregeling is per 1 januari 2020 veranderd
In onze brief van 12 december 2019 lieten we u weten dat de pensioenregeling per 1 januari 2020 is
veranderd. Welke gevolgen deze veranderingen hebben op uw opgebouwde pensioenaanspraken,
vindt u terug in het UPO. In deze toelichting op het UPO leest u wat er precies is veranderd.
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Kloppen uw gegevens?
Om dit overzicht samen te stellen hebben we de gegevens gebruikt die per 1 januari 2020 bij ons
bekend waren. Kloppen uw gegevens niet? Laat het ons dan weten.
Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van de toelichting nog vragen over uw pensioen? Op onze website
www.bpfhibin.nl vindt u veel informatie en antwoorden op veel gestelde vragen over het
Pensioenoverzicht. U kunt uw vraag ook stellen via het reactieformulier onder Contact op de website.
Belt u ons liever? U bereikt ons op werkdagen van 8:30 - 12:30 uur op telefoonnummer 076 - 764
05 46. Wij helpen u graag!
Met vriendelijke groet,
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

G. Alferink
Voorzitter

C. Lonsain
Vicevoorzitter
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Uitleg over de gewijzigde pensioenregeling per 1 januari 2020
Het bestuur van Bpf HiBiN heeft het besluit moeten nemen het opbouwpercentage voor uw pensioen voor
het jaar 2020 te verlagen van 1,625% naar 1,25%. In deze toelichting leggen wij u uit waarom en wat de
gevolgen daarvan zijn.
Pensioenpremie in 2020 niet toereikend
De werkgeversorganisatie Koninklijke Hibin en de vakbonden FNV, CNV en De Unie (hierna, de sociale
partners) bepalen de inhoud van de pensioenregeling en hoe hoog de pensioenpremie maximaal mag zijn.
De afspraken over de pensioenpremie liggen voor een periode van vijf jaar vast. Het bestuur van Bpf HiBiN
toetst jaarlijks of de afgesproken premie hoog genoeg is. De premie bedraagt 22,2% van de
pensioengrondslag. Die premie betaalt u samen met uw werkgever.
De huidige periode van vijf jaar is op 31 december 2019 afgelopen. Het bestuur van Bpf HiBiN heeft de
afgelopen drie jaren gesproken met sociale partners over het verhogen van de premie. Ook heeft het
bestuur aan sociale partners voorgesteld om de pensioenregeling vanaf 1 januari 2020 aan te passen, om
deze betaalbaar te houden.
De sociale partners hebben hierover helaas geen besluit kunnen nemen. Dit betekent dat voor het jaar
2020 de huidige pensioenpremie, die u en uw werkgever betalen, niet is gewijzigd.
Opbouwpercentage verlaagd naar 1,25% voor het jaar 2020
De afgesproken pensioenpremie van 22,2% is echter onvoldoende om de pensioenopbouw van 1,625% per
jaar in 2020 toe te kennen. De belangrijkste reden daarvoor is de lage rente. Het bestuur van Bpf HiBiN is,
om te blijven voldoen aan de wetgeving, daarom genoodzaakt het opbouwpercentage voor het jaar 2020
zo te verlagen dat de premie in dat jaar voldoende is.
Het opbouwpercentage voor uw ouderdomspensioen wordt daarom voor 2020 verlaagd van 1,625% naar
1,25%. Het op te bouwen partnerpensioen wordt voor 2020 verlaagd naar 0,875%. Het bestuur van Bpf
HiBiN gaat er van uit dat er vanaf het jaar 2021 door sociale partners overeenstemming is bereikt over de
toekomstige pensioenpremie en het huidige opbouwpercentage van 1,625% of het aanpassen van de
pensioenregeling.
Wat betekent dit voor u?
In 2020 bouwde u minder pensioen op. Hieronder vindt u een voorbeeldberekening voor een deelnemer bij
Bpf HiBiN met het maximale pensioengevend salaris en een werkweek van 40 uur.
2019
€ 44.284
€ 12.712
€ 31.572
1,625%
€ 513

