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Pensioenonderwerpen 

 Afwikkeling overgang Pf TenCate naar Bpf MITT 

 Financiële stand bij Bpf MITT 



Stappenplan liquidatie (Stand v zaken november 2017) 

 

Stappenplan omvat vier fasen 

 Onderzoek beste uitvoeringsvorm 

 Voorbereiding besluitvorming  

 Transitie naar Bpf MITT  

 Liquidatie pensioenfonds 

 

Eerste en tweede fase zijn afgerond 

Derde en vierde fase in  behandeling 

Proces loopt volgens planning 
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Vervolgstappen (deelnemersvergadering juli 2017) 

 Instemming Centrale ondernemingsraad 

 Raadpleging vergadering van deelnemers en pensioengerechtigden 

 Vanwege quorum is tweede bijeenkomst (19 juli) noodzakelijk  

 Liquidatiebesluit bestuur 

 Melding liquidatie aan DNB 

 Binnen drie maanden plan van aanpak naar DNB 

 Verzoek voor geen bezwaar van DNB ten aanzien van de 

waardeoverdracht en liquidatie fonds 

 Nieuwe pensioenopbouw bij Bpf MITT vanaf 1 januari 2018 

 Collectieve waardeoverdracht opgebouwde pensioenen per 31 december 

2017 

 Afwikkeling waardeoverdracht en liquidatie in 2018 
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Medezeggenschap en bestuursondersteuning  
Nakoming afspraken met Bpf MITT 

 

 Cor Troost benoemd in verantwoordingsorgaan  

 Via lidmaatschap CNV 

 Ad-interim voorzitter 

 Eric Rutgers benoemd in bestuur 

 Namens gepensioneerden 

 Na voordracht >100 handtekeningen 

 Lid beleggingscommissie 

 Geen rol voor TenCate in bestuursondersteuning 
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Afleiding liquidatiesaldo 27-9-2018 

(in € 1.000) Opmerking 

Vermogen Pf TenCate 443.077 Inclusief bijstorting wg en afwikkeling liquidatie 

Inkoop nominale pensioenen 

bij Bpf MITT 

427.811 O.b.v. grondslagen en dekkingsgraad MITT 

Liquidatiesaldo 15.266 Geheel besteed aan eenmalige indexatie 
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Van saldo is een eenmalige indexatie ingekocht 

voor alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden 

ter grootte van 3,589% per 1 januari 2018 

 

In november wordt de verhoogde maanduitkering  

plus de nabetaling uitbetaald 



Kostenoverzicht liquidatie 

(in € 1.000) Opmerking 

Transitie administratie 620 Inclusief doorbelaste kosten Bpf MITT 

Transitie beleggingen 622 Aan- en verkoopkosten 

Advies 73 Actuarieel en juridisch 

Overig 461 Kosten bedrijfsvoering 2018 

Totaal t/m 27-9-2018 1.776 

Ontvangen van werkgever 1.776 

Ten laste pensioenfonds 0 
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Kosten na 27 september worden rechtstreeks aan werkgever in rekening gebracht. 

 

Daarnaast heeft werkgever de kosten voor afvloeiing personeel pensioenfonds en 

verzekering Anw-hiaat voor gesloten groep van 55 gepensioneerden betaald.  



Liquidatiefase 
Formele afronding 

 

 Liquidatieverslag vastgesteld 27 september 

 Opgestuurd aan DNB 

 Gedeponeerd bij KvK  

 Ter inzage bij werkgever 

 Advertentie geplaatst in Trouw 

 Verklaring geen verzet van rechtbank nog te ontvangen (begin december) 

 Beëindiging toezicht DNB nog te bevestigen (half december) 

 Uitschrijving KvK (voor de Kerst) 
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Bpf MITT 

Pf TenCate: 

3.313 

Pf TenCate: 

0,43 miljard 

Pf TenCate: 

26,8% voor 

1,75% opbouw 
Pf TenCate: 

0,44 miljard 

Pf TenCate: 

5,6% 

Pf TenCate: 

13 miljoen 
Pf TenCate: 

€ 343,00 

Waarvan 50.000 
gepensioneerden 



Bpf MITT 



Bpf MITT 



Wanneer verlaging/verhoging pensioenen bij Bpf MITT 

 Beleidsdekkingsgraad per 30-9-2018: 104,2% 

 Minimaal vereiste dekkingsgraad: 104,4% = onderdekking 

 Eind 2019 of eind 2020 uit onderdekking anders onvoorwaardelijke korting 

 

 Vereiste dekkingsgraad: 121,7% = reservetekort 

 In 10 jaar kunnen herstellen anders voorwaardelijke korting 

 

 Vanaf beleidsdekkingsgraad 110%: gedeeltelijke indexatie 

 Vanaf beleidsdekkingsgraad ca 125%: volledige indexatie en eventueel 
gedeeltelijk inhaal van gemiste indexaties (vanaf 2015) 


