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Nibud

Pensioen taaie stof?
Laten wij u niets wijs maken. Dit is geen standaard
magazine, maar met dit tijdschrift willen wij u graag
iets meer vertellen over uw pensioen en dat van anderen.
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Pensioenfondsen
zijn boeven!

pagina 5

’Taaie stof’, is vaak de opinie. ’De aandacht waard en ook
nog eens verrassend interessant’, vinden wij. Met pensioen
gaan betekent toch vaak beter op uw uitgaven letten.
Dat is geen verrassing meer. Het is de kunst er creatief
mee om te gaan.

Gezond recept
pagina 19

Cees Dekker is met de VUT en leeft het leven als een
vorst. Grotendeels in Spanje. ’Waar doen ze het van?’,
luidt de kop van het artikel. We spraken ook met andere
gepensioneerden die de geraniums niet voor lief nemen.
Geniet ook van het recept, de dagje weg-suggesties of
het artikel over Blue Zones: plekken op de wereld waar
’honderd jaar oud worden’ meer regel dan uitzondering is.
Geen ’lastige’ artikelen in dit magazine? Zeker wel.
Een onafhankelijk pensioenadviseur leidt u, met behulp
van een klantvriendelijke website, door pensioenland.

Column
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Een politicus vertelt over de toekomst van pensioenen en

Dagje weg

er zijn ook stevige verhalen over ’dekkingsgraad’ en
’het sociaal akkoord’. Maar wel toegankelijk geschreven,
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zo hopen wij. We willen alles graag uitleggen.

en
ook voor niet-gepensioneerd

Wilt u reageren? Dat kan per e-mail, Facebook of Twitter.
Of telefonisch. Over al deze social media overigens ook
nog een kritische noot (pagina 18). Bladert u lekker door
dit magazine, of neem uw tijd. Nu, voor later!
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Redactie ’Met Pensioen’.

Social Media
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zelfs onze 48 jarige
tekstschrijfster is om!
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Van het bestuur

Chris Lonsain
Wilt u op de hoogte blijven? Stuur de antwoordkaart in!
De financiële wereld is volop in beweging. De pensioenwereld ook. We werden hard getroffen door
de crisis en doen onze uiterste best uw pensioen daar doorheen te loodsen. Veel pensioenfondsen
hebben de pensioenaanspraken en pensioenrechten* moeten verlagen om de financiële positie te
verbeteren. Wij hebben dat gelukkig niet hoeven doen. Maar tevreden zijn we niet, want we hebben
al een aantal jaren de pensioenaanspraken en pensioenrechten niet waardevast kunnen houden.
Indexeren of toeslag verlenen noem je dat. En niet indexeren is een verlaging van de koopkracht
van het pensioen.
We zijn constant bezig om de financiële positie zo goed mogelijk onder controle te houden.
Dat is een hele uitdaging, want de ene crisis is nauwelijks voorbij of de volgende dient zich alweer
aan. En dan die lage rentestand. Dat is fijn als je een woning gaat kopen en daarvoor geld moet
lenen, maar voor een pensioenfonds is die lage rentestand een ramp!
Waarom? Eigenlijk is het eenvoudig: wanneer we met een lage rente moeten rekenen, moet je nu
een hoger bedrag in kas hebben om straks een bepaalde uitkering te kunnen doen. Een voorbeeld
maakt dat duidelijker. Stel, iemand wil over 10 jaar € 1.000 hebben. Bij een rente van 6% moet je
dan nu zo’n € 560 in kas hebben. Bij een rente van 3% moet dat ongeveer € 745 zijn. Bij een lage
rentestand moet een pensioenfonds dus een (veel) hoger bedrag in kas hebben dan bij een hogere
rentestand.
De rentestand kunnen we niet beïnvloeden, maar onze kosten wel. Daarom kijken we extra kritisch
naar onze uitgaven en vragen we bijvoorbeeld om uw e-mailadres. Dan kunnen we u enerzijds
makkelijker en sneller bereiken wanneer daar aanleiding voor is. Anderzijds bespaart dat kosten,
want e-mail is een stuk goedkoper dan het verzenden van een brief. Bovendien is de belasting van
het milieu door e-mail ook nog eens minder.
Alvast mijn dank voor uw medewerking!
Chris Lonsain

-mail adres
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* Pensioenrechten: dat zijn de uitkeringen.
Pensioenaanspraken: dat zijn de aanspraken (dus als je nog werkt, waar je later recht op hebt, zijnde de uitkering)
4 MET PENSIOEN

Pensioenfondsen
zijn boeven!
Zo die staat! Past ook keurig tussen het
rijtje ’banken’, ’projectontwikkelaars’ en
’grootverdieners bij maatschappelijke
instellingen’. 58% van de Nederlanders
heeft geen vertrouwen in pensioenfondsen.
42% nog wel. Genoeg redenen om vragen
te stellen. Waar blijft ons geld? Is de
opbouw van ons pensioen onoverzichtelijk?
Wie beheert ons geld uiteindelijk? En, ja ja,
hoezo moeten we nog langer doorwerken?
Zijn pensioenfondsen boeven?
Rob Braaksma, directeur Bpf HiBiN

Wat gebeurt er met ons geld?
We gaan heel zorgvuldig te werk. We beleggen de premie
die werkgevers en uzelf betalen zo verantwoord mogelijk.
We hanteren daarvoor een aantal duurzame principes.
Hier kunt u trouwens in ons jaarverslag nog veel meer
over lezen. We kiezen voor een mix van risico’s en proberen
die zoveel mogelijk af te dekken. Vorig jaar hebben we
over ons totale vermogen bijna 15% rendement gemaakt.
Veel meer natuurlijk dan dat je het geld gewoon op de bank
laat staan. En dat is ook nodig om het binnenkomende geld
aan te laten groeien. Omdat we het vorig jaar zo goed hebben
gedaan, hoeven we nu ook niet te korten op de pensioenen.
Maar we moeten wel alert blijven. De crisis is nog niet
voorbij. Daar zijn we als bestuur en bestuursbureau heel
druk mee bezig.
Opbouw van pensioen niet overzichtelijk?
We moeten als het gaat om communicatie over uw
pensioen voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen.
Het Uniforme Pensioenoverzicht (UPO) is er daar een van.
Dat ontvangt u jaarlijks en ziet er best ingewikkeld uit.
We proberen deze vanaf 2013 wel overzichtelijker te maken.
Maar daarnaast hebben we een eigen pensioenplanner op
onze site. Kijk daar ook eens naar. U zult zien dat het best
makkelijk is om inzicht in uw eigen situatie te krijgen.

Mijnpensioenoverzicht.nl is een initiatief van de overheid.
Na inlog met het DigiD verschijnt een overzicht met alle
door u verworven pensioenen. Dus ook die naast het bij
Bpf HiBiN eventueel eerder verworven pensioen. En ook
leuk is de site hoewerktpensioen.nl, waarover meer in dit
magazine staat te lezen. Laatste aanbeveling:
download onze eigen gratis App (bpfHiBiN) in de App Store.
Daar staat alles bij elkaar: vragen en antwoorden.
Wie beheert ons geld (wie zijn er verantwoordelijk
en nemen de beslissingen)?
Het bestuur is verantwoordelijk. Maar we hebben ook
een eigen bestuursbureau dat er bovenop zit. Iedere dag.
Hoezo moeten we nog langer doorwerken?
We leven gemiddeld steeds langer. Dat betekent dus
dat we gemiddeld ook langer met het verworven potje
moeten doen. Dat is natuurlijk op te lossen door met
minder genoegen te nemen of door langer door te werken,
waardoor er langer geld het pensioenpotje instroomt.
Voor dat laatste heeft de overheid nu gekozen.
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Cees Dekk ers

Daar doen ze het van!
gepensioneerde in spanje

Cees is de laatste der Mohikanen die met de VUT kon.
De rustige en hartelijke man praat met ons aan de
keukentafel in Etten-Leur. In december 2012 nam hij
afscheid als hoofd logistiek bij BouwCenter Nelemans,
een hecht familiebedrijf. Cees werd in 1987 aangenomen
als planner en coördinator voor het magazijn door twee
van de huidige eigenaren. ”We waren een klein en hecht

Cees nog steeds in Solid Blues. De haren gekortwiekt,
het repertoire van hardrock naar blues.

Zelf houd ik ongeveer 60% van mijn
laatstverdiende salaris over.

team, trots op de vier auto’s die er reden. Nu telt het
bedrijf circa tweehonderd medewerkers met op de
afdeling logistiek veertig mensen. De ’doe’-mentaliteit is
kenmerkend voor Nelemans. Ik heb de kans gehad om door
te groeien en heb deze gepakt. Ook dankzij het thuisfront.
Ik ken de praktijk, ben bouwvakker geweest. Een mooi
beroep, ’de bouw maakt het’. En zo is het. Mijn rug en
achillespees speelden op. Ik heb de avond-MEAO gedaan.
Administratief kon ik nu beter uit de voeten. Ineke zag
de advertentie voor een planner bij Nelemans.
”Ze zijn vergeten jouw naam erbij te zetten”, riep ze. ’
Nelemans zoekt C. Dekkers’. En zo was het.”
Het bedrijf groeide, Cees groeide mee.

De doener en de denker
Ineke heeft altijd buitenshuis gewerkt. Ineke: ”Hoewel,
toen de kinderen klein waren, ben ik een aantal jaren
thuis geweest”. Cees: ”Op haar vijftigste heeft ze nog een
opleiding HBO-HRM afgerond: Loopbaanbegeleiding en
coaching. We hebben altijd de handen uit de mouwen
gestoken. Met plezier”.
Een toevallige ontmoeting
Cees: ”Op mijn negentiende zag ik dat meisje met lang blond
haar. Ze was zestien en heel puur. Met mijn twee broers,
een neef en een vriend speelde ik als bassist in ’Solid’.
Twee à drie keer per week traden we op. Succesvol? Ja,
wat is succesvol? We speelden in voorprogramma’s van de
Golden Earring en Q65. Dat pure meisje (Ineke voor de lezer)
kwam vaak naar ons optreden. Ze was dan vooral in gesprek
met de zanger. Ja, leuk meisje, maar ik kende mijn plaats.
Toevallig kwam ik haar tegen na een optreden in een café.
We raakten in gesprek.” Dezelfde avond bracht de gitarist
met schouderlang haar, gekleed in zijn favoriete roze
ribbroek, het meisje naar huis. Alwaar een huisarrest volgde
voor ’het te laat zijn’. Toch kwam er een nieuwe afspraak.
En zo is het gekomen en gebleven. Decennia later speelt
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Met de VUT: vrije tijd, maar bezuinigen!
Nu, begin 60, wordt er volop geleefd. Het inkomen is sterk
gedaald. Dat is geen fabeltje. Cees: ”Ons geluk is dat we
altijd met zijn tweeën hebben gewerkt. Ik krijg een (VUT)uitkering van Bpf HiBiN, en na mijn 65 e, nog een klein
pensioen van het pensioenfonds Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Ik heb deze keuze kunnen maken, omdat Ineke met een
goede afvloeiingsregeling bij haar werkgever is weggegaan.
Zij blijft de komende jaren hetzelfde inkomen houden.
Zelf houd ik ongeveer 60% van mijn laatstverdiende
salaris over. Dat is een aderlating. We voeren kleine en
grotere bezuinigingen door: een auto minder, het vaste
telefoonabonnement opgezegd, net als Eredivisie Live en de
krant. Internet geeft ons de wereld. Zo heeft Ineke ook ons
Spaanse huis gegoogled. Ze zette alle wensen op een rijtje:
klimaat is belangrijk, net zoals rust en ruimte. We kunnen en
willen de handen uit de mouwen steken. Het was belangrijk
dat we de makelaar konden vertrouwen en dat alles wettelijk
goed geregeld is. Drie jaar hebben we, in alle jaargetijden,
tochten naar Spanje gemaakt. Ook in periodes dat het land
op zijn minst mooi zou zijn. We vlogen en vliegen met
’prijsstunters’. Een retour kost 60 euro. Drie dagen hebben
we, met een makelaar, huizen bezichtigd die Ineke op
internet heeft gezien. Deze makelaar voegde een huis aan
het lijstje toe. Het stond al vier jaar te koop. Het onkruid
stond tot in de woning. ”Voor de optimist”, zo zei de
makelaar. ’Ons project’, vonden wij.”
Na 46 jaar niet per se vroeg uit de veren
”Nu vliegen we vanuit Nederland vijf à zes keer per jaar naar
Spanje. In Spanje eten we tapas. De restaurateur zet een fles
wijn op tafel: ’drink maar leeg’. En de rekening bedraagt dan
nog geen tientje. Onze buren zijn Engels, dus dat communiceert gemakkelijk. Met de Spanjaarden redden we ons prima
met een beetje Spaans en veel handen- en voetenwerk.
Na 46 jaar hoef ik niet meer om 07.00 uur het bed uit. Maar
we slapen niet uit. We ontbijten op het terras, rond 10.00 uur
gaan we aan de slag, ’s middags een siësta en dan nog even
door. En we hopen dat nog heel lang te doen. Ons huis in
Nederland staat nog te koop. Voor de liefhebber. Onze kinderen en kleinkinderen doen het fantastisch. Als het ’Te koop’
bord uit de tuin kan worden gehaald, hebben we extra
financiële reserves. We zeggen weleens lachend: we maken
alles zelf op. Maar daar willen we graag lang over doen.”