Maximaal pensioengevend salaris
Franchise
Pensioengrondslag
Opbouwpercentage
Jaarlijkse pensioenopbouw

2020
€ 44.284
€ 12.712
€ 31.572
1,25%
€ 395

In het voorbeeld leidt de verlaging van het opbouwpercentage tot een lagere pensioenopbouw van €
118,- bruto per jaar.
De berekening voor 2020 is gemaakt op basis van het maximale pensioengevend salaris en de franchise
van 2019, zodat u de bedragen goed kunt vergelijken. Heeft u een lager salaris, of werkt u minder dan 40
uur per week? Dan worden de verschillen kleiner.
Hoe ziet de toekomstige opbouw er uit?
De verlaging van het opbouwpercentage geldt in principe alleen voor 2020. Het bestuur van Bpf HiBiN gaat
in 2020 opnieuw in overleg met de sociale partners om samen een plan te maken voor de toekomst. We
houden u daarover op de hoogte.
Wat betekent dit voor de pensioenen die u tot 1 januari 2020 heeft opgebouwd?
Het besluit om het opbouwpercentage te verlagen heeft geen effect op de pensioenen die u tot 1 januari
2020 heeft opgebouwd. Over 2019 heeft u 1,625% van uw pensioengrondslag aan ouderdomspensioen
opgebouwd.
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De gevolgen voor het te bereiken ouderdomspensioen in partnerpensioen en wezenpensioen ziet u terug
op het UPO.

Toelichting bij de navigatiemetafoor

Dit jaar ziet u voor het eerst ook een inschatting van uw pensioen als het mee- of tegenzit. U ziet in
welke richting uw pensioen gaat als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat.

Een nieuw onderdeel op uw overzicht: Wat als het mee- of tegenzit?
Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op de website mijnpensioenoverzicht.nl ziet u dit jaar
voor het eerst een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn:
- Op het Uniform Pensioenoverzicht van Bpf HiBiN ziet u een inschatting van het pensioen dat u
van Bpf HiBiN gaat ontvangen.
- Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW.
Het onderste bedrag
Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd. Als u nu
zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat u straks bruto per jaar gaat
ontvangen, zolang u leeft:
e
Op het pensioenoverzicht van Bpf HiBiN is het bedrag berekend alsof het ingaat op uw 67 .
-

Op mijnpensioenoverzicht is dit bedrag berekend alsof u uw pensioen tegelijk laat ingaan met
uw AOW.

Het verwachte eindresultaat
Bovenaan ziet u drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt te
gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat u
blijft werken tot uw 67e en pensioen blijft opbouwen binnen uw huidige pensioenregeling. Als u eerder
stopt met werken, zal uw pensioen lager zijn.
Er zijn heel veel (10.000) verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In het ene
toekomstscenario zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In
een ander toekomstscenario zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde
toekomstscenario’s. U ziet wat uw pensioen is in drie situaties.
-

-

-

Het verwachte eindresultaat ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit
moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50%
kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De
kans is op dit moment klein (5% van de ‘toekomsten) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het
rechter bedrag.
Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel
slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5% van de ‘toekomsten’) dat u
uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.
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Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?
De rente kan stijgen of dalen.
o Als de rente stijgt, dan hoeven wij minder reserves aan te houden voor de toekomst
en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan
moeten we juist meer reserves aan houden. De kans dat we uw pensioen kunnen
verhogen wordt dan kleiner.
Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.
o Wij beleggen de premie voor uw pensioen. We zorgen daarbij dat we de risico’s van het
beleggen zo goed mogelijk spreiden. We beleggen voor u bijvoorbeeld een deel in
aandelen en een deel in beleggingen die een vaste rente opleveren. We kunnen niet
alleen maar kiezen voor beleggingen die een vaste rente opleveren, omdat deze
beleggingen te weinig rendement opleveren om nu en in de toekomst alle pensioenen
uit te kunnen betalen. De rente is erg laag. Door te investeren in aandelen en andere
beleggingen, zorgen we ervoor dat iedereen gemiddeld twee tot drie keer zijn
ingelegde premie terugkrijgt. We weten echter vooraf niet precies wat de beleggingen
gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of
zelfs verliezen op de beleggingen.
-

