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Verhoging pensioenen  
niet waarschijnlijk 

Heeft u vragen of klachten?  

Vul dan een contactformulier in op onze website 

  www.bpfhibin.nl

e-mail:
info@bpfhibin.nl 

Klant Contact Center
Deze is op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur  
te bereiken op 088-0084036 (lokaal tarief)

Schriftelijke vragen:
Postbus 45
4840 aa Prinsenbeek 

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samen-
stelling 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.

Per 1 januari 2017 gaat Bpf HiBiN zelf de pensioen-
administratie verzorgen. De reden is dat we veel klachten 
kregen over de dienstverlening vanuit Syntrus Achmea. 
Daarnaast vond het bestuur de uitvoeringskosten te  
hoog. Daarom werd in juni 2016 besloten om afscheid  
te nemen van Syntrus Achmea als uitvoerder van onze  
pensioenregeling.

Bpf HiBiN  
gaat zelf  

de pensioen-
administratie  

verzorgen

graad is de gemiddelde dekkingsgraad  
over de afgelopen 12 maanden. De beleids-
dekkingsgraad is bepalend bij de vraag 
of het pensioenfonds de pensioenen mag 
verhogen (indexeren). Eind oktober 2016  
bedroeg de beleidsdekkingsgraad 97,7  
procent. Eind december 2015 bedroeg de 
beleidsdekkingsgraad nog 105,3 procent.  

Ook de komende jaren ligt een verhoging 
niet in de verwachting
Zoals gezegd zijn we wettelijk verplicht om 
extra financiële reserves te hebben voor tijden 
dat het fonds in financieel zwaar weer zit. 
Pas als de waarde van ons vermogen hoger 
is dan de verplichte reserves, mogen we de 
pensioenen verhogen. Om de pensioenen 
(gedeeltelijk) te mogen verhogen, moet  
onze beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 
110 procent. Volledige verhogingen van  

Net als andere pensioenfondsen heeft  
Bpf HiBiN last van de lage rentestand. Hier-
door moeten we nu meer geld reserveren 
voor toekomstige uitkeringen. Daarnaast 
worden we met z’n allen steeds ouder. Met 
als gevolg dat we langer pensioen moeten 
uitkeren. Het geld dat we nu reserveren, 
noemen we ons vermogen. Toekomstige 
uitkeringen noemen we de verplichtingen. 
De verhouding tussen het vermogen en de 
toekomstige verplichtingen noemen we 
de dekkingsgraad. Deze wordt elke maand 
opnieuw berekend. 

Kijk voor meer uitleg over de dekkingsgraad 
op www.bpfhibin.nl. 

We gaan nog iets meer de diepte in om de 
huidige situatie zo duidelijk mogelijk aan u 
uit te kunnen leggen. De beleidsdekkings-

de pensioenen is pas toegestaan als de  
beleidsdekkingsgraad hoger is dan 125  
procent. Ons bestuur verwacht daarom 
niet dat de pensioenen de komende jaren 
worden verhoogd. 

Intro

Bpf HiBiN is (net als andere pensioen-
fondsen) wettelijk verplicht om extra 
financiële reserves te hebben voor 
tijden dat het fonds in financieel 
zwaar weer zit. Zo lang we niet over 
deze extra financiële reserves beschik-
ken, mogen we de pensioenen niet 
verhogen.

’De verhouding tussen het vermogen en  

de toekomstige verplichtingen noemen  

we de dekkingsgraad’



Wat verandert er  
voor u als deelnemer?

Uitleg over het  
nabestaandenpensioenBijna niets. Uw werkgever geeft vanaf  

1 januari 2017 uw salaris gegevens  
aan ons door en wij verwerken dit. 
Aan vragen voor bijvoorbeeld een 
afkoop van uw pensioen, een waar-
deoverdracht of een adreswijziging 
kunt u zelf bij ons indienen. Hiervoor 
gaan we gebruik maken van een 
deelnemers portaal. U logt hier op in 
en geeft uw verzoek aan ons door. Meer 
informatie over het deelnemers portaal 
ontvangt u op een later tijdstip in 2017.

Intro

Binnen de pensioenregeling van  
Bpf HiBiN bouwt u jaarlijks ouder-
domspensioen op. Een gedeelte  
van dit ouderdomspensioen wordt  
omgezet in een nabestaanden pensioen 
voor uw partner en kinderen. Het  
omzetten van ouderdomspensioen  
in (extra) nabestaandenpensioen 
noemen we ”uitruilen”. 

Wat verandert er  
voor u als pensioengerechtigde?
Op dit moment verzorgt Syntrus Achmea 
uw pensioenuitkering namens Bpf HiBiN. 
Vanaf 1 januari 2017 verzorgen we deze  
uitkeringen zelf. Dit houdt in dat u rond  
25 januari uw eerste uitkering van 2017 
ontvangt. Eind januari 2017 sturen we u  
een nieuwe bruto-netto specificatie voor 
het jaar 2017. 

Uw jaaropgave over het jaar 2016 krijgt  
u nog van Syntrus Achmea.