”Onze ouders zijn in Nederland”, zeggen de zoon en dochter van
Cees Dekkers (61) en zijn partner Ineke. In Nederland? Wat is dan hun
thuisfront? ”We bivakkeren veel in Spanje”, zegt Cees. Nogal letterlijk,
want ons droomhuis (’met zeventien hectare sfeer’) is nog enigszins een
bouwval, waar we met liefde en plezier aan werken.
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Blue Zones,

tenminste honderd jaar

worden!

Tenminste honderd jaar worden,
in goede gezondheid en met dagelijks
een glas wijn. Kan dat? Ja zeker,
al zult u er mogelijk wel voor moeten
verhuizen. Naar Okinawa (Japan),
Loma Linda (Californië), Nicoya
(Costa Rica) of dichter bij huis,
Icaria (Griekenland) of Sardinië
(Italië). Dit zijn de zogenoemde

’Blue Zones’
Het is wetenschappelijk bewezen: Dan Buether deed
samen met The National Geographic onderzoek in
een vijftal gebieden waar relatief veel honderdjarige
mensen leven. Gezond, leuk en vitaal. En dat ondanks
dat ze vaker een zwaar leven achter de rug hebben.
Slechts 25% van de levensverwachting van een mens
wordt bepaald door de genen. Op de overige 75% hebt
u dus invloed. De sportschool hoeft u niet per se meer
te bezoeken en u mag minder op de klok kijken!
De tips voor een ’mooie oude dag’.
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Beweeg natuurlijk
Wandelen is een perfecte manier van bewegen.
Al keuvelend mag. Schijnt de zon, dan geeft deze u ook
nog eens vitamine D. Huishoudelijk werk vervelend?
Het verlengt uw levensverwachting. Dus gun het ook uw
eventuele partner/kinderen (minder stress). In Sardinië
en Okinawa hebben veel mensen een eigen (groenten)tuin
waar ze hard in werken. En letterlijk de vruchten plukken.

Familie, vrienden en gelijkgestemden
Een goede buur en naaste vrienden. Beide zijn belangrijk!
Familie speelt een belangrijke rol tijdens het ouderwordingsproces. Meerdere generaties trekken intensiever
met elkaar op in deze gebieden. En ze zorgen voor elkaar.
Een goede vriendenkring en voldoende sociale contacten
maken het leven nog mooier!
Geen stress!
De mensen in de Blue Zones nemen het niet zo nauw met
de tijd. Zo houden ze stress op afstand. Stress wordt gezien
als de bron van alle ziektes omdat het het immuunsysteem
verlaagt. Mediteren, een dutje doen of gewoon iets doen
waar u zin in heeft worden aanbevolen!
Geloof en ken je doelen
De Blue Zones bewoners geloven in een groter doel in
het leven. Als u wakker wordt, heb dan een doel voor ogen.
En dat hoeft niet hoogdravend te zijn: ’zeven jaren erbij´,
zo wordt gemeld.

Eten
Dat brengt ons op het eetpatroon: baseer uw eetpatroon
op plantaardig voedsel. Volle granen, groene bladgroente,
noten, bonen, soja worden aanbevolen. Vlees in beperkte
mate en het liefst niet vaker dan twee keer per week.
De beloofde wijn: twee gazen per dag. ´Roken: liever niet´.
’Verlaag je calorie-inname met 20%’ is een advies. Ontbijt
is belangrijk en neem de tijd om te genieten van het eten.
Zo krijgt u ook nog eens tijdig een signaaltje van uw
hersens dat u genoeg heeft gegeten.

Dan maar op vakantie voor een aantal extra levensdagen!
Mooie tips, maar misschien niet altijd haalbaar. Als wij
in Nederland niet meer op de klok (smartphone) kijken,
kiezen voor een middagdutje op het werk, dan krijgen
we dat zeker (van onze werkgever/familie en vrienden)
voor onze kiezen: dus stress! Tenzij niemand meer op de
klok kijkt. Maar ziet u dat gebeuren? Dan maar op vakantie!
Naar Californië, Sardinië, Japan, Costa Rica of Griekenland.
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Pensioengat?
U kunt er zelf iets
aan doen!

Wanneer is het nodig om extra pensioen te sparen
en welke mogelijkheden zijn er?

Er zijn drie partijen betrokken bij uw pensioen
voor later: de overheid, uw werkgever en uzelf.
Samen heten ze de drie pijlers van ons

De 3e pijler
Als u denkt dat de eerste twee pijlers u te weinig opleveren
om later van te kunnen leven zoals u wilt, kunt u zelf voor
iets extra’s zorgen. Het gaat dan om individuele voorzieningen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld
lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Hiermee
spaart u fiscaal aantrekkelijk voor extra pensioen. U kunt
het gebruiken om een pensioengat aan te vullen of eerder
te stoppen met werken.

pensioenstelsel.
De 1 pijler
Van de overheid krijgt u een AOW-uitkering. Tot voor kort
kreeg u deze uitkering op 65-jarige leeftijd. Dat is aangepast.
De AOW-uitkering gaat nu later in. De exacte ingangsdatum
is afhankelijk van uw geboortedatum. Onder de 1e pijler
horen ook regelingen voor als u arbeidsongeschikt wordt
(WIA-uitkering) of overlijdt (ANW-uitkering).
e

De 2e tweede pijler
Als u werkt, is de kans groot dat u een werknemerspensioen opbouwt. Dit is alleen het geval als u deelneemt
aan een pensioenregeling van uw werkgever. Het is een
aanvulling op wat u van de overheid krijgt.
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Pensioengat, pensioenbreuk…
Wanneer moet u zelf iets extra’s regelen?
Als u denkt dat uw inkomen later onvoldoende is om
te kunnen doen wat u wilt, kunt u zelf extra bijsparen.
Dit is misschien het geval als u een pensioenbreuk heeft.
Dit kan door verschillende oorzaken ontstaan. Als u vaak
van werkgever bent gewisseld, kan dit een lager pensioen
opleveren dan wanneer u bij dezelfde werkgever uw gehele
pensioen heeft opgebouwd. Maar ook als u pas op latere
leeftijd pensioen bent gaan opbouwen, heeft u misschien
een tekort. Hierdoor kan een lager pensioen ontstaan en
is er sprake van een ’pensioengat’. U kunt laten berekenen
of u inderdaad een pensioengat heeft en of het loont om
aanvullende maatregelen te nemen.

Wat is wat?
Een aantal
financiële
producten
uitgelegd.
Als er inderdaad sprake is van
een pensioengat, dan kunt u daar iets
aan doen. Als uw financiële situatie dat
toestaat tenminste. Het betekent dat u
nu geld opzij zet voor een extra inkomen
als u met pensioen gaat. We hebben de
bekendste mogelijkheden op een rij gezet.

Banksparen

Wat moet u moet kiezen?

Banksparen is sparen met belastingvoordeel.
U spaart op een aparte rekening: de bankspaarrekening.
Het spaartegoed kunt u niet zomaar opnemen. U kunt
het alleen gebruiken voor uw pensioen of voor een uitvaart.
U kunt het kapitaal ook gebruiken voor de aflossing van uw
hypotheek als u voor 1 januari 2013 een huis heeft gekocht.

Het is lastig om aan te geven wat u moet kiezen.
Dat is persoonlijk en de mogelijkheden zijn moeilijk
te vergelijken. Banksparen is eenvoudig en lijfrenteverzekeringen zijn ingewikkelder. Voor elk financieel
product geldt dat u zich uitgebreid moet laten informeren.
Bij uw keuze is het belangrijk om in ieder geval te letten op:
Wat zijn de maandelijkse kosten? Hoeveel premie moet u
betalen en zijn er aanvullende kosten? Wat krijgt u later
aan periodieke uitkeringen als aanvulling op uw pensioen?
Wat is de zekerheid van deze uitkering? Wat zijn de gevolgen
voor het opgebouwde kapitaal en de uitkering bij ziekte,
werkloosheid of overlijden? Onze tip: raadpleeg een
financieel adviseur!

Lijfrente en koopsompolissen
Lijfrenteverzekering
Bij een lijfrenteverzekering legt u periodiek geld in,
bijvoorbeeld maandelijks. U bouwt zo een kapitaal op.
Op een later tijdstip wordt ook weer periodiek een bedrag
aan u uitgekeerd. Het kapitaal (of een gedeelte ervan) kan
door de verzekeraar worden belegd. Het bedrag dat u inlegt
heet premie voor de lijfrenteverzekering. Deze premie kan
onder bepaalde voorwaarden voor de belasting worden
afgetrokken, waardoor u financieel voordeel heeft.
Koopsompolis
Bij een koopsompolis wordt een bedrag in één keer ingelegd.
Er is bij een koopsompolis dus geen sprake van periodieke
inleg. De uitkering wordt wel in termijnen betaald. De inleg
bij een koopsompolis kan ook van uw belastbaar inkomen
worden afgetrokken als het voor aanvulling op uw pensioen
wordt gebruikt.

Nu geld opzij
zetten voor later!
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Een hechte groep vrienden

