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Weet je nog? Een jaar geleden maakte je met mij kennis via dit 

pensioenblad. En je kwam mij misschien ook al tegen op de website 

van BPF Schilders. Via dit blad en via de website probeer ik je zo 

goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen  

rond je pensioen.

Laat ik me nog maar even voorstellen. Ik ben Fred, ik ben inmiddels 

59 jaar en werk al meer dan 40 jaar in de schildersbedrijfstak.  

Ik ben getrouwd en wij hebben twee kinderen. Maar die zijn al het 

huis uit. Omdat mijn pensioen steeds dichterbij komt, heb ik  

mij er de afgelopen jaren extra in verdiept. Deze kennis wil  

ik graag met je delen.

FACEBOOK EN TWITTER

Mijn collega Bert is trouwens ook te vinden op Facebook  

en Twitter. Daar geeft hij handige informatie, nieuwtjes  

en tips over pensioen. Volg hem dus op Twitter of stuur  

op Facebook even een vriendschapsverzoek.

KEN JE MIJ NOG?

Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl 
Op de website geef ik meer informatie over: 

•		De	dekkingsgraad	van	BPF	Schilders.

•		Pensioenberichten	in	het	nieuws.

•		Gevolgen	voor	je	pensioen	als	je	privéleven	verandert.

Vragen?	Stuur	een	e-mail	naar	info@onsbpfschilders	of	bel	op	werkdagen	

tussen	8.15	uur	en	17.00	uur	met	de	Klantenservice	op	070	-	33	66	240.

            VOLG BERT OP TWITTER: @BERTBPFSCHILDER
OF WORD ZIJN VRIEND OP FACEBOOK! GA NAAR 
FACEBOOK.COM/BERT.VANDESCHILDERS



Als	het	goed	gaat	met	het	pensioenfonds,	mogen	de	deelnemers	daar	natuurlijk	de	vruchten	van	plukken.	

Dat	geldt	ook	voor	de	pensioengerechtigden.	BPF	Schilders	streeft	er	naar	om	de	pensioenen	gelijke	 

tred	te	laten	houden	met	de	loonontwikkeling	in	de	bedrijfstak.	Dat	gebeurt	in	de	vorm	van	toeslagen.	 

Een	toeslag	is	een	verhoging	van	de	pensioenuitkering.	Voor	die	verhoging	heb	je	geen	premie	betaalt.	

BPF	Schilders	betaalt	de	verhogingen	van	je	pensioen	uit	beleggingsrendementen.	Maar	die	toeslag-

verlening	is	voorwaardelijk.	Voorwaarde	is	namelijk	dat	de	zogeheten	dekkingsgraad	van	het	 

pensioenfonds	hoog	genoeg	is.	Dekkingsgraad?	Daarover	vertel	ik	je	meer	in	het	artikel	hieronder.

Uitgangspunt was de afgelopen jaren: gedeeltelijke toeslagverlening vindt plaats als de dekkingsgraad hoger  

is dan 110%. En dat was sinds het begin van de financiële crisis maar een paar keer het geval. Maar kijken we 

naar de laatste peildatum, dan zien we dat de dekkingsgraad ruim 111% bedroeg. Toch kwam er begin dit  

jaar geen toeslag. Dat was het gevolg van een bestuursbesluit dat vorig jaar werd genomen. Om de financiële 

gezondheid van het fonds verder te verbeteren besloot het bestuur namelijk om het toeslagenbeleid te wijzigen. 

De dekkingsgraad moet voortaan hoger zijn dan 115% om een gedeeltelijke toeslag te kunnen verlenen. Met die 

111% kwamen we dus nog een paar procent tekort. 

Hieronder zie je wanneer BPF Schilders toeslag verleent.

De	dekkingsgraad	is:	 Gevolgen	voor	toeslagverlening:

lager dan 115% geen toeslag

tussen 115% en 125% gedeeltelijke toeslag

hoger dan 125% volledige toeslag en eventueel inhaaltoeslag

BPF Schilders doet het goed. 
Toch geen toeslag. Hoe zit dat?

