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U bent een werknemer die tot en met 31 december 2016 pensioen opbouwde bij het
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie (Bpf KRI). Op 17 februari kreeg
u een brief van het Bpf KRI dat u moet kiezen of u een deel van uw ouderdomspensioen dat
achterblijft bij Aegon, wilt uitruilen voor nabestaandenpensioen. Dat is een ingewikkelde keuze en
daar kregen we de afgelopen tijd veel vragen over. In deze nieuwsbrief geven we u meer informatie
over wat u het beste kunt doen. Uiteindelijk beslist u zelf.
Waarom nu kiezen?
Omdat het Bedrijfstakpensioenfonds nu stopt moet u nu kiezen. Die keuze is een onvermijdelijk
gevolg van de beëindiging van het Bedrijfstakpensioenfonds. Vakbonden, werkgevers of
pensioenfonds kunnen dat niet veranderen. En pas op uw pensioendatum mag u weer kiezen.
Uiterste reactiedatum
Het Bpf KRI heeft de reactietermijn verlengd tot 31 maart 2017 (in plaats van 8 maart).
Nabestaandenpensioen op risicobasis
Uw nabestaandenpensioen was en is verzekerd op risicobasis. U spaart dus niet voor uw
nabestaandenpensioen, het is een verzekering. U betaalt (via uw pensioenpremie) een risicopremie
en alleen als u overlijdt wordt daar gebruik van gemaakt. Nabestaandenpensioen was op deze
manier geregeld bij het Bpf KRI en nu ook bij Pensioenfonds PGB. En Pensioenfonds PGB verzekert
ook alle jaren dat u pensioen opbouwde bij het Bpf KRI. Goed geregeld dus.
Niet kiezen betekent uitruilen
Als u het formulier niet terugstuurt zal het Bpf KRI een deel van uw ouderdomspensioen dat
achterblijft bij Aegon automatisch omzetten in een nabestaandenpensioen (uitruil). Uw pensioengeld
verdwijnt dan niet maar wordt in 2 delen gesplitst. Dat uitruilen is de meest veilige keuze want als
u overlijdt, krijgen uw eventuele partner en kinderen zeker een nabestaandenpensioen. En als u op
uw pensioendatum nog leeft, kunt u opnieuw kiezen of u dat uitgeruilde deel nabestaandenpensioen
inderdaad voor uw partner wilt laten staan of toch liever als uw eigen ouderdomspensioen wilt laten
uitkeren (terugruilen).
Wat wordt uw ouderdomspensioen na uitruilen?
De brief van het Bpf KRI geeft alleen een voorbeeld, maar zij kennen ook uw individuele situatie.
Als u wilt weten in welke bedragen uw eigen ouderdomspensioen wordt opgesplitst in
nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen, kunt u terecht bij het Bpf KRI via 050 – 522 30 70 of
aegon@tkppensioen.nl. Noem daarbij uw pensioennummer.
Helaas kan niemand voorspellen hoe uw pensioen wordt als u het nabestaandenpensioen op uw
pensioendatum weer wilt terugruilen. Dat is afhankelijk van de ‘terugruilfactoren’ van dat moment.