In de vuurlinie van de oorlog
realiseert decennia later een informatiecentrum

Een hechte groep vrienden, al decennia lang. Die met
elkaar lachen, naar elkaar luisteren en zeker genoten
hebben van al het goede van het leven en dat nog steeds
doen. Nu zijn ze (bijna) met pensioen, de wekelijkse
borrel is er nog steeds. En op één van die borrels, vraagt
Gert-Jan van ’t Holt, als lid en sinds 1990 voorzitter
van ’Welcome Again Veterans’ om hulp. Sinds 1980
kunnen Canadese veteranen jaarlijks in mei een bezoek
brengen aan Holten. En ja, de vrienden zetten de
schouders eronder: in 1995 werden tweehonderd bussen
ingezet om 7.000 bezoekers, waaronder 5.000 Canadese
oud-strijders, naar de Canadese begraafplaats te brengen
en te halen voor het herdenken van het einde van de
oorlog, vijftig jaar na dato. En ook de jaren daarna
blijkt wat vriendschap waard is. Onder de indruk van
de bijeenkomsten besluiten de heren dat er een
informatiecentrum moet komen naast de Canadese
begraafplaats in Holten. Misschien hebben ze zich toen
verkeken op de hoeveelheid werk voor zo’n intensief
project, maar het resultaat is indrukwekkend.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lag Holten
in de vuurlinie. In de nabije omgeving werden zestig
boerderijen in brand gestoken. In het voorjaar van 1945
waren het overwegend Canadese troepen die na vijf jaar
van onderdrukking zorgden voor de bevrijding van Noorden Oost-Nederland. 1.394 Slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog, voornamelijk gesneuvelde soldaten, worden
op de Canadese begraafplaats herdacht. 1.355 witte graven
zijn voorzien van het Canadese esdoornblad. Verder worden
hier 36 Engelse, twee Australische militairen en een Belg
herdacht. De jongste soldaat is 17. Naast de stilte in het bos,
het respect dat voelbaar is, zijn er in het informatiecentrum
verhalen. Verhalen in beeld, dagboeken, bevrijdingsfilms,
een database, interviews met Nederlandse buurtbewoners.
Zestig vrijwilligers zetten zich ervoor in. De bezoeker die
even tot bezinning wil komen, kan plaatsnemen op de
stiltebank op de begraafplaats zelf.
Opening door Prinses Margriet, 2 september 2011
Het informatiecentrum werd op 2 september 2011 geopend
door Prinses Margriet en Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven.
Canadese militairen werden vaak begraven op of nabij
de plek waar zij sneuvelden. Canada wilde graag één
herdenkingsplaats. In 1945 was de commandant van
het 2de Canadese leger ervan overtuigd dat de huidige
locatie een eervolle begraafplaats was voor alle gesneuvelde Canadese militairen. De toenmalige burgemeester
van Holten en het Ministerie van Oorlog bewerkstelligden
dat de Canadese begraafplaats kon worden aangelegd.
Het is Canadees grondgebied dat door Nederland
geschonken is aan het Canadese Gouvernement. Dit omdat
het voor de nabestaanden als ’thuis’ moet voelen.
Sinds 1963 is informatie over de gesneuvelden verzameld
Gesneuvelde soldaten in Noord- en Oost-Nederland werden
in Holten herbegraven door Canadese militairen, in afwachting van hun repatriëring. In eerste instantie stonden er op
de graven ijzeren kruizen. Later werden de witte grafstenen
geplaatst. Bijzonder zijn de herinneringen aan de soldaten.
De heer Van ’t Holt verzamelt al sinds 1963 gegevens over
de gesneuvelden. Door te praten met veteranen die jaarlijks
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Nederland bezochten, en door te speuren. Maar ook
middels de informatie en voorwerpen die geschonken
worden aan de Canadese begraafplaats.
Oorlogsbelevenissen
Bij het Canadese leger meldt zich, in oorlogstijd, een
militair wiens grootouders in Nederland wonen. Zijn doel:
een steentje bijdragen aan de bevrijding en zijn grootouders
ontmoeten. Hij sneuvelt. Net zoals de tweeëntwintigjarige
Donald Fife, hij komt om op 7 april 1945. Bij zijn graf staat
een zwart/wit foto: een knaap op een motor, bepakt met
tassen. In zijn handen een papieren routekaart.
Een jaar na de bevrijding; een zwaar ongeluk
15 april 1946, een jaar na de bevrijding, krijgt opnieuw een
dramatische wending. Op die dag trouwen een twintigjarige
Canadese man en vrouw. Zij hebben elkaar leren kennen in
de oorlog. Als huwelijkscadeau krijgt het verliefde stel een
jeep te leen om op deze feestdag de omgeving te verkennen. Ze verongelukken en vinden hun laatste rustplaats op
de Holtense begraafplaats, daar waar zij anderen hebben
herbegraven. In 1982 wordt bij hoge uitzondering een militair
in een graf bijgezet. De heer Smith verliest in de Tweede
Wereldoorlog zijn vriend en medestrijder de heer Welburn.
Smith’s laatste wens was om, 37 jaar na dato, bij zijn
kameraad rust te vinden. Deze wens wordt gehonoreerd.

Dear Mrs. McKeith
Opdat wij niet vergeten, dat vinden vanzelfsprekend
ook de achtergebleven familieleden en vrienden van de
slachtoffers in Canada. Op de graven is er, desgewenst,
ruimte voor een laatste groet. Lopend op het gras, langs de
graven, lezen we ’We miss you at home, you died, we might
live’. ’Peace, perfect peace’. In het informatiecentrum liggen
brieven, geschreven aan ouders van gesneuvelden: ’Dear
Mrs. McKeith. It is with regret that I have to write you…’.
Chocolade bij de bevrijding
Gedurende het hele jaar komen scholieren en ouderen
naar de begraafplaats, om bloemen te leggen, op de
Joodse graven vaak een steen, of om een kaarsje op
te steken. En om de oorlog niet te vergeten. Er zijn ook
vrolijke verhalen. Over de immense verbazing van de
heer Van ’t Holt bij het voorzichtig proeven van een
stukje chocolade, in 1945 gekregen van een militair
die van een tank sprong. Na een eerste voorzichtig
likje gaat de tank open en verschijnt een donkergekleurde
soldaat. ”Die hele tank zit vol chocolade”, roept de toen
nog jonge knaap verrukt. Gert-Jan van ’t Holt is nu 72 jaar.
Hij en zijn vrienden houden de herinnering in ere.
Hopelijk nog generaties lang.
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Albert van der Maat en Herman Biesters zijn twee van de acht leden van de hechte vriendenclub ’De Afsluiters’ (de werkweek
wordt afgesloten) die nu wekelijks, zo geschat, ten minste twintig uur per week actief zijn voor het Informatiecentrum in Holten.
Dit, zo benadrukken zij, met steun van ruim zestig, veelal gepensioneerde, vrijwilligers. Het bezoeken van het Informatiecentrum
is kosteloos. De stichting heeft daarom financiële steun nodig. Wilt en kunt u helpen? Dat kan met een eenmalige bijdrage of
door een vriendschap voor langere tijd. Ook kunt u zich aanmelden als vrijwilliger. U kunt contact opnemen met de heren via
telefoonnummer 0548 78 91 61.
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Van links naar rechts: (achterste rij) Gerrit Vlogtman, Herman Biesters, Leo Thiele en de voorste rij: Albert Boode,
Gert Jan van’t Holt, Albert van de Maat, Ben Beens. Ontbrekend op de foto: Gerrit Huisman en Henk Vincent.
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Like! ’En jij mag het artikel schrijven’.

Wie? Ik? Vrouw, 48 jaar. Net bezig om de
eerste stapjes in de wereld van social media
- enkele jaren geleden nog ’nieuwe media’
genoemd - te zetten.
Kritisch ben ik. In 1995 werd e-mailen
populair. Ietwat onwennig zat ik achter de
computer, maar oké, mee met de flow.
En het ongrijpbare (binnen een
seconde een bericht waar dan ook ter wereld
bezorgd) vind ik nog steeds fantastisch.
Al blijft een lief handgeschreven briefje
op de deurmat wonderen doen.
LinkedIn en Twitter
Ik meldde mij aan bij LinkedIn, met haar 2,6 miljoen
Nederlandse gebruikers. Het zakelijke netwerk waar ik,
tot mijn verbazing en geluk, oude collega’s, vrienden en
kennissen tegenkwam. Twitter was de volgende stap.
En daar word ik minder vrolijk van. Elk twitterprofiel van
de gebruiker is optimistisch. De berichtjes in maximaal
140 tekens daarentegen vaak kritisch. En wat de zakelijke
twitteraccounts betreft: Hebt u een klacht? Komt u
telefonisch niet verder dan de receptioniste? Bellen ze
niet terug? Beklaag u op Twitter en geheid dat er dan wél
op gereageerd wordt. Maar 418.600 actieve twitteraars
zijn enthousiast. 57% van deze twitteraars is overigens
man, 75% jonger dan dertig! Zou dat het zijn?
18 MET PENSIOEN

(Bpf HiBiN) Facebook, verrassend leuk!
Facebook dan met haar 3,8 miljoen gebruikers? Om deze
column te schrijven meldde ik mij aan: eergisteren. En ben
enthousiast. Over de berichtgevingen, positief gestemde
mensen en foto’s. Op de Bpf HiBiN Facebookpagina lees ik,
dat IKEA-oprichter Ingvar Kamprad op zijn 86ste met
pensioen gaat en dat het aantal gepensioneerden het afgelopen jaar is gestegen tot boven de drie miljoen. En dat
hiermee een op de vijf Nederlanders met pensioen is!
Heren die met pensioen gaan, besteden per dag drie uur
meer aan het huishouden door o.a. te koken en te klussen.
Kijk, dat is mooi. In een filmpje vinden 10-jarigen dat
mensen van 64 jaar erg oud zijn. Gepensioneerden hebben,
zo schatten zij in, een bedrag van 150 euro per maand te
besteden, maar kunnen gelukkig nog wel een huis in Spanje
kopen.
Persoonlijk zijn mijn ’facebookvrienden’ mensen of
bedrijven die ik ken. Ik gluur mee en laat mee kijken.
Bij het oppasmeisje: omdat ze haar HBO-opleiding
heeft afgerond! En ik klik de ’dikke duim’ aan. ’Like’.

Restaurant Dorset heeft een Franse, mediterrane keuken. Gerechten zijn
vaak bereid met biologische (streek)producten. Bijna niet te evenaren.
Bijna, want bewezen chef-kok Willem Dankers deelt met u één van de
gezonde recepten. U bent van harte welkom in het, in een monumentaal
pand gevestigde, restaurant in Borne, waar u ook dankzij partner
Kitty Dankers en overige collega’s een letterlijk heerlijke avond uit beleefd!
Ingrediënten voor 4 personen
• 2 stuks dagverse makreeltjes in filets zonder graat
• kwart komkommer
• diverse tuinkruiden
• sap van een limoen
• 80 gram quinoa
• 1 avocado
• 2 knoflookteentjes
• 100 gram olijfolie
• iets geschaafd zeezout en peper uit de molen
• 25 gram azijn
• 20 gram suiker
• 200 gram groentebouillon
• 50 gram roomkaas
• 50 gram crème fraiche

Gemarineerd makreeltje
,
met zware quinoa
komkommer,
tuinkruiden en limoen

Bereidingswijze
Marineer de makreel met olijfolie, peper en zout, iets limoensap
• Pureer in de keukenmachine tuinkruiden met olijfolie en knoflook en breng op smaak
• Kook de quinoa in kruidenbouillon tot deze de gewenste gaarheid heeft en breng verder op smaak
• Pureer de avocado met knoflook en olijfolie tot er een zalvige crème ontstaat
• Schil met een dunschiller lange banen van de komkommer en marineer deze in een mengsel van suiker, azijn, peper en zout
• Meng de crème fraiche en de roomkaas met iets limoensap, peper en zout en rasp van 1 limoen
• Pluk diverse kiemplantjes en kruiden en dresseer zoals op de foto
•
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Doorzettingsvermogen, heimwee en het einddoel bereik t

Pelgrimstocht door
gepensioneerde workaholic
naar Rome
Ruud van Scheijndel
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Ruud van Scheijndel, 67, is gepensioneerd en lid van de
deelnemersraad Bpf HiBiN. Hij fietste het afgelopen jaar
een pelgrimstocht naar Rome: 1.920 kilometer in 30 dagen.
En daarna een terugreis van nog eens 904 kilometer.
Wat bezielt deze man, een workaholic, om alleen zo’n tocht
te maken op een trekkingsfiets met dertig kilo bagage?
”Mijn vroegere buurman maakte een pelgrimstocht naar
Santiago de Compostella, een indrukwekkende ervaring,
vertelde hij. Alsof het zo moest zijn kwam ik, tijdens een
weekendje weg, in gesprek met de eigenaar van een
prachtige trekkingsfiets, die vertelde over zijn fietstocht
naar Rome. Ik hing aan zijn lippen. Zo ontstond het idee.
Rome is de bakermat van onze beschaving, daar wilde ik
naar toe! Tweeduizend kilometer lopen sprak mij niet aan:
de keuze voor de fiets was snel gemaakt. Ik ben lid geworden
van de ’Vereniging Pelgrimswegen naar Rome’, heb boeken
gelezen en het internet afgestruind. Trainen en het opbouwen van de conditie is de volgende stap.
Spreadsheet met kloosteradressen en afstanden
Woensdag 11 april 2012 stap ik ’s ochtends op mijn
trekkingsfiets. Ik wil terug naar het pelgrimeren en ’s nachts
proberen te overnachten in kloosters, abdijen of andere
kerkelijke instellingen. In mijn bagage heb ik een spreadsheet met adressen van kloosters, routeboeken met
kaarten en afstand van de diverse routes.
Door wind en regen
Mijn eerste overnachting is in een klooster in Düren. Na het
bijwonen van de Heilige Mis ontbijt ik de volgende ochtend
met de pater die de mis heeft opgedragen. De weken daarna
wisselen regen, wind, onweer, zon, (vries)kou en warmte
elkaar af. De wind en afdalingen geven mij soms ook letterlijk een duwtje in de rug. Ondanks de bagage bereik ik soms
snelheden van 35 kilometer per uur. Tijdens deze tocht wil
ik mijn fysieke grenzen leren kennen en de tijd nemen om
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de diepere betekenis van het bestaan te ontdekken. Ik zie
prachtige natuurgebieden, wijngaarden, kastelen en ruïnes.
De mogelijkheid om te overnachten in kloosters valt tegen.
Door criminelen is misbruik gemaakt van de goedheid van
kloosterlingen door zich als ’pelgrim’ te laten insluiten.
De gastvrijheid van kloosters is daardoor teruggelopen.
Toch lukt het mij hier een aantal overnachtingen te regelen.
Anders biedt een B&B (Bed & Breakfast of Bike & Breakfast)
een oplossing.
Pelgrimpaspoort
Tijdens mijn tocht ontmoet ik een andere ’eenzame
fietser’. We fietsen een dag samen. De dag daarna nemen
we afscheid, zijn route loopt anders dan die van mij.
Ik verzamel stempels in mijn pelgrimspaspoort. Deze krijg
je bij kloosters, abdijen en kerken. Mijn eerste stempel is
overigens die van de bisschop van Roermond, Frans Wiertz.
Mijn doel: het verkrijgen van het officiële testimonium
(verklaring) van het Vaticaan in Rome.
Heimwee
Hoewel ik hartelijk ontvangen wordt door kloosterlingen
en B&B eigenaren en soms ook een praatje maak met
bewoners in dorpen waar ik verblijf, slaat de heimwee toe.
Keihard en misschien wel onverwacht. Met mijn lief heb ik,
voor aanvang van mijn tocht, afgesproken dat ik alleen
’s avonds een sms zou sturen: ’waar ik in goede gezondheid
ben aangekomen’. Dat loopt anders: de telefoonrekening
loopt dagelijks flink op.
Opgeven
In een klooster bij Bregenz stop ik voor drie dagen om na te
denken of ik nog verder wil. De twijfel slaat toe: kan ik dit,
wil ik dit? Bereik ik mijn einddoel? Ik wandel wat en besluit
niet op te geven. De bergpassen en sneeuw in Oostenrijk
doen nog een laatste aanslag op mij. Eenmaal in Italië wordt
het beter. ’Rome in zicht’, ook al heb ik nog 1.099 kilometer
te gaan. In de regio Ferrara vindt een aardbeving plaats,
ik ben daar net voorbij.

