Voorwaarden Inkoopregeling

Heb ik recht op de Inkoopregeling?
Als u in aanmerking komt voor de inkoopregeling, dan ziet u dit bedrag terug op uw
uniform pensioenoverzicht (UPO). Het UPO krijgt u eenmaal per jaar toegezonden.
De voorwaarden zijn:
1. U bent geboren op of na 1 januari 1950;
2. U was deelnemer aan de pensioenregeling van BPF Schilders op 31 december 2005 én
op 1 januari 2006 1*;
3. U was deelnemer op 1 januari 1998 en kwam op grond van uw deelnemerschap vóór 1
januari 2006 in aanmerking voor een voorwaardelijke aanspraak op backservice
vroegpensioen 2*.
1* Was u op 31 december 2005 én op 1 januari 2006 geen deelnemer? Maar kwam u
wel in aanmerking voor de backservice vroegpensioen? Dan kunt u toch recht hebben op
de inkoopregeling als u in 2006 weer deelnemer bent geworden. Was u in 2006 niet het
hele jaar deelnemer? Dan wordt bij de eventuele toekenning van de inkoopregeling een
korting toegepast naar verhouding van de duur van deze periode/onderbreking.
2* U viel op 1 januari 1998 onder een van de volgende categorieën:
 U had op die datum een dienstverband bij een werkgever in de bedrijfstak;
 U had op die datum recht op (gedeeltelijke) premievrije voorzetting van de
pensioenopbouw bij BPF Schilders wegens arbeidsongeschiktheid;
 U ontving op die datum een WW-uitkering op grond van het feit dat u vanuit de
bedrijfstak werkloos bent geworden. U ontvangt die uitkering op die datum nog niet
langer dan een jaar;
 U ontvangt op die datum een WW-uitkering op grond van het feit dat u vanuit de
bedrijfstak werkloos bent geworden. U ontving die uitkering op die datum langer dan
een jaar, maar niet langer dan twee jaar. Ook beschikt u over een ABS-bewijs, dat
aangeeft dat u behoort tot het ‘arbeidsbestand in het Schilders-, Afwerkings- en
Glaszetbedrijf’.

Let op:
De inkoopregeling is een voorwaardelijk aanvullend pensioen. Afhankelijk van de
financiële situatie kunnen wijzigingen in de toekomst niet worden uitgesloten. Jaarlijks
wordt besloten of en in hoeverre de aanspraken uit de inkoopregeling feitelijk worden
toegekend aan degenen die in dat jaar met pensioen gaan. We willen de inkoopregeling
ook in de toekomst betaalbaar houden. Daarom hebben cao-partijen besloten om de
voorwaardelijke rechten op de inkoopregeling per week 1 van 2015 te korten met 17,5%.
Informatie op pensioenplanner/mijnpensioenoverzicht.nl
De hoogte van het pensioen inclusief de inkoopregeling kunt u op uw Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) vinden. Daarnaast vindt u deze informatie ook op de
pensioenplanner op Infodesk en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. De bedragen op beide
websites worden jaarlijks aangepast ná het versturen van het UPO. Tot die tijd vindt u
hier dus de oude bedragen.
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Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met de Klantenservice
via www.bpfschilders.nl/contact of (030) 277 56 00. De klantenservice is bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 08.15 tot 17.00 uur.

December 2015