Pensioenfonds PGB verzekert het nabestaandenpensioen, dus waarom uitruilen?
Pensioenfonds PGB verzekert alle jaren dat u pensioen opbouwde bij het Bpf KRI. Dus uitruilen zou niet
nodig zijn. Toch kan uitruilen verstandig zijn omdat u niet zeker weet of u tot uw pensioendatum in
dienst blijft bij deze werkgever. En ook omdat u niet zeker weet of u blijft leven tot uw pensioendatum.
Zodra u weggaat bij deze werkgever (vrijwillig of gedwongen) stopt de risicoverzekering bij PGB.
Op dat moment moet u ook weer kiezen of u een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen wil
uitruilen naar nabestaandenpensioen. Maar … die keuze gaat alleen over de opgebouwde jaren bij
PGB en niet over de jaren bij het Bpf. Als u die jaren bij het Bpf KRI niet heeft uitgeruild, vervalt het
recht op nabestaandenpensioen voor de jaren bij het Bpf KRI. En die jaren kunt u dan niet meer
uitruilen, want dat keuzemoment is geweest. Uiteindelijk wordt uw nabestaandenpensioen dan lager
dan de bedoelde 70% van het ouderdomspensioen.
Zolang u blijft leven is het geen probleem als u niet heeft uitgeruild. Maar als u overlijdt, is er geen
nabestaandenpensioen geregeld voor de jaren dat u pensioen opbouwde bij het Bpf KRI.
Uitruilen = maximale zekerheid
Bpf KRI heeft voor deze uitruil gekozen omdat het de meeste zekerheid geeft. Alle betrokken partijen
(Bpf en ook NWBP, FNV, CNV en De Unie) willen borgen dat uw nabestaanden voldoende verzekerd
zijn. Als u niet kiest, wordt een deel van uw ouderdomspensioen dat achterblijft bij Aegon
automatisch uitgeruild voor nabestaandenpensioen. Maar … die uitruil maakt uw
ouderdomspensioen wel lager. De brief van het Bpf KRI geeft daarvoor een rekenvoorbeeld. Uitruilen
heeft invloed op de hoogte van uw ouderdomspensioen en daarom mag u ook kiezen om niet uit te
ruilen. Als u niet uitruilt blijft al uw opgebouwde pensioen staan als uw eigen ouderdomspensioen.
Als u niet wilt uitruilen moet u het antwoordformulier juist wel terug sturen.
Deze manier van kiezen geeft de meeste zekerheid; het Bpf wil voorkomen dat u onbedoeld geen
nabestaandenpensioen heeft.
Welke afwegingen?
De belangrijkste vragen bij uw beslissing om een deel van het achtergebleven pensioen van het Bpf KRI
wel of niet uit te ruilen voor nabestaandenpensioen zijn:
1) Heeft u (nu en op uw pensioendatum) een partner en/of (jonge) kinderen waarvoor u financiële
verantwoordelijkheid wilt dragen?
2) Is er kans dat uw dienstverband bij uw huidige werkgever zal eindigen vóór uw pensioendatum
(vrijwillig of door ontslag of door faillissement)?
3) Is er kans dat u zult overlijden vóór het bereiken van de pensioendatum?
Zelf beslissen
 Als u zeker weet dat u tot aan uw pensioendatum geen ‘nabestaanden’ heeft waarvoor
u financieel wilt zorgen, is uitruilen niet zinvol (en kunt u het formulier beter terugsturen).
 Als u 100% zeker weet dat u tot uw pensioendatum bij uw huidige werkgever blijft werken,
is uitruilen niet zinvol. In dat geval blijft Pensioenfonds PGB alle jaren nabestaandenpensioen
verzekeren.
In andere gevallen moet u zelf beslissen:
 Kiest u voor maximale zekerheid voor uw nabestaanden en een wat lager ouderdomspensioen?
 Of kiest u voor minder zekerheid voor uw nabestaanden en een hoger ouderdomspensioen voor
uzelf?

Pensioen van voor 2001
De uitruil gaat alleen over ouderdomspensioen dat is opgebouwd bij Bpf KRI in de periode 2001 tot en
met 2016. In de periode vóór 2001 is het nabestaandenpensioen bij het Bpf KRI opgebouwd in uw
eigen pensioenpotje. Pas vanaf 1 januari 2001 werd het nabestaandenpensioen een risicoverzekering.
Heeft uitruilen invloed op uw pensioenpremie bij PGB?
Uw keuze heeft geen directe invloed op de pensioenpremie die u betaalt want die pensioenpremie
wordt collectief vastgesteld. En door het uitruilen ontstaat er ook geen dubbele verzekering.
Uiteindelijk hebben alle (wel of niet) uitgeruilde pensioenen samen wel (een klein beetje) invloed op
de hoogte van de opbouw in 2018.

Wij vinden het vervelend dat u deze ingewikkelde keuze moet maken; praat er over met uw partner,
uw collega’s, uw werkgever of eventueel een pensioenadviseur. U kunt uw vragen ook stellen aan
het Bpf KRI via 050 – 522 30 70 of aegon@tkppensioen.nl.
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