De prijzen kunnen hard stijgen of misschien juist dalen.
o

Als de prijzen stijgen, wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen
met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw
pensioen hebben we verwerkt in de inschatting. U ziet dus niet het bedrag dat u straks
naar verwachting ontvangt, maar een inschatting van wat ervan overblijft als de
stijging van de prijzen tot aan uw pensioen is meegerekend. Als de verwachting is dat
de prijzen gaan dalen, is het bedrag (iets) naar boven bijgesteld.

Wat is nog meer van invloed op uw pensioen?
Veranderingen in uw privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Denk
aan een hoger of lager salaris of een scheiding. We hebben geen rekening gehouden met
mogelijke veranderingen in uw privé- of werksituatie.
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Uniform Pensioenoverzicht 2020
Stand per 1 januari 2020
Uw persoonlijke gegevens
De heer A. Voorbeeld
Geboren op:
Referentie:

18 januari 1980
19885

Dit zijn uw persoonlijke gegevens zoals deze bij ons bekend zijn.
Referentie: Dit is het unieke nummer waaraan we u herkennen in onze pensioenadministratie. In
onze persoonlijke brieven aan u vermelden we altijd ons referentienummer. Wanneer u vragen heeft
over uw pensioen vragen we altijd om uw referentienummer.
Uw partner
Mevrouw B. Voorbeeld
Geboren op:

01 januari 1983

Als uw partner bij het pensioenfonds is aangemeld, dan ziet u hier de gegevens van uw partner.
Bpf HiBiN ziet als partner:
de persoon met wie u getrouwd bent;
de persoon met wie u een geregistreerd partnerschap heeft;
de persoon met wie u een notarieel samenlevingscontract heeft afgesloten.
Woont u samen zonder notarieel samenlevingscontract, dan komt uw partner niet in aanmerking
voor een uitkering van het nabestaandenpensioen wanneer u overlijdt.
Uw pensioengegevens
Pensioenuitvoerder:
St. Bpf HiBiN
Soort pensioenregeling:
Uitkeringsovereenkomst
Status verzekerde:
Aktief
Start pensioenopbouw:
1 september 2015
Huidige werkgever:
Werkgever Bouwmaterialen B.V.
Datum in dienst huidige werkgever:
1 september 2015
Pensioenleeftijd bij Bpf HiBiN
67 jaar
Pensioengevend salaris:
€ 55.000
U bouwt geen pensioen op over (franchise):
€ 13.094
Salaris waarover u wel pensioen opbouwt (pensioengrondslag):
€ 32.519
Totaal premiepercentage van de pensioengrondslag die uw werkgever aan ons afdraagt: 22,2 %
Premiepercentage van de pensioengrondslag die uw werkgever betaalt:
14,8 %
Premiepercentage van de pensioengrondslag die uzelf betaalt:
7,4 %
Deeltijdpercentage:
100%
Percentage jaarlijkse pensioenopbouw:
1,250%
Alle bedragen in dit pensioenoverzicht baseren wij op de gegevens in dit blok. Veranderingen in uw
persoonlijke situatie zijn van invloed op de hoogte van uw uiteindelijke pensioen. Gaat u
bijvoorbeeld in de toekomst minder werken of stopt u met werken? Dan bouwt u in de toekomst
minder pensioen op
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Uitkeringsovereenkomst: De pensioenaanspraak die u opbouwt is afhankelijk van uw salaris, uw
deeltijdpercentage en de periode dat u werkzaam bent bij uw werkgever. Vanaf uw pensioendatum
krijgt u de opgebouwde pensioenaanspraak in maandelijkse termijnen uitgekeerd.
Aktief: U bent in dienst bij een werkgever binnen de handel in bouwmaterialen en bouwt via uw
werkgever pensioen bij ons op.
Start pensioenopbouw: Vanaf deze datum bouwt u pensioen op bij ons pensioenfonds. Dit is de
datum dat u in dienst kwam bij een (voormalig) werkgever binnen de handel in bouwmaterialen. Of
de eerste dag van de maand waarin u de 21-jarige leeftijd bereikte.
Huidige werkgever: De werkgever waarbij u op 1 januari 2020 werkzaam bent. Eventueel eerdere
werkgevers waarbij u werkte staan niet op dit UPO.
Datum in dienst huidige werkgever: Vanaf deze datum bent u in dienst bij uw huidige werkgever.
Als u al eerder werkte binnen de handel in bouwmaterialen is uw pensioenopbouw eerder gestart
dan de datum waarop u bij uw huidige werkgever in dienst kwam.
Pensioenleeftijd bij Bpf HiBiN: U ontvangt een uitkering van uw ouderdomspensioen van Bpf
HiBiN bij het bereiken van de 67 jarige leeftijd.
De uitkering van het ouderdomspensioen van Bpf HiBiN gaat in op eerste van de maand volgend op
het bereiken van de 67-jarige leeftijd. Bent u bijvoorbeeld geboren op 18 januari 1980, dan ontvangt
u vanaf 1 februari 2047 de uitkering van het ouderdomspensioen.
Let op: dit is de standaard pensioenleeftijd bij Bpf HiBiN. U kunt ervoor kiezen om uw
ouderdomspensioen eerder of later in te laten gaan. Deze keuze heeft gevolgen voor de hoogte van
uw pensioenuitkering.
Pensioengevend salaris: Dit is het jaarsalaris waarover u in 2020 pensioen opbouwt. Het salaris
waarover u pensioen opbouwt is begrensd tot maximaal € 45.613,- (2020). Heeft u een salaris
boven dit bedrag, dan bouwt u over het meerdere geen pensioen bij ons op.
Franchise: Over dit bedrag bouwt u geen pensioen op. Voor ongeveer dit bedrag ontvangt u de
AOW-uitkering van de overheid. Voor 2020 is de franchise vastgesteld op € 13.094,-. De franchise
wordt jaarlijks aangepast.
Pensioengrondslag: Dit is het (maximaal) pensioengevend salaris minus de franchise. Over de
pensioengrondslag bouwt u pensioen op.
Totaal premiepercentage van de pensioengrondslag die uw werkgever aan ons afdraagt: De
totale premie voor uw pensioenopbouw in 2020 bedraagt 22,2% van de pensioengrondslag. Uw
werkgever draagt dit af aan het pensioenfonds. Het deel dat uzelf voor uw pensioenopbouw betaalt,
wordt door uw werkgever ingehouden op uw maandelijks salaris.
Premiepercentage van de pensioengrondslag die uw werkgever betaalt: Van de totale
pensioenpremie die uw werkgever aan het pensioenfonds afdraagt, wordt twee derde door uw
werkgever betaald. Uw werkgever betaalt 14,8% van uw pensioengrondslag aan pensioenpremie.
Premiepercentage van de pensioengrondslag die uzelf betaalt: Zelf betaalt u ook een deel van
de pensioenpremie. Deze wordt door uw werkgever maandelijks op uw salaris ingehouden. Het deel
dat u betaald voor uw pensioenpremie is 7,4% van uw pensioengrondslag
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Deeltijdpercentage: Werkt u 40 uur per week, dan heeft u een volledig dienstverband en is uw
deeltijdpercentage 100%. Werkt u minder dan 40 uur per week, dan is uw deeltijdpercentage lager.
Percentage jaarlijkse pensioenopbouw: Elk jaar dat u werkt bouwt u 1,250% van uw
pensioengrondslag aan ouderdomspensioen op. Dit percentage is voor iedere deelnemer gelijk.
Het ouderdomspensioen dat u in 2020 opbouwt berekent u als volgt: ((maximaal) pensioengevend
salaris minus franchise) maal het deeltijdpercentage maal 1,250%.
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Welk pensioen kunt u verwachten?
Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd?
Tot 1 januari 2020 heeft u bij ons pensioen opgebouwd:
vanaf 67 jaar zolang u leeft