Met mijn lief heb ik,
voor aanvang van de tocht, afgesproken
dat ik alleen ’s avonds een sms zou sturen.

Dat loopt anders:
de telefoonrekening loopt dagelijks op!

Rome, de bakermat
Op 10 mei kom ik in Rome aan. Ik passeer daarbij een getto
dat door zigeuners onder een brug over de Tiber is gebouwd
en nader het klooster dat ik voor mijn vertrek heb besproken
voor mijn verblijf in Rome. Op het moment dat ik aankom,
stort het gebouwtje in waar ik mijn fiets zou stallen.
Er is paniek, maar er zijn gelukkig geen slachtoffers.

Mijn partner, mijn alles
Dezelfde avond sluit ik op station Termini mijn echtgenote
in mijn armen. Samen brengen we een week in Rome door.
We bezoeken het Vaticaan waar ik in de Nederlandse
Kerk van de Friezen en bij het Omnia Vatican Rome, na het
overleggen van mijn pelgrimspaspoort, twee getuigschriften
ontvang. Tijdens de audiëntie op de dag voor mijn vertrek
zie ik de Paus op een paar meter afstand in zijn Pausmobiel.
Op 17 mei stap ik weer op mijn fiets, maar na 904 kilometer
verzet mijn lijf zich. Ik heb overal pijn, mijn ogen tranen,
ik ben verkouden en ben op. Die terugreis is 100 kilometer
te lang en vergt te veel. Ik heb mijn doel al bereikt.
Dit was het. Bij Trento rijdt mij een witte Volvo tegemoet.
Het zijn mijn echtgenote, broer en schoonzus die mij komen
ophalen. Het is mooi geweest. Het was indrukwekkend.

Ruud van Scheijndel schrijft een boek over zijn
ervaringen. Heeft u hiervoor belangstelling,
mailt u dan naar rvs46 @hotmail.com
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Check dus vooral ook uw eigen
pensioenplanner op www.bpfhibin.nl

www.dayonestories.com

De eerste dag

Column

Veel mensen maken zich zorgen of ze zich niet zullen vervelen na hun
pensionering. In Amerika, waar dagelijks 10.000 mensen met pensioen

Biertje drinken

gaan, is in 2011 een site gestart waarop mensen foto’s en filmpjes laten
zien van hun eerste dag als gepensioneerde: www.dayonestories.com.
En hoewel tweederde van de Amerikanen het gevoel hebben financieel
niet voorbereid te zijn op deze volgende fase, is de site er een van
optimisme. Je ziet mensen glimlachen, triomfantelijk de armen in de
lucht steken.
Maar ook u kunt er u voorbereiden op dag 1 van uw pensioen. Door met
andere gepensioneerden in contact te komen. Of door een afspraak te
maken met een financieel adviseur, die u kan helpen. Ook voor ons in
Nederland een goede gedachte. We moeten weten waar we aan toe zijn
als voor ons straks die eerste dag komt. Daarom kunnen wij het ook niet

Weer aan het werk:
Schilderen én klussen

vaak genoeg zeggen: bekijk het jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht
(de UPO) goed. Kijk ook eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor
andere dan bij Bpf HiBiN opgebouwde pensioenen en check een keer
onze eigen pensioenplanner. U vindt hem op www.bpfhibin.nl.

Uitrusten!
DayOne films. Onze favoriet?
De levenslustige, reële Aurora
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Wat ga je doen op de eerste dag van je pensioen?

Grammafoonplaten
digitaliseren

Geen
idee

In de hangmat
op een eiland

Weg uit Nederland

Op het
platteland
in een
schommelstoel

Uitgeklust
zijn!

In India
ontwikkelingshulp verlenen
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steem
Ons huidige pensioensy
is niet meer houdbaar
Het Sociaal Akkoord moet de
economie en werkgelegenheid nu een
positieve boost geven. Maar wat staat
erin over uw pensioen nu en in
de toekomst?

Op naar een
modern en stabiel
pensioenstelsel
In april maakte het kabinet afspraken
met werkgevers- en werknemersorganisaties
(de sociale partners) voor de toekomst.
Dit wordt ook wel het Sociaal Akkoord
genoemd. Hierin staan maatregelen om
economisch herstel van Nederland op korte
termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt
aan te passen aan de wensen en eisen
van nu en de toekomst. Er staan ook
voorstellen in voor uw pensioen.

Sociaal Akkoord versus Regeerakkoord
Eerder was er sprake van een Regeerakkoord, een Akkoord
van de regerende politieke partijen. Het Sociaal Akkoord is
gesloten met de werkgevers- en werknemersorganisaties,
breder gedragen dus. In het Sociaal Akkoord is ook een
aantal afspraken uit het Regeerakkoord op de lange baan
geschoven, zoals de hervorming van het ontslagrecht en
de verkorting van de WW-uitkering.
Koopkracht beter op peil
Pensioen is een belangrijk onderwerp in het Sociaal
Akkoord. Iedereen is het erover eens dat ons huidige
pensioensysteem niet meer houdbaar is. Er is een nieuw
modern en stabiel pensioenstelsel nodig. Er is afgesproken
dat er in 2015 nieuwe pensioenregelingen moeten komen.
Deze nieuwe regelingen moeten vooral tegen een stootje
kunnen als het slecht gaat met de economie, zoals
we de afgelopen jaren hebben ervaren. De pensioenen
zullen eerder gekort of verhoogd worden, maar dan
wel geleidelijker dan nu het geval is. Daardoor blijft
de koopkracht waarschijnlijk beter op peil.
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Als er inderdaad nieuwe pensioenregelingen komen dan
stellen de werkgevers- en werknemersorganisaties voor
dat alle pensioenen onder die nieuwe afspraken gaan
vallen. Dat betekent dat dit geldt voor het pensioen dat u
gaat opbouwen én het pensioen dat u al had opgebouwd.
Pensioenpremie en pensioenopbouw
In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat de maximale
pensioenopbouw met 0,4% wordt verlaagd. Hier is veel
commentaar op, omdat gevreesd wordt dat de pensioenuitkeringen daardoor flink zullen dalen. Door deze lagere
pensioenopbouw kan het zo zijn dat u als werknemer minder
pensioenpremie gaat betalen. Dit is onder meer afhankelijk
van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Dit zou direct
invloed kunnen hebben op uw salaris dat u nu krijgt, omdat
dat wellicht hoger wordt. De koopkracht nu wordt dan beter.
En dat is weer goed voor de economie. En er wordt vanuit
gegaan dat werknemers zelf geld wegzetten voor extra
pensioen. Maar tegenstanders spreken dit tegen en zeggen
dat dat niet realistisch is om te denken.
AOW-compensatie
Per 2013 is de AOW-leeftijd verhoogd. Dat betekent
voor sommigen een verlies aan inkomen, omdat ze
al afgesproken hadden met pensioen te gaan. In het
Sociaal Akkoord zijn afspraken gemaakt over verruiming
van de AOW-compensatie. Deze verruiming geldt voor
personen die op 1 januari 2013 al met de VUT of prepensioen waren en die zich niet hebben kunnen
voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging.
Minder schommelingen van pensioen
De overheid gaat ook een aantal nieuwe regels uitwerken
in het Financieel Toetsingskader (FTK). Best ingewikkeld
en technisch, maar het FTK is het onderdeel van de
Pensioenwet waarin de wettelijke financiële eisen van
pensioenfondsen zijn vastgelegd. Allereerst vindt men dat
het FTK eenvoudiger moet worden en dat de eisen moeten
gelden voor de oude en de nieuwe pensioenregelingen.
De tweede maatregel gaat over de verlaging van pensioenen.
Nu moet een pensioenfonds als laatste redmiddel tot
verlaging van pensioen overgaan in economisch slechte
tijden. Dit kan om een forse korting ineens gaan. Aan de
andere kant mag het pensioen ook weer snel verhoogd
worden als het financieel voor de wind gaat. Dat gaat
veranderen. In de nieuwe pensioenregelingen mag een
pensioenfonds verlagingen en verhogingen over een
langere periode spreiden.

Als laatste maatregel mogen pensioenfondsen hun
verplichtingen straks anders berekenen. De verplichtingen
zijn de pensioenen die het pensioenfonds nu en in de
toekomst moet uitbetalen. Op dit moment is de hoogte
van deze verplichtingen erg afhankelijk van de rente.
Als de rente daalt of stijgt veranderen de verplichtingen
ook mee. Dit is van invloed op de dekkingsgraad die daardoor ook sterk kan schommelen. Straks wordt een andere
rentemethode toegepast waardoor de financiële situatie
van een pensioenfonds wat minder snel schommelt als
gevolg van rentewisselingen.
Hoe nu verder?
Dat is eerlijk gezegd nog niet duidelijk. Over het akkoord
is het laatste woord nog niet gesproken. De ontwikkelingen
volgen elkaar snel op. Als er inderdaad besluiten worden
genomen, wordt u hiervan door ons op de hoogte gebracht.
Houd onze website in de gaten: www.bpfhibin.nl.

Sociaal Akkoord
over pensioenen in
het kort:
1 Zorgen voor moderne en stabiele pensioenregelingen die tegen een stootje kunnen.
De koopkracht moet beter op peil blijven.
2 Eenvoudige en andere rekenregels voor pensioenfondsen die schommelingen tegengaan.
3 Lagere pensioenopbouw en lagere pensioenpremie. Zorgen voor meer koopkracht nu,
maar eisen ook meer eigen verantwoordelijkheid
om zelf voor extra pensioen te sparen.
4 Verruiming van de AOW-compensatie
voor personen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de latere ingang van de AOW.
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Wat zeggen
anderen over het
Sociaal Akkoord?
Zijn we ermee
geholpen of juist
niet?
Op televisie en in de kranten is het
Sociaal Akkoord uitgebreid aan de orde
geweest. Iedereen vindt er iets van.
We hebben een aantal in het oog
springende berichten voor u geselecteerd:
Ouderenbond ANBO:

’Pensioenplan moet van tafel’
De ANBO heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer.
Het voorstel om de pensioenopbouw vanaf 2015 te verlagen
moet van tafel, vinden ze. Volgens ANBO-directeur Liane
den Haan is het straks onmogelijk om nog een redelijk
pensioen op te bouwen.
De ANBO vindt dat recente berekeningen aantonen dat
het streven om, uit te komen op een pensioen dat 70%
is van het gemiddeld verdiende loon, niet haalbaar is.
In veel gevallen komt het volgens hen uit op niet meer dan
50% van het laatstverdiende loon. En dat vinden ze geen
’redelijk’ pensioen; het opbouwpercentage moet blijven
op het huidige niveau van 2,25 procent.
Wat vinden de coalitiepartijen en de oppositiefracties
van het akkoord? Lees hiernaast de belangrijkste politieke
reacties.

www.anbo.nl/belangenbehartiging/inkomen/nieuws/pensioenplan-moet-van-tafel

De Politieke Partijen zijn zoals het hoort - verdeeld
50Plus-fractieleider Henk Krol:
’Dankzij de sociale partners wordt dit VVD/PvdAkabinet een klein stukje socialer. Ietsje winst voor
ouderen, maar nog onvoldoende. Sociale partners
gaan nog in overleg met het kabinet over alternatieven voor eerdere plannen inzake pensioenopbouw.
Onzeker, maar wel een kans.’