ONTWIKKELING VAN DE DEKKINGSGRAAD
DE DEKKINGSGRAAD IS EEN BELANGRIJK ONDERWERP EN DAAROM IS HET GOED OM TE WETEN HOE HET ERMEE 

STAAT. DIT CIJFER, OF EIGENLIJK PERCENTAGE, VERTELT ONS NAMELIJK HOE HET GESTELD IS MET DE FINANCIËN VAN 

ONS PENSIOENFONDS. OFTEWEL, OF ER GENOEG GELD IS OM DE PENSIOENEN NU EN IN DE TOEKOMST UIT TE BETALEN. 

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële 

verplichtingen in de toekomst. Voor elke euro die als pensioen uitbetaald moet worden, moet het 

pensioenfonds dus minimaal een euro als vermogen in huis hebben. De dekkingsgraad is dan 100%. 

Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter. Er kan van alles gebeuren waardoor het vermogen van het 

fonds meer of minder wordt. Als de waarde van de aandelen of obligaties daalt, dan daalt ook de  

dekkingsgraad. Stijgen ze, dan stijgt ook de dekkingsgraad. Nemen de pensioenverplichtingen toe,  

dan daalt de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is dus steeds een momentopname.

Je vindt de actuele dekkingsgraad op www.onsbpfschilders.nl	-	Dekkingsgraad.

 

DEKKINGSGRAAD PERIODE PERCENTAGE

Februari 2014 113,8% (voorlopig)

Januari 2014 113,2%

December 2013 111,9%

November 2013 114,1%

Oktober 2013 114,4%

September 2013 111,2%

Augustus 2013 107,6%
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MEER ZEGGENSCHAP VOOR PENSIOENGERECHTIGDEN
HET BESTUUR VAN BPF SCHILDERS HEEFT BESLOTEN OM PENSIOENGERECHTIGDEN MEER ZEGGENSCHAP TE GEVEN IN HET 

NIEUWE BESTUURSMODEL DAT PER 1 JULI 2014 WORDT INGEVOERD. NIEUW IS DAT ER EEN VERTEGEN WOORDIGER NAMENS DE 

PENSIOENGERECHTIGDEN LID WORDT VAN HET BESTUUR. 

Daarnaast wordt een nieuw verantwoordingsorgaan opgericht. Daarover ontving je eerder dit jaar een brief  

van BPF Schilders. Daarin werden pensioengerechtigden opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor een  

van de zes beschikbare zetels in het verantwoordingsorgaan. De belangstelling was groot. 

In februari kregen alle pensioengerechtigden de kans om een keus te maken uit maar liefst  

28 mensen op het stembiljet. Heb jij ook je stem uitgebracht? Dan ben je een van de velen die hun  

stembiljet terugstuurden. Want de opkomst, zoals je dat bij verkiezingen noemt, was enorm. 

De stemmen zijn geteld. En ik kan je inmiddels vers van de pers de uitslag geven. 

De volgende zes pensioen gerechtigden zijn verkozen:

1.		FNV	Bouw	-	Mevrouw	J.S.C.	Akkermans	-	Timmers 

Woont in Waspik, is 48 jaar en ontvangt partnerpensioen van BPF Schilders

2.		FNV	Bouw	-	De	heer	A.	Kok	 

Woont in Kerkrade, is 64 jaar en ontvangt vroegpensioen van BPF Schilders

3.		CNV	Vakmensen	-	De	heer	H.J.	Gossink	 

Woont in Velp, is 65 jaar en ontvangt ouderdomspensioen van BPF Schilders

4.		ANBO	-	De	heer	J.	From	 

Woont in Wolvega, is 67 jaar en ontvangt ouderdomspensioen van BPF Schilders

5.		FNV	Bouw	-	De	heer	M.B.	Geurts	 

Woont in Hichtum, is 68 jaar en ontvangt ouderdomspensioen van BPF Schilders

6.		Vrije	lijst	-	Mevrouw	C.J.	van	de	Ingh	-	Van	Wijk	 

Woont in Utrecht, is 69 jaar en ontvangt ouderdomspensioen van BPF Schilders

Een van de eerste taken van de zes pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan is het voordragen  

van een bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Dit bestuurslid zal vanaf 1 juli 2014 het bestuur van  

BPF Schilders gaan versterken. 