€

1.500

bruto per jaar

Dit is het ouderdomspensioen dat u op 1 januari 2020 bij ons heeft opgebouwd. Zou u op 1 januari
2020 bij uw werkgever uit dienst zijn gegaan. Dan ontvangt u vanaf uw pensioendatum dit bedrag in
maandelijkse termijnen van ons.
Wat krijgt u als u met pensioen gaat?:
Als u uw huidige dienstverband voortzet tot 67-jarige leeftijd, dan kunt u bij Bpf HiBiN aan pensioen
verwachten:
vanaf 67 jaar zolang u leeft
€
20.000
bruto per jaar
Dit is het ouderdomspensioen dat u jaarlijks van ons ontvangt wanneer u de 67-jarige leeftijd
bereikt. U ontvangt dit bedrag in maandelijkse termijnen zolang u leeft. In de berekening gaan we
ervan uit dat uw salaris of uw deeltijdpercentage niet wijzigen.
Uw pensioenregeling is op 1 januari 2020 gewijzigd. Het opbouwpercentage voor het jaar 2020 is
verlaagd naar 1,25%. Bij de berekening van het nog op te bouwen ouderdomspensioen tot uw
pensioendatum gaan we uit van een opbouwpercentage van 1,625% vanaf 1 januari 2021.
De AOW van de overheid staat niet op dit overzicht. Een totaaloverzicht van uw pensioen(en) en uw
AOW vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Hier vindt u ook het pensioen dat u bij andere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd.
Let op: Bij bovenstaande bedragen is rekening gehouden met een eventuele scheiding als u van
ons een bevestiging heeft ontvangen over de verdeling.

Wat krijgen uw (eventuele) partner en kinderen als u overlijdt?
Stel u overlijdt voor uw pensioendatum en op het moment van overlijden neemt u deel aan deze
regeling.
Uw partner krijgt dan:
vanaf uw overlijden zolang hij/zij leeft
vanaf uw overlijden tot zijn/haar AOW leeftijd

€
€

14.000
15.360

bruto per jaar
bruto per jaar

Heeft u zich aangemeld voor de vrijwillige ANW-hiaatregeling, dan ziet u ook het bedrag van de
Anw-uitkering (2020: € 15.670,- bruto per jaar). Wanneer u overlijdt, ontvangt uw partner dit bedrag
jaarlijks tot de eigen AOW-leeftijd. Vanaf de eigen AOW-leeftijd ontvangt uw partner jaarlijks het
partnerpensioen.
Elk kind krijgt dan:
vanaf uw overlijden totdat hij/zij 18 jaar is of als uw kind
studeert, totdat hij/zij 27 jaar is
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€

2.800

bruto per jaar

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?
Als u arbeidsongeschikt wordt dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door.
Wat zijn de gevolgen voor uw pensioenopbouw?
Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor 35% of meer arbeidsongeschikt
verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U ontvangt
deze uitkering van het UWV namens de overheid op grond van de Wet Werk en inkomen naar
Arbeidsvermogen (WIA).
Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen
Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u geen aanvulling op de WIA-uitkering die u van de overheid
krijgt.
Voortzetting pensioenopbouw
Raakt u arbeidsongeschikt en ontvangt u een WIA-uitkering van het UWV in 2020? Dan houdt u het
pensioen dat u al heeft opgebouwd. Bovendien blijft u bij ons pensioen opbouwen zolang u
arbeidsongeschikt bent. U moet het verzoek tot voortzetting van de pensioenopbouw bij het fonds
indienen binnen één jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid.
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Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat niet vast
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Uw pensioen kan in uitzonderlijke situaties worden
verlaagd. Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen ook van invloed zijn op de hoogte van uw
pensioen. Denk aan een verandering in uw salaris of deeltijd gaan werken.
Onze financiële situatie is ook van invloed op de hoogte van uw pensioen. We kunnen te maken krijgen
met mee- en tegenvallers:
-De levensverwachting: hoe ouder mensen worden, hoe langer we het pensioen moeten uitkeren.
We hebben dan meer geld nodig.
-De rente: We hebben meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen als de rente
laag is. Als de rente hoog is, hebben we nu minder geld nodig.
-De beleggingen: de resultaten van onze beleggingen kunnen mee- of tegenvallen.