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra:
De VVD is blij dat het kabinet en sociale partners een
sociaal akkoord hebben bereikt. Het pakket omvat een
aantal belangrijke maatregelen die de arbeidsmarkt
moeten moderniseren, de sociale zekerheid toekomstbestendig maken en de werkgelegenheid stimuleren.
De VVD is tevreden met dit akkoord.’

CDA-fractieleider Sybrand Buma:
’Ik ben zeer blij dat werkgevers en werknemers samen
een akkoord hebben bereikt. Dit laat zien dat de polder verantwoordelijkheid neemt. Ik heb wel heel veel
vragen over wat het kabinet van VVD en PvdA met dit
akkoord gaat doen. Er was ooit een regeerakkoord van
60 pagina’s, nu is er dit akkoord dat niet veel korter is.
We gaan dan ook met de oppositie vragen stellen aan
de coalitie, zodat we het debat hierover goed kunnen
voeren. Want welk kabinetsbeleid er nu naar de Kamer
gaat komen, is onduidelijker dan ooit. In wezen heeft
het kabinet het regeren overgelaten aan de polder.’

De Nederlandsche Bank:
pensioenpremie verlagen helpt economie
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft berekend dat
het kabinet de Nederlandse economie een flinke
oppepper kan geven door de pensioenpremies te
verlagen, nu de fiscale aftrekbaarheid van de premies
wordt beperkt. Door de verlaging van de maximale
pensioenopbouw, valt volgens DNB voor zo’n 9 miljard
euro aan pensioenpremies vrij. Deze maatregel was
bedoeld als bezuinigingsdoelstelling, maar dit geld
kan ook worden teruggesluisd naar de werknemers,
stelt DNB. Die zouden dan meer loon krijgen waardoor hun koopkracht toeneemt.
De Pensioenfederatie en vakbonden zijn overigens
niet enthousiast over deze stelling. Zij vinden dat
het niet voor de hand ligt dat de 9 miljard euro,
die zou vrijvallen, voor andere doeleinden dan
pensioenopbouw wordt ingezet. Veel pensioenfondsen hebben de premies hard nodig om hun
financiële positie te versterken.
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38% van de Nederlanders verkoopt de eigen woning
als aanvulling op het pensioen (bron: TNS NIPO)
29% van de vijftigplussers denkt erover
om binnen vijf jaar te verhuizen (bron: Nationale woonenquête)

65% van de Nederlandse
bevolking kijkt pas kritisch
naar het pensioen als de
partner is overleden

(bron: Newcom Research)

Uw pensioen is vaak
wel 15% van uw loon
waard. Goed om op
te letten als u een
nieuwe baan zoekt
Van de directeur-grootaandeelhouders (DGA)
heeft slechts 20% een nabestaandenpensioen geregeld
De AOW-toeslag voor jongere partners gaat
vervallen. Wordt u 65 in of na 2015 en hebt u een
jongere partner, dan krijgt u die niet meer

In België en Nederland
ontvangen maar weinig mensen
een pensioen dat 70% van
hun laatste loon bedraagt

In 2050 zijn er
60% meer 65 plussers
dan op dit moment
Per 1 februari 2014 zijn alle
bankrekeningnummers omgezet naar IBAN
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Pensioen
planner

Inzicht in jouw
eigen situatie?

http://www.bpfhibin.nl/pensioenplanner

Over ons | Contact | Ronald de Groot | Uitloggen →

Zoeken

Deelnemer | Werkgever | Gepensioneerde

WAT ZIJN MIJN
INKOMSTEN ALS IK
STOP MET WERKEN?

www.bpfhibin.nl

Home → Pensioenplanner

Gehanteerde
gegevens

Pensioenplanner
→ Wat heeft u per maand te besteden?

→ Weergave

Netto

Bruto

Check dan direct de pensioenplanner
van jouw eigen pensioenfonds.
Weet waar je aan toe bent!
Inloggen kan via de website.

Voornaam
Ronald
Achternaam
de Groot
Geboortedatum
22 januari 1970
Burgerlijke staat
Gehuwd
AOW deelnemer

€

Bruto loon

€

3.000,-

Net to loon

€

2.200,-

900,-

Gewenste hoogte
inkomen na pensionering
€ 1500,1000

3000
60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68,5 69 69,5 70 Leeftijd
Bruto salaris

Ik wil
Printen

Overbruggingspensioen

AOW

HiBiN pensioen

Extra pensioen

Speel met uw pensioen
De grafiek hierboven geeft uw inkomsten weer tot uw pensionering en daarna. U kunt spelen met

Mailen

de leeftijd waarop u wil stoppen met werken. Als u schuift met de leeftijd, laat de grafiek u zien welke
consequenties dit heeft voor uw inkomen.

Downloaden als PDF
Overweegt u eerder dan op uw 65ste te stoppen met werken, dan kunt u kiezen welk gedeelte van het door u opgebouwde pensioen u gebruikt om die periode te overbruggen. Hoe groter het gedeelte prepensioen, hoe lager uw
ouderdomspensioen. Met de schuifknop onder uw NAW-gegevens, kiest u het inkomen dat u na pensionering wenst.
Wat er over is, wordt automatisch gebruikt voor het prepensioen.

De uitkomsten van de berekening kunt u gebruiken voor uw financiële planning. Wellicht bespreekt u uw wensen
met een financieel adviseur of uw bank. Zij kunnen u adviseren hoe u, met deze berekening als basis, uw wensen
kunt realiseren. Uw berekening kunt u daarvoor eenvoudig printen, mailen of downloaden als PDF.

U kunt kiezen voor een bruto en een netto weergave. Kiest u voor de netto weergave, dan moet u er rekening mee
houden dat dit een benadering is van de werkelijkheid. Uw netto inkomsten zijn afhankelijk van meer factoren dan
die bij ons bekend zijn. In de berekening bruto-netto wordt daarom gebruik gemaakt van een gemiddelde belastingverplichting voor iemand van uw leeftijd.

Uw pensioendatumkeuze: 63,5 jaar
Leeftijd

Nu - 63,5 jaar

Salaris

63,5 - 65 jaar

65 - †

€ 0.000,00

Alle info over jouw pensioen op 1 plek?
Overbruggingspensioen

€ 0.000,00

AOW

€ 0.000,00

HiBiN pensioen

€ 0.000,00

Extra pensioen ivm fiscale overschrijding

€ 0.000,00

Totaal bruto

€ 0.000,00

€ 0.000,00

€ 0.000,00

Totaal netto

€ 0.000,00

€ 0.000,00

€ 0.000,00

Geen rechten

De berekening is bedoeld om u een indicatie te geven van uw inkomsten rond de pensionering. Hiermee kunt u uw
financiële toekomst plannen. Let op: er is gebruik gemaakt van de huidige gegevens en kennis. Aan de berekening
kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Download dan nu gratis de Bpf HiBiN app in de app store
Gegevens uit uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO)
Welk pensioen kunt u verwachten?
→ Bij pensionering
Te bereiken pensioen
Als u uw huidige dienst verband voor t zet tot
65 jaar ont vangt u vanaf 65 jaar zolang u leef t

€ 18.509,00 excl. AOW

Opgebouwd pensioen
Als uw huidige dienst verband zou zijn beëindigd
per 31 december 2008 ont vangt u vanaf 65 jaar
zolang u leef t

€ 7.932,00 excl. AOW

→ Bij overlijden tijdens uw huidige dienst verband
Bij uw overlijden vóór uw pensioendatum

stichting bedrijfstakpensioenfonds
€ 12.956,00 excl. AOW
voor de handel in bouwmaterialen

Uw par tner ont vangt vanaf zijn/haar 65-jarige
leef tijd zolang hij/zij leef t

Uw kinderen ont vangen per kind vanaf uw

Alles over
uw pensioen

overlijden tot 18-jarige leef tijd of in het geval

Pensioenplanner

uw kind studeer t tot 27-jarige leef tijd

€ 2.591,00

Bij uw overlijden ná uw pensioendatum

Uw par tner ont vangt vanaf zijn/haar 65-jarige
leef tijd zolang hij/zij leef t

Planner

€ 12.956,00 excl. AOW

Uw kinderen ont vangen per kind vanaf uw
overlijden tot 18-jarige leef tijd of in het geval

Hibin game

uw kind studeer t tot 27-jarige leef tijd

€ 2.591,00

UPO gegevens
Bovenstaande gegevens vormen een samenvat ting van het Uniform Pensioen Over zicht dat u jaarlijks
per post van ons krijgt. Voor een totaalover zicht van alle gegevens en de toelichting, kunt u het beste
uw UPO raadplegen. Voor eventuele overnamefouten hierin, is Bpf HiBiN niet te aansprakelijk stellen.

Wat als?

Uw pensioendatum

Kijk ook eens in de bibliotheek
van de website
• Jaarverslag
• Pensioenflitsen
• Magazine
• Brochure
• Pensioenreglement

Wanneer kan ik
met pensioen?

Uitleg over
pensioen

Sociale media

Service

→ Disclaimer

→ Blog

→ Klantenservice

→ Privacy statement

→ Twitter

→ Wijzigingen

→ Sitemap

→ Flickr

→ Downloads

→ Copyright

→ Facebook

→ Contact

Uw UPO

Of speel onze game:
Vermijd de steeds groter
wordende pensioengaten!
2/3

Mogen wij
jou volgen?

→ Inloggen

Jaarverslag

van mensen
voor mensen

→ Klachten

Magazine

met
pensioen

Reglement
werkboek
governance

bpfhibin.nl

stichting bedrijfstakpensioenfonds
voor de handel in bouwmaterialen

We leven langer dan vroeger
eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder
en duurzaam

verkort jaarverslag 2011

pensioen is een recht
van iedereen. Geld naar
werk. Dat is een belangrijk
onderdeel van ons sociaal
stelsel
gezellig samen dingen doen

ik ben
benieuwd
naar waar
we over twee
jaar staan

stichting bedrijfstakpensioenfonds
voor de handel in bouwmaterialen

op zoek naar
nieuwe regelmaat

2011

start

persoonlijk profiel

wat als?

bibliotheek

contact

Brochure

met pensioen is een uitgave van bpf HiBiN | jaargang 1 | nummer 1 | zomer 2012

uw pensioen
is onder de pannen

Pensioenf lits

pensioen
Iedereen wil oud worden, maar... | Uitstel van pensioendatum |

Hoog-laag constructie | Uitruil van ouderdomspensioen naar partnerpensioen

| Afstand doen van bijzonder partnerpensioen | ’55-’ regeling wordt afgeschaft |
De kleine lettertjes in de bijlage vertellen een duidelijk verhaal

de pensioenregeling voor de handel
in bouwmaterialen uitgelegd

flits

pensioenflits is een uitgave van bpf hibin | jaargang 1 | nummer 4 | december 2012

Wijzigingen
pensioenreglement

’Wijzigingen waarborgen
zekerheid voor uw oude dag.’

Bewaarbijlage

In deze Pensioenflits is er aandacht voor de wijzigingen
in ons pensioenreglement. Uitgebreide infor matie
hebben we gebundeld in een handige bewaarbijlage
bij deze Pensioenflits.

wijzigingen
Pensioenreglement

bpfhibin.nl

- statuten

bedrijfstakpensioenfonds
stichting
in bouwmaterialen
voor de handel
2013

start

persoonlijk profiel

wat als?

bpfhibin.nl

bibliotheek

stichting bedrijfstakpensioenfonds
voor de handel in bouwmaterialen

Wat als...
Pensioenuitleg
Uw UPO
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Medio 2013 ook verkrijgbaar
voor Android!

bpfhibin.nl

contact

stichting bedrijfstakpensioenfonds
voor de handel in bouwmaterialen

Trots op ons
pensioenstelsel
Pieter Omtzigt
ter Omtzig

Wie is Pie

t?

