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.

Scheiding
Bent u gescheiden of is uw
geregistreerd 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.

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 ziek
bent of arbeidsongeschikt
wordt?
Bent u werknemer en langer dan
een jaar ziek? Dan betaalt BPF Schilders
onder voorwaarden in het tweede ziektejaar
de premie. Bent u na twee jaar nog steeds
ziek en voor 35% of meer arbeidsongeschikt
verklaard? Of bent u ondernemer en langer
dan één jaar ziek en voor meer dan 35%
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.
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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.

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 tot 17.00 uur.
BPF Schilders
Noordweg Noord 150
Postbus 702, 3700 AS Zeist
www.bpfschilders.nl

Wat als het mee- of
tegenzit?
Op het pensioenoverzicht en
op de website
www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een
inschatting van uw pensioen als er in de
toekomst mee- of tegenvallers zijn:
Op het pensioenoverzicht van BPF Schilders
ziet u een inschatting van het pensioen dat u
van BPF Schilders gaat ontvangen.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een
inschatting van uw totale pensioen, inclusief
de AOW. Meer informatie vindt u op
www.bpfschilders.nl.

Factor A
Het bedrag op uw
pensioenoverzicht kunt u in 2023
nodig hebben voor uw
belastingaangifte over het jaar 2022. 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.
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