Zie de toelichting bij de navigatiemetafoor op pagina 4 va deze toelichting

6

Verhoging en verlaging van de pensioenen bij Bpf HiBiN in de afgelopen drie jaar
In dit blok leest u of de pensioenen de afgelopen drie jaar zijn verhoogd of verlaagd.
Verhoging van de pensioenen in de afgelopen jaar
De pensioenen stegen niet mee met de prijzen. De afgelopen drie jaar stegen de prijzen en het
pensioen als volgt:
2019
2018
2017

Stijging prijzen*
1,64 %
1,47 %
1,47 %

Verhoging pensioen
0,0 %
0,0 %
0,0 %

* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.
De afgelopen jaren hebben wij uw pensioen niet altijd kunnen verhogen. Wij kunnen uw pensioen
ook de komende jaren waarschijnlijk niet verhogen.

Verlaging van de pensioenen in de afgelopen drie jaar
Uw pensioen kan in bepaalde situaties worden verlaagd. De afgelopen drie jaar heeft Bpf HiBiN uw
pensioen niet verlaagd.
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Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht?
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van het pensioen dat u via
uw werk heeft opgebouwd én van de AOW. U ziet ook een inschatting van uw netto inkomen na
pensionering. En u kunt uw pensioen met uw (eventuele) huidige inkomen vergelijken en samen
met uw (eventuele) partner uw gezamenlijk pensioen bekijken.

Wilt u meer inzicht in de keuzes die u heeft?
Op Pensioen 1-2-3 van Bpf HiBiN ziet u welke keuzes u heeft. En vindt u informatie over uw
pensioenregeling. U vindt Pensioen 1-2-3 op onze website.
Let op: Bpf HiBiN beschikt niet over een pensioenplanner. Dit in tegenstelling wat er op uw UPO
staat.
Wilt u meer weten over de financiële gezondheid van Bpf HiBiN?
De beleidsdekkingsgraad van Bpf HiBiN is per 31 december 2019 97,5%. Kijk op onze website voor
meer informatie over de financiële situatie en de gevolgen die de beleidsdekkingsgraad kan hebben
voor uw pensioen.
Omdat de financiële situatie niet goed genoeg is, heeft Bpf HiBiN een herstelplan. In de toelichting
vindt u meer informatie over het herstelplan.
Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op. Op www.bpfhibin.nl kunt u ook terecht voor meer informatie.
Bpf HiBiN is bereikbaar via info@bpfhibin.nl en op werkdagen van 8:30 - 12:30 uur op
telefoonnummer 076 - 764 05 46.

Pensioenaangroei factor A in 2019
€ 609,90
U heeft uw factor A nodig als u wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te
vullen met lijfrentes.
Wilt u weten hoeveel geld u zelf belastingvrij mag sparen voor later? Kijkt u dan op
www.belastingdienst.nl. Met de Rekenhulp lijfrentepremie kunt u precies berekenen hoeveel fiscale
ruimte u heeft.
Voor de berekening is uw factor A van belang. Uw factor A is het bedrag dat u in een jaar aan
pensioen heeft opgebouwd. Uw pensioenaangroei dus. Misschien heeft u dit bedrag volgend jaar
nodig voor uw belastingaangifte over het jaar 2020. Heeft u verschillende pensioenoverzichten
gekregen? Dan telt u alle factor A bedragen uit de UPO 's over 2019 bij elkaar op.
Dit Pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens
en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement
downloaden van www.bpfhibin.nl/downloads. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) houden toezicht op pensioenuitvoerders in Nederland. Dus ook op Bpf HiBiN.
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