Omtzigt trouwde in 2010 met Ayfer Koç. Samen voeden
zij hun dochters op in Enschede. We bellen rond het
middaguur, tijdens het slaapje van de twee meisjes.
Maar ze willen niet slapen. Dames met een eigen

Pieter Omtzigt is sinds 2003 actief in de nationale politiek.
Hij zit namens het CDA in de Tweede Kamer en houdt zich

willetje. Papa is een dagje thuis, maar niet vrij:

vooral bezig met pensioenen, AOW, belastingen, Europese

interviews, telefoontjes, tweets… Het werk gaat door

in 2012 werd hij rechtstreeks herkozen met voorkeur-

en blijkt soms lastig te combineren met een gezins-

stemmen. Een bijzondere prestatie. Omtzigt stond 39ste

leven. ”Politiek is hard werken. Als je het niet met

13 zetels.

hart en ziel doet, heb je er niets te zoeken. Maar het
levert je, net als je gezin, ook heel veel moois op.”

en Buitenlandse Zaken. Bij de Tweede Kamerverkiezingen

op de kandidatenlijst en het CDA behaalde slechts

Hij is een geboren Hagenees (8 januari 1974), maar
groeide op in Twente. Zijn studietijd bracht hij in het
buitenland door. In Exeter en Rome studeerde hij

Hoeveel uur besteedt u per week aan
het onderwerp pensioen?
Ruim tien uur per week. Het is een belangrijk onderwerp.
Pensioen en een eigen huis zijn een groot deel van je
vermogen als je ouder bent. Maar we worden ouder en
maken met z’n allen langer gebruik van een pensioenuitkering. Ik maak me er hard voor om een modern
Nederlands pensioenstelsel overeind te houden.

Economie en Statistiek. Hij promoveerde in Florence
en startte zijn loopbaan als universitair onderzoeker
in Varese om daarna terug te keren in Amsterdam.
Bij de verkiezingen in 2003 stond Pieter Omtzigt voor het
eerst op de kandidatenlijst. Hij kwam in de Tweede Kamer
toen CDA-collega’s ’verhuisden’ naar kabinet Balkende II.
Al snel ontwikkelde hij zich tot expert op het gebied van
pensioenen. Met het oog op een krimpende bevolking,

U wilt de Europese bemoeienis beperken. Waarom?
We hebben in Nederland een uniek pensioenstelsel.
De pensioenfondsen hebben samen meer dan duizend
miljard euro vermogen. Dat is heel veel, meer dan
bijvoorbeeld het vermogen dat alle Europese landen
in het noodfonds ESM hebben. Dat is in Nederland
opgebouwd en daarover moet Nederland zeggenschap
houden. Onder Europese plannen zouden enorme
Europese pensioenfondsen ontstaan. Dat is niet wenselijk.
Ik vind sowieso dat overheidsbemoeienis beperkt moet
blijven waar het pensioen aangaat. Ook op nationaal
niveau. Pensioenfondsen zijn zelfstandig en hebben verstand
van zaken. Natuurlijk moet de politiek de beleidskaders
bieden, controleren en toezicht houden. Daarbij zouden
deelnemers centraal moeten staan. We moeten niet naar
een verzekeringsstelsel waarin commerciële belangen
leidend zijn. Natuurlijk mogen fondsen een boterham
verdienen, maar niet excessief.

vergrijzing en dus een toenemende druk op het pensioenstelsel, moest er passend beleid ontwikkeld worden.
In 2004 werd hij ook lid van de Raad van Europa.
Daarin drukt hij zijn stempel op bescherming van
mensenrechten. Landen die mensenrechten schenden
worden onder curatele gesteld. Hij helpt zwart geld en
belastingfraude op Europese schaal op te sporen en
te vorderen en probeert internationaal misbruik en
sekstoerisme een halt toe te roepen.
In de Nederlandse politiek wordt onder aanvoering van
Omtzigt de boekhouding van een aantal pensioenfondsen
onder de loep genomen. Hij pleit voor transparantie en
kostenbewustzijn. In 2012 wees de Tweede Kamer hem
unaniem aan als Nederlandse rapporteur voor Europese
pensioenplannen.
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We moeten er samen
voor zorgen dat we
het unieke Nederlandse
pensioenstelsel
koesteren

Bent u zelf, privé, pensioenbewust?
Ik ben 39 en ga nog lang niet met pensioen. Ik denk natuurlijk wel eens na over later. Ik heb jonge kinderen en voel me
met mijn vrouw verantwoordelijk voor mijn gezin. Maar dan
kijk ik wel naar de financiële situatie in bredere zin. Hoe kunnen we de maandlasten in de toekomst verlagen? Kunnen we
meer hypotheek aflossen? Dat soort overpeinzingen.
Wat zou u doen als u binnenkort met pensioen ging?
Er zijn voor mijn gezin. Verder denk ik toch dat ik me in zou
blijven zetten voor publieke zaken. Dat geeft voldoening.
Sociale zekerheid, mensenrechten, economie. Dat houdt me
bezig en daarover ga ik graag in gesprek en, als het moet,
in discussie.
U bent ook een actief Twitteraar en blogger?
Zeker, dat zijn bij uitstek middelen om dichter bij de mensen
te komen en met elkaar in gesprek te raken. Ik ben een open
persoon en via sociale media ook goed benaderbaar.

Een fonds verdient die boterham bijvoorbeeld met
beleggingen. Moet er meer in eigen land belegd worden?
Er kan, meer dan nu, belegd worden op de Nederlandse
markt. Maar zoals al aangegeven, de pensioenpot is zo
enorm, dat de fondsen wel internationaal moeten beleggen.
Ik vind wel dat fondsen daarin veel transparanter moeten
worden. Waarin wordt belegd? Wordt er duurzaam belegd?
Wat is het rendement? Wat kost het? Hoe kostenbewust is
het fonds?
Voor wie moet het transparanter zijn?
In de eerste plaats voor de deelnemers. Zij hebben
onvoldoende inzicht en inspraak.
Maar 70% van de Nederlanders houdt zich niet bezig
met hun pensioen? Waarom dan toch die gewenste
transparantie?
Mensen moeten pensioenbewuster worden. Niet wachten
tot de dag dat zij met pensioen gaan en er dan achter
komen dat zij moeilijk kunnen rondkomen van hun AOW
en aanvullend pensioen. Als fondsen transparanter
worden, zullen deelnemers er meer van begrijpen,
bewuster worden en zich kritischer opstellen. Online kun
je redelijk eenvoudig volgen hoe je pensioen geregeld is,
op www.mijnpensioenoverzicht.nl bijvoorbeeld. In die
transparantie moeten fondsen zelf investeren. Zij moeten
niet wachten op campagnes vanuit Den Haag.

30 MET PENSIOEN

Hoe houdt u uw kennis up-to-date?
Praten, praten, praten. Je goed laten informeren door
mensen die verstand van zaken hebben en ook online op
zoek gaan naar informatie. Verder vind ik het van belang
voeling te houden met de mensen die ik vertegenwoordig.
Wat speelt er, wat leeft er? En soms mails van mensen die
een probleem hebben dat nergens opgelost wordt.
Heeft u nog pensioentips voor de deelnemers van
Bpf HiBiN?
Laat je tijdig informeren door je pensioenfonds. Check de
informatie die je met de post krijgt en bezoek de website
van het fonds. Bekijk je hele financiële situatie. Heb je een
eigen huis? Misschien kun je toch net iets meer hypotheek
aflossen. En sta pal voor dit stelsel. We moeten er samen
voor zorgen dat we het unieke Nederlandse pensioenstelsel
koesteren. Wel verbeteren wat beter kan: transparantie en
kostenbewustzijn met name. Deelnemers centraal stellen.
Dat is mijn ambitie. Soms moeten we ook vervelende maatregelen nemen. Er moet gekort worden op de pensioenen.
De levensverwachting stijgt, de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen is te laag. Dat betekent wel dat de AOW leeftijd
en de pensioenleeftijd ook moeten stijgen. Maar het stelsel
als zodanig staat al een huis. Daar zijn mensen met staatspensioenen in Zuid-Europa ontzettend jaloers op.

jf

De pensioenschijf van Vi

geeft een idee

nibud

van

uw inkomen na pensionering

Wat heb je echt
nodig als je met
pensioen gaat?
Wie in de toekomst
kan kijken weet het.
’Pensioen is geen zekerheid meer.’ ’Ons pensioenstelsel is
niet meer van deze tijd.’ ’Je moet zelf sparen voor pensioen’.
…Allemaal kreten die je tegenkomt als je gaat
zoeken naar informatie over pensioen. Maar waar
moet je eigenlijk rekening mee houden als je later met
pensioen gaat? Voor sommige lezers van dit magazine
duurt dit nog minstens 35 jaar. Voor anderen is het wat
korter. Niemand kan in de toekomst kijken. Waar kán
je rekening mee houden? Wat kost het leven straks?
Ook de redactie van dit magazine kan helaas niet in de
toekomst kijken. We proberen wel om u wat handvatten en tips
te geven. Zodat u uw eigen keuzes kan maken.

Inzicht in uw inkomsten nu en straks
Uw persoonlijke omstandigheden, pensioenregelingen
en wensen bepalen of u voldoende geld heeft als u met
pensioen gaat. Het is best lastig om daar zelf een goede
inschatting van te maken. Het Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting (Nibud) heeft daarom een hulpmiddel
ontwikkeld: de Pensioenschijf van Vijf. Hiermee krijgt u
een idee van uw inkomen na pensionering. Aan de hand
van vijf verschillende inkomensbronnen wordt gekeken
naar de situatie van later:
1. AOW van de overheid.
2. Uitkeringen uit deelname aan pensioenregelingen.
3. Aanvullende regelingen die u zelf heeft afgesloten:
lijfrentes en/of koopsommen via verzekeraars of
banken, bankspaartegoeden.
4. Vermogen: spaargeld, beleggingen,
een hypotheekvrije woning.
5. 	Inkomsten uit werk na pensionering.

U vindt de Pensioenschijf van Vijf op de website van het
Nibud (nibud.nl) bij de onderwerpen Sparen & Vermogen.
U geeft allereerst aan of u alleenstaand bent of een partner
heeft. Vervolgens vult u voor bovenstaande 5 inkomstenbronnen de bedragen in (als deze van toepassing zijn).
De bedragen kunt u vinden in uw Pensioenoverzicht(en) en
op papieren van lijfrentes, vermogen en spaarrekeningen.
Houd deze dus bij de hand als u de Pensioenschijf van Vijf
gaat invullen. Maar het kan ook gaan om een inschatting,
bijvoorbeeld uw inkomsten uit werk nadat u met pensioen
bent gegaan, als dat voor u een optie is.
We hebben van drie personen de pensioensituatie uitgewerkt
met de Pensioenschijf van Vijf.
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Situatie Natasja

Natasja, 30 jaar. Woont samen
met Rik (36 jaar), ze hebben (nog)
geen kinderen. Werkt 5 jaar
bij dezelfde werkgever.

Situatie Roel

Roel, 45 jaar. Getrouwd met Christina.
Ze hebben 3 kinderen. Werkt nu 7 jaar
bij dezelfde organisatie, heeft daarvoor
bij 2 andere bedrijven gewerkt.

Inkomsten na pensioneren

Inkomsten na pensioneren

AOW
Natasja ontvangt straks AOW, maar wanneer is nog
onbekend. De AOW-leeftijd na 2024 is afhankelijk van
de levensverwachting. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd
steeds 5 jaar van tevoren vastgesteld. De AOW uitkering
voor samenwonenden bedraagt op dit moment € 1.590.

AOW
Roel ontvangt straks AOW, maar wanneer is nog onbekend.
De AOW-leeftijd na 2024 is afhankelijk van de levensverwachting. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd steeds 5 jaar
van tevoren vastgesteld. De AOW uitkering voor samenwonenden bedraagt op dit moment € 1.590.

Werknemerspensioen
Natasja ziet op haar pensioenoverzicht dat ze € 8.000 euro
aan pensioen per jaar ontvangt als ze tot haar pensioen blijft
werken bij dezelfde werkgever. Rik krijgt € 10.500 euro aan
pensioen als hij tot zijn pensioen blijft werken bij dezelfde
werkgever.

Werknemerspensioen
Roel heeft bij zijn eerste werkgever geen pensioen opgebouwd. Bij zijn tweede werkgever heeft hij € 1.600 euro aan
pensioen opgebouwd. Bij zijn huidige werkgever ontvangt hij
€ 14.000 pensioen per jaar als hij daar tot zijn pensioen blijft
werken. Christien is gestopt met werken toen ze kinderen
kregen en ontvangt na haar pensioen nog € 1.200 euro.