VAN A&O NAAR PGGM
Misschien	heb	je	er	al	iets	over	gelezen	of	gehoord.	A&O	Services	is	 

overgenomen	door	PGGM.	Voor	ons	pensioen	verandert	er	eigenlijk	niets.	Nu	is	 

het	A&O	Services	dat	onze	pensioenregeling	uitvoert.	En	straks	gaat	PGGM	in	 

Zeist	dat	doen.	Ons	pensioenfonds,	BPF	Schilders,	blijft	gewoon	bestaan.

Eind 2014 worden veranderingen zoals gewijzigd adres, telefoonnummer etc. aan jou doorgegeven.

A&O Services verzorgt heel 2014 nog gewoon alle zaken rondom ons pensioen. Vanaf 2015 neemt  

PGGM deze taken van A&O over. Als dat eenmaal zo ver is, dan hoor je dat natuurlijk meteen.

WAAROM HEEFT BPF SCHILDERS VOOR PGGM GEKOZEN? 

De schildersbedrijfstak wordt steeds kleiner. En hoe kleiner, hoe hoger de kosten worden om de  

pensioen regeling uit te voeren. Daarom wilde het bestuur van ons pensioenfonds overstappen naar  

een grote pensioenuitvoerder. Een die er op de lange termijn voor kan zorgen dat de kosten zo laag  

mogelijk blijven. PGGM was de beste partij. En nogmaals, BPF Schilders blijft dus als pensioenfonds  

gewoon bestaan. Alleen de pensioenuitvoering gaat naar PGGM. 
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De informatie in dit pensioenblad is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan je er geen rechten aan ontlenen. 

KLANTENSERVICE

Postbus 11, 2280 AA  Rijswijk

Telefoonnummer 070 - 33 66 240  

(ma. t/m vr. van 8.15 tot 17.00 uur)

INFO@ONSBPFSCHILDERS.NL

WWW.ONSBPFSCHILDERS.NL

NIEUW REKENINGNUMMER?  

VANAF NU  

Je hebt het vast wel gezien of gehoord. Voortaan worden al onze  

rekeningnummers internationaal. Dat betekent dat ze voortaan bestaan 

uit maar liefst 18 letters en cijfers. Dat zijn zogeheten IBAN-rekening-

nummers. Het achterste deel van het nieuwe rekeningnummer is gelijk 

aan je bestaande nummer. Het wordt voorafgegaan door een landcode, 

een controlegetal, een bankcode en een of meerdere nullen. 

Wil je het rekeningnummer waarop BPF Schilders jouw pensioenuitkering 

stort wijzigen? Geef dan het lange rekeningnummer (IBAN) door.  

Waar vind je jouw IBAN? Daar kan je op vijf manieren achter komen.

15	april	2014

15	mei	2014	(inclusief 

vakantietoeslag)

13	juni	2014

15	juli	2014

15	augustus	2014

15	september	2014

15	oktober	2014

14	november	2014

15	december	2014

Het invaliditeitspensioen wordt op de 18e van de maand uitbetaald.  

Ook hier geldt, valt dit in het weekend, dan de vrijdag ervoor.

UITBETAALDATA
Jouw pensioen wordt altijd op de 

15e van de maand overgemaakt. 
Mocht dit in het weekend vallen  

dan betaalt BPF Schilders  
op de vrijdag ervoor.
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