Hoe staat uw fonds ervoor?
Bpf HiBiN in 2016

Oproep deelnemerspanel | Het nabestaandenpensioen bij Bpf HiBiN

Wilt u weten hoe Bpf HiBiN er
financieel voor stond in 2016?
Dit leest u terug in het jaarverslag
2016. Begin juli is het jaarverslag
te downloaden op:
www.bpfhibin.nl/downloads.

Het jaarverslag geeft uitleg over de financiële positie van het fonds. Onze financiële
positie meten we met de (beleids)dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12
maanden. De beleidsdekkingsgraad aan het
eind van het jaar bepaalt of de pensioenen
volgend jaar worden verlaagd of worden
verhoogd.
Het jaar 2016 was een spannend jaar.
Net als bij andere fondsen bestond er een
kans dat Bpf HiBiN de pensioenen moest
verlagen (korten). Dit kwam vooral door de
lage rentestand. Hierdoor moesten we meer
geld reserveren voor toekomstige uitkeringen.
Daarnaast worden we met z’n allen steeds
ouder. Met als gevolg dat we langer pensioen
uit moeten keren.
De pensioenen worden niet gekort in 2017
De laatste maanden van 2016 steeg de rente
weer. De (beleids)dekkingsgraad steeg hierdoor en ging het iets beter met fonds. Als de
beleidsdekkingsgraad lager zou zijn geweest
dan 96% had Bpf HiBiN moeten korten. Eind
2016 was onze beleidsdekkingsgraad 97,6%.
In 2017 worden de pensioenen niet gekort.
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De pensioenen worden niet
verhoogd in 2017
Het besluit om pensioenen (gedeeltelijk)
te mogen verhogen, hangt ook af van de
beleidsdekkingsgraad aan het eind van het
jaar. Pas als deze hoger is dan 110% mogen
we de pensioenen gedeeltelijk verhogen.
Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is,
worden de pensioenen in 2017 niet verhoogd.

Geen verhogingen in de toekomst
Aan het eind van 2017 beslist het bestuur
of de pensioenen in 2018 worden gekort
of verhoogd. Ook voor de komende jaren
is een verhoging van de pensioenen niet
mogelijk. Het verschil tussen onze beleidsdekkingsgraad van 97,6 en de vereiste 110%
is daarvoor te groot.

Heeft u vragen?
Als u vragen heeft over uw pensioen,
kunt u deze op verschillende manieren
stellen.

Wilt u uw vraag schriftelijk stellen?
Stuur uw brief dan naar het adres wat
staat vermeld bij de contactgegevens.

De snelste manier is het sturen van
een e-mail. Uw vraag komt dan op
de juiste plek terecht, zodat we snel
kunnen reageren. We proberen om
uiterlijk binnen tien werkdagen te
reageren. Stuur uw vraag of klacht
naar info@bpfhibin.nl. Of vul het
contactformulier in op onze website
www.bpfhibin.nl.

Contactgegevens
• E-mail:
info@bpfhibin.nl
• Telefoon:
076 – 76 40 546, op
werkdagen zijn we
bereikbaar van 08:30
tot 12:30 uur
• Schriftelijk: Postbus 45, 4840 AA
Prinsenbeek

U kunt ons natuurlijk ook telefonisch
bereiken. Wij zijn op werkdagen van
08:30 tot 12:30 uur te bereiken.
Onze medewerkers helpen u graag.

bpfhibin.nl

PENSIOEN

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

WEBSITE
WWW.BPFHIBIN.NL

Geef uw mening over onze website
en maak kans op een leuke prijs

Oproep
deelnemerspanel

We zijn benieuwd wat u van onze website vindt.
Vul de vragenlijst in en maak kans op leuke prijzen.
Onder de eerste 100 inzendingen verloten we 10 prijzen.
U ontvangt een e-mailbericht als u een prijswinnaar
bent. Meedoen? U vindt de enquête op onze homepage,
www.bpfhibin.nl (groot blok in het midden).
Wilt u lid worden van ons deelnemerspanel?
We willen ook graag weten wat u als deelnemer
van onze communicatie vindt. Daarom willen
we een deelnemerspanel oprichten. Als lid van het
deelnemerspanel ontvangt u bijvoorbeeld nieuwsberichten. Wij vragen u om ons te laten weten wat
u van het bericht vindt en of het begrijpelijk is.
Heeft u hier interesse in? Dan kunt u dit aangeven
in de vragenlijst op onze website (onderdeel van
bovengenoemde enquête).

bpfhibin.nl
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Het nabestaandenpensioen
bij Bpf HiBiN

’Het nabestaandenpensioen
bestaat uit partnerpensioen
voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen’

Rekenvoorbeelden
Voorbeeld 1
U bent nu 45 jaar oud en u stopt met werken binnen de handel
in bouwmaterialen. Het opgebouwde ouderdomspensioen is
€ 5.000,- bruto per jaar. Er is nog geen nabestaandenpensioen
voor uw nabestaanden.
De verlaging van het ouderdomspensioen is ongeveer
€ 1.070,-. Dit wordt uitgeruild naar een partnerpensioen
voor uw partner en een wezenpensioen voor uw kinderen.

Binnen de pensioenregeling van
Bpf HIBiN bouwt u ouderdomspensioen op. U ontvangt dit vanaf
de eerste van de maand nadat
u 67 bent geworden. Naast het
ouderdomspensioen voor uzelf,
is er ook een uitkering voor uw
partner en kinderen. We noemen
dit het nabestaandenpensioen.
Uw nabestaanden ontvangen
dit wanneer u overlijdt.