Welke informatie kunt u van ons verwachten?
U ontvangt binnenkort een brief waarin we 
u verder informeren. Hierin staat hoe u ons 
vanaf 1 januari 2017 kunt bereiken voor vragen 
over uw pensioen. Ook plaatsen we nieuws-
berichten op onze website. Bekijk daarom ook 
regelmatig onze website www.bpfhibin.nl.

’Uw werkgever geeft 

vanaf 1 januari 2017  

uw salarisgegevens  

aan ons door en wij  

verwerken dit’

dat verlagen voor komend jaar op dit  

moment nog niet aan de orde is.  

Als de financiële situatie van Bpf HiBiN  
de komende weken verslechtert, moet er  
wel rekening worden gehouden met het  
verlagen van de pensioenen.  

Verlagen pensioenen nog niet aan de orde
De laatste tijd zijn pensioenfondsen veel

vuldig in het nieuws. De grote pensioen

fondsen ABP, PFZW, PMT en PME lieten 

weten dat er een kans bestaat dat de  

pensioenaanspraken en uitkeringen per  

1 januari 2017 moeten worden verlaagd. 

Het bestuur van Bpf HiBiN laat weten  

Het uiteindelijke besluit hierover hangt  
af van de financiële positie van het fonds  
op 31 december 2016. 

Lees het volledige bericht op onze website 
www.bpfhibin.nl. Hier leest u ook hoe een 
eventuele verlaging wordt berekend.

pensioen datum of nadat u de handel in 
bouwmaterialen hebt verlaten.
 
Het opbouwpercentage is als volgt  
samengesteld:
•	 1,625	procent	van	de	pensioengrondslag	 

is ouderdomspensioen voor uzelf.
•	 0,325	procent	van	de	pensioengrondslag	 

is ouderdomspensioen dat wordt omgezet 
in extra nabestaandenpensioen. 

Op welk moment vindt deze uitruil plaats?
Uitruilen gebeurt op het moment dat u met 
pensioen gaat of eerder, wanneer u de handel 
in bouwmaterialen verlaat. In de opbouw van 
het ouderdomspensioen wordt al rekening 
gehouden met het uitruilen van ouderdoms-
pensioen naar nabestaandenpensioen. 

Wat nou als u niet wilt uitruilen?
De uitruil van ouderdomspensioen naar 
(extra) partnerpensioen is verplicht. U kunt er 
samen met uw partner echter wel voor kiezen 
om het partnerpensioen terug te ruilen naar 
een extra ouderdomspensioen. Wilt u inder-

Het waarom van uitruilen
Het uitruilen van ouderdomspensioen  
in (extra) nabestaandenpensioen gebeurt 
om te voorkomen dat uw partner helemaal 
geen uitkering ontvangt wanneer u over-
lijdt. Bovendien zorgt uitruil ervoor dat  
er na uw overlijden een wezenpensioen 
wordt uitgekeerd aan uw kinderen jonger 
dan 18 jaar, of kinderen tussen de 18 en 27 
jaar die nog studeren. Door dit uitruilen 
wordt het ouder  domspensioen lager.  
Na de uitruil is het partnerpensioen voor  
uw partner 70 procent van het verlaagde 
ouder domspensioen. Het wezenpensioen 
voor uw kinderen is 14 procent van het  
verlaagde ouderdomspensioen. 

Elk jaar dat u binnen de handel in bouw-
materialen werkt, bouwt u ouderdomspen-
sioen op. Jaarlijks is dit 2,0% procent over uw 
pensioengrondslag (kijk op www.bpfhibin.nl 
voor uitleg over de pensioengrondslag).  
Een gedeelte hiervan is ’gereserveerd’ voor 
het nabestaandenpensioen voor uw 
nabestaanden wanneer u overlijdt na uw 

daad geen ouderdomspensioen uitruilen? 
Dan moet u dit binnen drie maanden na het 
verlaten van de handel in bouw materialen 
schriftelijk aan ons doorgeven. Uw partner 
moet hier ook schriftelijk toestemming voor 
geven. Heeft u geen partner? Dan passen we 
de uitruil niet toe en behoudt u het hogere 
ouderdomspensioen. 

Uitruil bij het einde van uw partnerrelatie*
Beëindigt u de relatie met uw partner? Dan 
wordt het ouderdomspensioen dat u tot de 
datum van beëindiging hebt opgebouwd, 
uitgeruild naar bijzonder partnerpensioen. 
Alleen wanneer uw ex-partner nadrukkelijk 
afstand doet van het bijzonder partner-
pensioen, wordt het ouderdomspensioen niet 
uitgeruild. Het bijzonder partnerpensioen mag 
niet worden terug geruild naar extra ouder-
domspensioen. Kijk voor meer informatie op 
www.bpfhibin.nl/ik-bouw-op-scheiden
 
* Onder partnerrelatie verstaan we, huwelijk,  

geregistreerd partnerschap of samenwonen  

met een notarieel samenlevingscontract.