Lijfrenten
U kunt aanvullend sparen voor pensioen. Bijvoorbeeld
via banksparen, een (lijfrente)verzekering, een lijfrentespaar- of lijfrentebeleggingsrekening. Op de pensioendatum
komt het totaalbedrag van dat kapitaal dan beschikbaar.
Natasja en Rik hebben niets aanvullends geregeld.
Vermogen
Naast specifiek sparen voor het pensioen is het mogelijk
dat u geld heeft dat u kunt gebruiken voor uw pensioen,
bijvoorbeeld uit spaar- en beleggingsrekeningen.
Natasja en Rik hebben een eigen huis, maar ze hebben geen
idee of ze hiervan geld kunnen gebruiken voor pensioen.
Werk na pensionering
Natasja en Rik willen gewoon op de pensioendatum
ook daadwerkelijk met pensioen.
Uitkomst pensioensituatie
Natasja en Rik hebben op basis van bovenstaande
straks samen netto € 2.910 te besteden per maand.
32 MET PENSIOEN

Lijfrenten
Roel heeft een aanvullende lijfrenteverzekering voor zijn
pensioen. Als hij met pensioen gaat bedraagt zijn kapitaal
€ 10.000.
Vermogen
Roel heeft geen spaar- en beleggingsrekeningen.
Werk na pensionering
Roel wil bijklussen na zijn pensionering. Hij maakt meubels
in zijn vrije tijd en wil straks zijn zelfgemaakte meubels
verkopen. Hij hoopt hiermee € 500 extra per maand te
verdienen.
Uitkomst pensioensituatie
Roel en Christien hebben op basis van bovenstaande
straks samen netto € 3.040 te besteden per maand.

Situatie John

John, 60 jaar. Is weduwnaar.
Hij heeft 2 kinderen.
Heeft 40 jaar bij hetzelfde
bedrijf gewerkt.

De échte
toekomst
De situaties gaan er van uit dat de huidige situaties van
de hoofdpersonen gelijk blijven. Maar we weten natuurlijk
allemaal dat de werkelijkheid anders is. Want wat kan ook
blijken? Natasja en Rik krijgen kinderen en gaan beiden
minder werken. Dat betekent minder opbouw van het
werknemerspensioen.
Roel moet helaas door zijn gezondheid een stapje terug doen
en wil ook eerder met pensioen. Zijn pensioenopbouw wordt
lager, het pensioenbedrag moet over een langere periode
worden uitgesmeerd en ook kan hij niet zoveel bijverdienen
als hij wil.

Inkomsten na
pensioneren
AOW
John ontvangt op basis van zijn leeftijd op 66-jarige
leeftijd AOW. De AOW-uitkering voor een alleenstaande
bedraagt op dit moment € 1.150.
Werknemerspensioen
John is een loyale werknemer. Hij heeft zijn hele leven
bij dezelfde baas gewerkt. Hij heeft een paar keer
promotie gemaakt. Hij heeft € 17.000 aan pensioen
per jaar opgebouwd.
Lijfrenten
John heeft geen aanvullende lijfrenteverzekeringen
voor zijn pensioen.
Vermogen
John wil zijn huis verkopen en in een huurhuis gaan
wonen. Hij wil de overwaarde van € 20.000 gebruiken
voor zijn pensioen.
Werk na pensionering
John wil na zijn pensionering niets meer doen,
maar genieten van zijn vrije tijd.
Uitkomst pensioensituatie
John heeft op basis van bovenstaande straks
netto € 2.170 te besteden per maand.

Aaldert wil na zijn pensionering met zijn boot lang gaan
varen en heeft daarvoor eigenlijk extra geld nodig…
De overwaarde uit zijn huis wil hij daarvoor inzetten.
Zo zie je maar weer: het is ontzettend lastig om te bedenken
hoeveel je later nodig hebt. Er kan nog veel gebeuren wat
alles anders maakt. Verschillende levensgebeurtenissen
hebben invloed op het pensioen. Denk aan langdurig verlof
nemen, ziek worden, een scheiding, ontslag of zelfstandige
worden. Zomaar wat gebeurtenissen die uw persoonlijke
pensioensituatie kunnen veranderen.
Wellicht denkt u nu ’dan heeft het dus geen zin om er
over na te denken’. Maar dat is niet juist. Integendeel.
Juist doordat er voortdurend dingen kunnen wijzigen,
is het belangrijk dat u ook vaker nadenkt over uw pensioen.
Door continue uw eigen financiële situatie, uw eisen en
wensen voor de toekomst in het vizier te houden,
kunt u gemakkelijk inspelen op de toekomst.

Belastingtarieven na pensioen
Vanaf uw AOW-leeftijd verandert de belasting en de
premie volksverzekeringen. Dit is financieel voordelig,
omdat het percentage dat u vanaf dan aan belasting
betaalt behoorlijk daalt. U houdt dan dus netto meer
over van uw bruto inkomen.
· U betaalt geen AOW-premie meer. In box 1 daalt
het belastingtarief in de eerste 2 schijven.
· De hoogte van de heffingskortingen verandert.
· U heeft mogelijk recht op andere heffingskortingen,
zoals de ouderenkorting.
· De kosten voor ziekte en invaliditeit kunt u
waarschijnlijk aftrekken.
· U kunt in aanmerking komen voor ouderentoeslag.
In box 3 kunt u recht hebben op een hoger heffingvrij
vermogen.
Op de website van de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl, kunt u exact lezen wat de tarieven zijn.
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Van citymarketing
naar citytrips!
U kunt geen dorp of stad binnen rijden of u ziet, bij het
plaatsnaambord, de slogan van de stad. ’Eindhoven leading
in Technology’. ’Winschoten: Roos in de regio’ en ’Wij zijn
Heerlen’. Drie slogans selecteerden wij. Voor een dagje weg,
een weekendje uit of misschien wilt u er zelfs wonen.

De Pensioenschijf van Vijf
Het Nibud heeft de Pensioenschijf van Vijf ontwikkeld.
Dit hulpmiddel moet mensen snel en gemakkelijk een
idee geven met hoeveel geld ze later moeten rondkomen.
Gabriëlla Bettonville van het Nibud vertelt erover.
’Veel mensen hebben geen idee hoe hoog hun inkomen
straks is. Toch spaart 40% van de Nederlanders om
later zijn pensioen aan te vullen. Maar als deze mensen een goed beeld hebben van hun inkomen voor
later, hoeven ze helemaal niet te sparen voor later.
De Pensioenschijf van Vijf laat je zien hoe hoog je
inkomen straks is. Vervolgens kan je via de website
van Nibud (www.nibud.nl) met het persoonlijk
budgetadvies kijken hoeveel je later nodig hebt.
En of je pensioen dus voldoende is.’
De Pensioenschijf van Vijf is bedacht door Michael
Visser van Tilburg University en ontwikkeld met
financiële steun van Wijzer in Geldzaken. De tool legt
simpel uit waar uw inkomen na pensionering allemaal
uit kan bestaan.
Gabriëlla Bettonville: ’Mensen hebben vaak geen idee
dat je zelf veel invloed op je inkomen voor later kunt
uitoefenen. Bijvoorbeeld door je huis te verkopen,
te blijven werken, etc. Uit onderzoek van de AFM
(Autoriteit Financiële Markten) weten we dat 13% van
de gepensioneerden moet bezuinigen om financieel
rond te komen. Als je je beter voorbereidt, kan je dat
wellicht voorkomen. Aan de andere kant vindt het
Nibud ook dat mensen angst wordt aangepraat en
dat ze nu moeten gaan sparen voor een inkomen voor
later, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is.
Als mensen de feiten op een rij zetten, kan het blijken
ze het straks helemaal niet zo slecht hebben.
En dat ze het geld dat ze maandelijks voor het pensioen
opzij willen zetten nu beter kunnen gebruiken. Kortom,
check de Pensioenschijf van Vijf!’
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Lekker erop uit!
Jaarlijks stappen
en
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IAmsterdam
Hoe voorspelbaar, deze keuze, maar
Amsterdam blijft één van onze favorieten!
Precies 100 dagen, tot 18 augustus 2013,
is er in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een
unieke en eenmalige tentoonstelling over
de feestelijke en plechtige inhuldigingen
van zeven generaties Oranje-Nassau familie.
Op loopafstand van het Centraal station en
liggend aan De Dam. De (over)buren:
het Paleis op de Dam, wassenbeeldenmuseum
Madame Tussauds en de drukke Kalverstraat
met haar vele (keten)winkels. Kiest u ook eens
voor de vlakbij gelegen 9 Straatjes met haar
verrassende winkeltjes en kroegen.

Voor een cultureel uitstapje wijkt u natuurlijk
uit naar het zojuist heropende Rijksmuseum.
In het centrum zijn er tenminste zes verschillende rederijen om een rondvaartboottocht
te maken (let u op de verschillende tarieven).
Jaarlijks stappen er circa drie miljoen
mensen aan (en van boord). Op de Albert Cuyp
(tramhalte 3, 4, 12, 16, 24 en 25) is er nu een
Boerenmarkt met een biologische bakker,
kaas- en groenteboer. De lekkerste stroopwafels op Albert Cuypstraat 182. Amsterdam
kent overigens veertig parken. In het bekende
Vondelpark vindt u een kinderzwembadje, kunt
u skaten en voetballen en, op aangewezen
plaatsten legaal barbecueën!
Lees verder op pagina 42.
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www.zowerktpensioen.nl richt zich op een laagdrempelige manier van
kennisoverdracht aan ’mensen zoals u en ik’. Dat doen zij ook voor websites
van pensioenfondsen, werkgevers en financieel adviseurs. Zo zorgen
zij ervoor dat de specifieke pensioenkennis op die betreffende sites,
met een eigen lay-out, altijd actueel en toegankelijk is. Mooi concept!
MET PENSIOEN 37

Robert Timmer

Zo werkt pensioen!
Neem controle over jouw eigen pensioen
www.zowerktpensioen.nl/uitleg-pensioen

jouw pensioenhuis

Bent u iemand die, al wilt u
het misschien niet toegeven,
niet zo geïnteresseerd is in
pensioenen? Omdat dat
pensioen nog ver weg is.
Misschien verwacht u dat uw pensioen er toch iets
minder rooskleurig uit zal zien dan dat u hoopt. Of
’Pensioen is taaie stof. Ik verwacht niet dat ik dat ooit
leuk zal vinden’. Robert Timmer daagt u uit. Bezoek de
website www.zowerktpensioen.nl en u kunt zelf controle
krijgen over uw pensioen. Onze eerste tip: de homepage
met ’Wanneer mag ik met pensioen’. Het antwoord krijgt
u op de seconde nauwkeurig.
Pensioen moet er zijn als je het nodig hebt!
Robert Timmer: met mijn compagnons Robert Verboon
en Johan Krijt heb ik www.zowerktpensioen.nl
ontwikkeld. Wij hebben een grote passie voor pensioen
en zijn via Zowerktpensioen.nl op missie gegaan om onze
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kennis ten aanzien van pensioen te delen. Wij zien zowel
de consument, werkgever, pensioenfonds en pensioenuitvoerder ’strubbelen’. We dachten: hier willen en kunnen
we iets aan veranderen. Door uit te leggen hoe pensioen
werkt zorgen we dat de consument, maar ook HR-managers
en werkgevers, beter begrijpen wat pensioen inhoudt en
welke mogelijkheden je hebt. Ook ten aanzien van pensioen
is het de vraag: ’Hoe bereik je de klant?’ of, in marketingtermen: ’De klant centraal zetten’. Wij gaan daarvoor terug
naar de basis van pensioen: wij delen onze kennis, maken
pensioen laagdrempelig en maken het mogelijk om zelf
inzicht te krijgen in jouw pensioen. Zo raakt de consument
betrokken bij zijn pensioen. Sterker nog, hij of zij krijgt er
controle over.
Jouw pensioenhuis
Op verschillende momenten in je leven kun je te maken
krijgen met je pensioen. Bijvoorbeeld als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, maar ook bij ontslag,
echtscheiding, ziekte, arbeidsongeschikt, samenwonen,
trouwen of scheiden. We hebben het ’Pensioenhuis’
ontwikkeld om visueel zichtbaar te maken waar pensioen
uit bestaat. Iedere etage van het huis staat voor een onderdeel van pensioen. Het pensioenhuis betrek je tijdens je
pensioen, maar nu is het al tijd om over de inrichting na te
denken. Wil je op dezelfde voet als nu verder kunnen leven?
Wil je de eerste jaren na je pensioen veel kunnen doen en

r.tim me r @ zowerktpe nsio en.

