TOELICHTING
Uniform Pensioenoverzicht

In uw pensioenoverzicht leest u alleen
wat op u van toepassing is. Deze
toelichting gaat in op alle andere
mogelijke onderwerpen van het
pensioenoverzicht. In deze toelichting
kunnen daarom onderwerpen staan die u
niet terugziet op uw pensioenoverzicht.
Het pensioenoverzicht dat u
nu ontvangt houdt geen rekening met
veranderingen in uw situatie na de datum die
op uw pensioenoverzicht is vermeld. Dat
geldt ook voor wijzigingen in de wetgeving en
in het pensioenreglement. Een voorbeeld
daarvan is het opbouwpercentage dat in 2018
is gewijzigd.

Voorwaardelijk pensioen
Volgens uw pensioenregeling kunt
u onder voorwaarden recht hebben
op extra pensioen. In de regeling
tot 2006 was het mogelijk om, naast het
ouderdomspensioen, vroegpensioen op te
bouwen en was er een aanvulling op het
vroegpensioen (vroegpensioen backservice).
Sinds 2006 is het alleen mogelijk om
ouderdomspensioen op te bouwen. Daarom is
bij de overgang naar de nieuwe regeling,
eenmalig het tekort berekend tussen de
waarde van het op te bouwen pensioen in de
oude en nieuwe pensioenregeling. Dat hebben
cao-partijen destijds besloten. Dat tekort is
omgezet naar voorwaardelijk pensioen*, ook
wel inkoopregeling genoemd.
Om dit extra pensioen op basis van de
inkoopregeling vanaf uw AOW-leeftijd te
ontvangen moet u aan een aantal
voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden
kunt u lezen in hoofdstuk 6 van het huidige
pensioenreglement. Op
www.bpfschilders.nl/reglement kunt u dit
downloaden.
Jaarlijks besluit het bestuur of het
voorwaardelijk pensioen voor het
daaropvolgende jaar kan worden gefinancierd
(of toegekend). U heeft dus niet automatisch
recht op het voorwaardelijk pensioen.

Scheiding
Bent u gescheiden of is uw
geregistreerde partnerschap
beëindigd? Dan kan het zijn dat u
met uw ex-partner afspraken heeft gemaakt
over de verdeling van uw
pensioen. Heeft u de gewenste verdeling aan
ons doorgegeven en hebben wij de verdeling
bevestigd? Dan is onder het kopje ‘Wat krijgt
u als u met pensioen gaat?’ rekening
gehouden met uw scheiding. Een deel van uw
pensioen is naar uw ex-partner gegaan.
Misschien bent u met uw ex-partner
overeengekomen dat een deel van uw
pensioen wordt omgezet in een eigen
pensioen voor uw ex-partner. Dit heet
conversie. Hebben wij de conversie
bevestigd? Dan is het pensioen dat bestemd
is voor uw ex-partner al in mindering
gebracht op uw pensioen. Het pensioen dat
op het overzicht staat vermeld wordt dan
geheel aan u uitbetaald. Kijk op
www.bpfschilders.nl/scheiden voor meer
informatie over pensioen en scheiding.

*) In het Sociaal Akkoord van 2004 is dit formeel als volgt verwoord:
Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) één of meer
perioden hebt gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt
pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw
deelneming in de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op
het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de
deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en
opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken
over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is
gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen
pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal
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gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.

Wat krijgen uw
(eventuele) partner en
kinderen als u overlijdt?
Uw partner kan recht hebben op
partnerpensioen.
Voor BPF Schilders is een partner iemand:
 met wie u bent getrouwd
 met wie u een geregistreerd partnerschap
heeft
 met wie u samenwoont, die u bij BPF
Schilders heeft aangemeld en voldoet aan
de definitie van ‘partner’
Eventuele kinderen tot 23 jaar hebben recht
op wezenpensioen. Op
www.bpfschilders.nl/overlijden vindt u meer
informatie over het aanmelden van uw
partner en partnerpensioen.

Wat krijgt u als u
arbeidsongeschikt wordt?
Bent u langer dan twee jaar ziek en
voor 35% of meer
arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u
onder specifieke voorwaarden in aanmerking
voor gedeeltelijke of gehele premievrije
voortzetting van pensioenopbouw door BPF
Schilders. U bent bij BPF Schilders niet
aanvullend verzekerd voor
arbeidsongeschiktheidspensioen. Op
www.bpfschilders.nl/arbeidsongeschikt leest u
hier meer over.

Factor A
Het bedrag op uw
pensioenoverzicht kunt u in 2018
nodig hebben voor uw
belastingaangifte over het jaar 2017. Heeft u
meerdere pensioenoverzichten ontvangen?
Dan moet u de factor A-bedragen op deze
pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u
een berekening maken van uw fiscale ruimte?
Gebruik dan de Rekenhulp Lijfrentepremie
van de Belastingdienst. Deze vindt u op
www.belastingdienst.nl.

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op.
Werkt u in loondienst? Ga dan naar
www.bpfschilders.nl/contact en stel
daar uw vraag. U kunt ook bellen met de
klantenservice van BPF Schilders op
(030) 277 56 00.
Bent u ondernemer? Ga dan naar
www.bpfschilders.nl/ondernemers en stel
daar uw vraag. U kunt ook bellen met de
klantenservice van BPF Schilders op
(030) 277 56 10.
De klantenservice is op werkdagen bereikbaar
van 08.15 uur tot 17.00 uur.
BPF Schilders
Noordweg Noord 150
Postbus 702, 3700 AS Zeist
www.bpfschilders.nl

Wilt u meer inzicht in de
keuzes die u heeft?
Als u met pensioen gaat, kunt u
een aantal keuzes maken ten
aanzien van uw pensioen. Wilt u meer uitleg
over uw keuzes of uitrekenen wat uw keuzes
voor uw pensioen betekenen? Ga dan naar
www.bpfschilders.nl/pensioenplanner of
www.bpfschilders.nl/bijnametpensioen

Waardeoverdracht
Heeft u pensioen opgebouwd bij
een andere pensioenuitvoerder?
En heeft u dat overgedragen naar
BPF Schilders? Dan krijgt u voor deze
waardeoverdracht extra deelnemersjaren of
een extra bedrag aan ouderdomspensioen bij
BPF Schilders terug. Heeft u van ons een
bevestiging ontvangen dat de
waardeoverdracht is afgerond? Dan is de
waardeoverdracht verwerkt in uw
pensioenoverzicht.
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