• Het ouderdomspensioen na de uitruil is € 3.930,bruto per jaar (€ 5.000,- min € 1.070,-).
• Het partnerpensioen voor uw partner is € 2.751,bruto per jaar (70 procent van € 3.930,-).
• Het wezenpensioen per kind is € 550,20
bruto per jaar (14 procent van € 3.930,-).

Voorbeeld 2
U bent nu 67 jaar oud en gaat met pensioen. Het opgebouwde
ouderdomspensioen is € 5.000,- bruto per jaar. Er is nog geen
nabestaandenpensioen voor uw nabestaanden.
De verlaging van het ouderdomspensioen is ongeveer € 908,-.
Dit wordt uitgeruild naar een partnerpensioen voor uw partner
en een wezenpensioen voor uw kinderen.
• Het ouderdomspensioen na de uitruil is € 4.092,bruto per jaar (€ 5.000,- min € 908,-).
• Het partnerpensioen voor uw partner is
€ 2.864,74 bruto per jaar (70 procent van € 4.092,-).
• Het wezenpensioen per kind is € 572,88
bruto per jaar (14 procent van € 4.092,-).

Het nabestaandenpensioen bestaat uit
partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen. Na uw overlijden, ontvangt uw partner partnerpensioen.
Wanneer uw partner zelf overlijdt, stopt de
uitkering van het partnerpensioen.
Na uw overlijden ontvangen uw kinderen
jonger dan 18 jaar wezenpensioen. Kinderen
tussen de 18 en 27 jaar ontvangen wezenpensioen alleen als ze studeren. Kinderen ouder
dan 27 jaar ontvangen geen wezenpensioen.
Heeft u meerdere kinderen, dan ontvangt
ieder kind een eigen wezenpensioen.
U werkt binnen de handel in
bouwmaterialen
Er zijn verschillende soorten nabestaandenpensioen binnen de pensioenregeling van
Bpf HiBiN. Er is een nabestaandenpensioen
wanneer u werkt binnen de handel in bouwmaterialen.

Dit nabestaandenpensioen komt alleen
tot uitkering wanneer u overlijdt op het
moment dat u werkt binnen de handel in
bouwmaterialen. We noemen dit het risico
nabestaandenpensioen.
Hoogte van het risico
nabestaandenpensioen
De hoogte van het risico nabestaandenpensioen hangt af van het te bereiken
ouderdomspensioen. Dit is het ouderdomspensioen dat u tot uw 67e bij
Bpf HiBiN opbouwt. We gaan er vanuit
dat u nog tot uw 67e binnen de handel
in bouw materialen blijft werken.
• Het partnerpensioen voor uw partner
is 60 procent van het te bereiken
ouderdomspensioen.
• Het wezenpensioen per kind is 12 procent
van het te bereiken ouderdomspensioen.

’Er zijn verschillende
soorten nabestaandenpensioen binnen de
pensioenregeling
van Bpf HiBiN’
Stel: U bent nu 45 jaar oud. Het opgebouwde
ouderdomspensioen is € 5.000,- bruto per
jaar. Het te bereiken ouderdomspensioen
op uw 67e is € 10.000,- bruto per jaar.
• Het partnerpensioen voor uw partner
is € 6.000,- bruto per jaar (60 procent
van € 10.000,-).
• Het wezenpensioen per kind is € 1.200,bruto per jaar (12 procent van € 10.000,-).

U werkt niet meer binnen
de handel in bouwmaterialen
Gaat u met pensioen of verlaat u de handel
in bouwmaterialen, dan bestaat het risico
nabestaandenpensioen niet meer. Dit komt
omdat u niet meer binnen de handel in
bouwmaterialen werkt. Overlijdt u op dat
moment, dan zouden uw nabestaanden
geen uitkering ontvangen. Dit willen we
voorkomen. Daarom zetten we automatisch
al een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen om in nabestaandenpensioen.
Uitruil van ouderdomspensioen
naar een nabestaandenpensioen
Het omzetten van ouderdomspensioen
in nabestaandenpensioen noemen we
”uitruilen”. Door het uitruilen wordt uw
ouderdomspensioen lager. Daar komt
partner- en wezenpensioen voor in de
plaats. Uw nabestaanden ontvangen zo
toch een uitkering wanneer u overlijdt

als u niet meer binnen handel in bouwmaterialen werkt. We noemen dit het
nabestaandenpensioen door uitruil.
Hoogte van het nabestaandenpensioen
door uitruil
Uitruilen is het verlagen van het
ouderdomspensioen in ruil voor een
nabestaandenpensioen. De verlaging
van het ouderdomspensioen hangt af
van uw leeftijd op het moment van
uit ruilen. Hoe ouder u bent, hoe hoger het
nabestaandenpensioen dat u terugkrijgt
voor elke euro uitgeruild ouderdomspensioen.
• Na de uitruil is het partnerpensioen
70 procent van uw verlaagde
ouderdomspensioen.
• Na de uitruil is het wezenpensioen
14 procent van uw verlaagde
ouderdomspensioen.

In de bovenstaande voorbeelden laten we
zien hoe de uitruil werkt. We willen u niet
vermoeien met ingewikkelde berekeningen.
Daarom laten we alleen de uitkomst zien.
De factoren waar we de berekeningen mee
maken, staan in het pensioenreglement.
Dit is te downloaden via onze website
www.bpfhibin.nl/downloads.
In onze Pensioenflits van december 2016
stonden we al stil bij het nabestaandenpensioen door uitruil. We legden u uit
waarom we uitruilen en op welk moment
dit gebeurt. In het artikel staat ook wat
u moet doen als u niet wilt uitruilen.
De Pensioenflits is te downloaden via
onze website www.bpfhibin.nl/downloads.