nl

Wij zijn bijtertjes,
maar wel aardige kerels

daarna met minder kunnen rondkomen? Is meer financiële
ruimte gewenst? Door jouw pensioenhuis in beeld te brengen
krijg je duidelijkheid over welke mogelijkheden je straks
hebt als je met pensioen gaat.
De uitgaven nu, de inkomsten later
Iedere Nederlander ontvangt, bij het bereiken van zijn of
haar pensioengerechtigde leeftijd, een overheidspensioen
(AOW), zijnde de eerste verdieping van het pensioenhuis.
Daar bovenop ontvang je als werknemer het collectief
pensioen, het pensioen dat je opgebouwd hebt tijdens je
werkzame leven in loondienst (tweede verdieping). Tot slot is
er het individueel pensioen, ook wel bekend als aanvullend
pensioen. Een extra pensioenopbouw mogelijkheid,
op de illustratie de derde extra verdieping, onder het dak.
Als Pensioenfonds mag je trots zijn
Pensioenfondsen spelen een belangrijke rol in de
Nederlandse economie. Ons collectief gespaard vermogen
wordt geïnvesteerd in de bouw en infrastructuur, maar ook
in innovatie. Pensioenfondsen hebben de ’nobele’ taak om
het toekomstig inkomen van Nederlanders te beheren en
te zorgen dat pensioen er voor ze is wanneer het nodig is.
Helaas bevindt de populariteit van pensioen zich op een
dieptepunt. Het is aan de pensioensector om het vertrouwen
van de deelnemers en werkgevers terug te krijgen en te
zorgen dat pensioen weer duidelijk en betrouwbaar wordt.

www.zowerktpensioen.nl: wij kennen onze bezoekers
Door het surfgedrag van onze bezoekers op de site in kaart
te brengen weten wij wat de actuele vraagstukken zijn ten
aanzien van pensioen. We weten op welke zoektermen er
wordt gezocht, hoe ze op de site komen en hoelang mensen
op de site blijven. We zien dat ook veel mensen vanuit het
buitenland onze site bezoeken: mensen die geëmigreerd
zijn of tijdens hun vakantie nadenken over hun pensioen.
We houden ons vanzelfsprekend aan alle privacywetten.
Wij leren van onze bezoekers door het surfgedrag maar ook
door de vragen die ze ons stellen. Op basis daarvan breiden
wij de website steeds verder uit. We zijn dan ook steeds
beter in staat om onze bezoekers online van alle informatie
ten aanzien van hun pensioen te voorzien.
Hippe Kerels
Via www.hippekerels.nl, het bedrijf achter www.zowerktpensioen.nl, blijven wij kennis delen. Dit is voor de consument gratis, onafhankelijk en objectief. Naast ’zowerktpensioen.nl’ gaan eind van het jaar ook ’zowerkteenhypotheek.nl’,
’zowerktjeugdzorg.nl’ en zowerktouderenzorg.nl’ volgen.
Wij willen graag een bijdrage leveren om het vertrouwen
en de betrouwbaarheid terug te brengen ten aanzien van
’complexe’ onderwerpen zoals pensioen, zorg, politiek
en financiën.
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www. bpfhibin.nl/pensioenplann

er

Weet wat u opbouwt
en bepaal of dat genoeg is!

http://www.bpfhibin.nl/pensioenplanner

Over ons | Contact | Ronald de Groot | Uitloggen →

Zoeken

Deelnemer | Werkgever | Gepensioneerde

WAT ZIJN MIJN
INKOMSTEN ALS IK
STOP MET WERKEN?
Home → Pensioenplanner

Gehanteerde
gegevens

Pensioenplanner
→ Wat heeft u per maand te besteden?

→ Weergave

Netto

Bruto

Voornaam
Ronald
Achternaam
de Groot
Geboortedatum
22 januari 1970
Burgerlijke staat
Gehuwd
AOW deelnemer

€

Bruto loon

€

3.000,-

Net to loon

€

2.200,-

900,-

Gewenste hoogte
inkomen na pensionering
€ 1500,1000

3000
60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68,5 69 69,5 70 Leeftijd
Bruto salaris

Ik wil
Printen

Overbruggingspensioen

AOW

HiBiN pensioen

Extra pensioen

Speel met uw pensioen
De grafiek hierboven geeft uw inkomsten weer tot uw pensionering en daarna. U kunt spelen met

Mailen

de leeftijd waarop u wil stoppen met werken. Als u schuift met de leeftijd, laat de grafiek u zien welke
consequenties dit heeft voor uw inkomen.

Downloaden als PDF
Overweegt u eerder dan op uw 65ste te stoppen met werken, dan kunt u kiezen welk gedeelte van het door u opgebouwde pensioen u gebruikt om die periode te overbruggen. Hoe groter het gedeelte prepensioen, hoe lager uw
ouderdomspensioen. Met de schuifknop onder uw NAW-gegevens, kiest u het inkomen dat u na pensionering wenst.
Wat er over is, wordt automatisch gebruikt voor het prepensioen.

De uitkomsten van de berekening kunt u gebruiken voor uw financiële planning. Wellicht bespreekt u uw wensen
met een financieel adviseur of uw bank. Zij kunnen u adviseren hoe u, met deze berekening als basis, uw wensen
kunt realiseren. Uw berekening kunt u daarvoor eenvoudig printen, mailen of downloaden als PDF.

U kunt kiezen voor een bruto en een netto weergave. Kiest u voor de netto weergave, dan moet u er rekening mee
houden dat dit een benadering is van de werkelijkheid. Uw netto inkomsten zijn afhankelijk van meer factoren dan
die bij ons bekend zijn. In de berekening bruto-netto wordt daarom gebruik gemaakt van een gemiddelde belastingverplichting voor iemand van uw leeftijd.

Uw pensioendatumkeuze: 63,5 jaar
Leeftijd

Nu - 63,5 jaar

Salaris

63,5 - 65 jaar

65 - †

€ 0.000,00

Overbruggingspensioen

€ 0.000,00

AOW

€ 0.000,00

HiBiN pensioen

€ 0.000,00

Extra pensioen ivm fiscale overschrijding

€ 0.000,00

Totaal bruto

€ 0.000,00

€ 0.000,00

€ 0.000,00

Totaal netto

€ 0.000,00

€ 0.000,00

€ 0.000,00

Geen rechten
De berekening is bedoeld om u een indicatie te geven van uw inkomsten rond de pensionering. Hiermee kunt u uw

Hoeveel pensioen bouwt
u op en is dat genoeg?

financiële toekomst plannen. Let op: er is gebruik gemaakt van de huidige gegevens en kennis. Aan de berekening
kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Gegevens uit uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO)
Welk pensioen kunt u verwachten?
→ Bij pensionering

Te bereiken pensioen

Als u uw huidige dienst verband voor t zet tot

65 jaar ont vangt u vanaf 65 jaar zolang u leef t

€ 18.509,00 excl. AOW

Opgebouwd pensioen

Op de Bpf HiBiN-website staat een handige pensioenplanner,
die eenvoudig laat zien wat uw inkomen is als u straks niet
meer werkt. Door te schuiven met de leeftijd waarop u stopt
met werken, zijn ook de financiële consequenties daarvan
zichtbaar. Met één druk op de knop print u een overzicht,
dat u kunt gebruiken voor uw financiële planning met de bank
of adviseur. Weet wat u opbouwt en bepaal of dat genoeg is!

Als uw huidige dienst verband zou zijn beëindigd
per 31 december 2008 ont vangt u vanaf 65 jaar
zolang u leef t

€ 7.932,00 excl. AOW

→ Bij overlijden tijdens uw huidige dienst verband
Bij uw overlijden vóór uw pensioendatum

Uw par tner ont vangt vanaf zijn/haar 65-jarige
leef tijd zolang hij/zij leef t

€ 12.956,00 excl. AOW

Uw kinderen ont vangen per kind vanaf uw

overlijden tot 18-jarige leef tijd of in het geval
uw kind studeer t tot 27-jarige leef tijd

€ 2.591,00

Bij uw overlijden ná uw pensioendatum
Uw par tner ont vangt vanaf zijn/haar 65-jarige
leef tijd zolang hij/zij leef t
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Uw kinderen ont vangen per kind vanaf uw
overlijden tot 18-jarige leef tijd of in het geval

€ 12.956,00 excl. AOW

Uw pensioenfonds
belegt
Uw pensioenfonds belegt. Dat klopt.

De rente is laag.
Als we het geld dat we binnenkrijgen via de
premies op de bank zouden zetten, zouden we niet genoeg
geld hebben om alle pensioenen uit te betalen.
Daarom wordt het geld belegd. We doen dat niet zelf.
Daarvoor werken we met gespecialiseerde bedrijven samen.

Maar we zitten er wel
bovenop. We houden
zelf de controle.
En proberen de kosten van het beleggen zo laag
mogelijk te houden. Een zo hoog mogelijk rendement
tegen de laagst mogelijke kosten dus.

Bpf HiBiN kiest voor duurzaam beleggen. We doen dat volgens de principes,
die zijn vastgelegd in de gedragscode van de Verenigde Naties (UNPRI) in
combinatie met criteria die gelden voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen, de zogenaamde ESG thema’s. ESG staat voor Environment,
Social en Governance. Dat betekent dat omgeving, menselijkheid en goed
bestuur centraal staan. We zijn daar heel actief in. Zo stemmen we bij
aandeelhoudersvergaderingen steeds mee. Bijvoorbeeld als het om de
beloning van bestuurders gaat. Via een nieuw deel op onze site gaan we
u vanaf het najaar in 2013 hierover op de hoogte houden. Houd de website
dus in de gaten!
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Tytsjerksteradiel:
Alles wat Fryslân mooi
maakt
Eerlijk is eerlijk, we vielen voor de naam.
En we googleden dat Tytsjerksteradiel de
vier na grootste gemeente van Fryslân is.
De ruim 32.000 inwoners zijn overigens
wel verdeeld over zeventien dorpen.
En dat betekent op de fiets, door weer
en wind, lopen, op het water, met zeilboot
(al dan niet met schipper), fluisterbootje,
of fielljeppern…. Alles wat Friesland mooi
maakt. Ook de Friezen zelf! Om bij de les
te blijven: Noordoost Fryslân heeft een
nieuwe toeristische uitvouwfolder uitgebracht. Gratis te verkrijgen bij toerismeen recreatie ondernemers in het Nederlands,
Duits en Engels!

Made in Arnhem
Dierentuin Burgers Zoo, honderd jaar, euh,
jong. Het Nederlands Openlucht Museum
(óók leuk voor kinderen), en het niet zo
bekende particuliere ’Oorlogsmuseum
1940-1945’. Het oude schoolgebouw herbergt
binnen een indrukwekkende privécollectie
met een fotocollectie over het leven in
concentratiekampen, uitgestalde verpakkingen
van levensmiddelen en originele voedselbonnen. Tip: rondleiding door een gids!
Terug in de 21ste eeuw in het Museum voor
Moderne Kunst en, jawel, een bezoek aan
het Modekwartier waar talentvolle modewerpers de kans krijgen om hun collecties
te tonen. U mag van donderdag tot en met
zaterdag het atelier van de ontwerpers binnen
lopen. Ook kunst is goed vertegenwoordigd.
En interieurzaken! Hadden we u dat al gemeld?

Lekker erop uit!
m
Openlucht Museu
Het Nederlands
n)
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42 MET PENSIOEN

MET PENSIOEN 43

Contact
Heeft u vragen of klachten? Vul dan
een contactformulier in op de website.
Andere contactmogelijkheden zijn:
Klant Contact Center
Is op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur
te bereiken op 088 - 00 84 036
(4 cent per minuut). www.bpfhibin.nl

Deelnemers die inhoudelijke vragen hebben
over hun pensioen, en werkgevers met
inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld de
premieheffing, kunnen zich richten tot:
Syntrus Achmea, Postbus 40036
7300 ax Apeldoorn
Voor bestuursaangelegenheden
en klachten kunt u zich richten tot:
Bestuursbureau, Postbus 45, 4840 aa Prinsenbeek

Uitgever Bpf HiBiN
Redactie, vormgeving en productiebegeleiding
Catapult creatieve communicatie
Tekstbijdrage Rob Braaksma, Claudia Brink,
Simone Derksen, Chris Lonsain
Fotografie Maarten Wetsema
Drukwerk Rekafa
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