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Hoe staan we er financieel voor?

Op dit moment heeft BPF Schilders niet voldoende 
reserves in kas om aan de regels van de toezichthouder  
te voldoen. We zijn weliswaar rijker dan ooit, maar door 
de lage rente zijn onze verplichtingen enorm gestegen.  
Dat leidt tot een lage dekkingsgraad. Daarom heeft  
BPF Schilders net zoals veel andere pensioenfondsen een 
herstelplan moeten maken. Daarin staat hoe we ervoor 
zorgen dat we de komende jaren uit deze situatie komen  
en weer voldoende reserves opbouwen.

Verlagen is misschien noodzakelijk 
Als de rente blijft dalen of als de rendementen tegenvallen, 
is het in 2017 misschien nodig de pensioenen te verlagen. 
De dekkings graad van 31 december 2016 is hiervoor 
bepalend. Deze verlaging geldt dan voor iedereen.  
Of u nu pensioen ontvangt of nog pensioen opbouwt.  
Om de financiële gevolgen hiervan voor u zo klein 
mogelijk te houden, verlagen we de pensioenen niet  
ineens maar in kleine stapjes over een periode van 
maximaal 10 jaar.

Samengevat: als de dekkingsgraad onder de kritische 
grens daalt, zijn extra maatregelen nodig. Dat is wettelijk 
zo bepaald. Dan is het verlagen van de pensioenen de 
enige mogelijkheid. 

Lees op www.bpfschilders.nl/dekkingsgraad hoe  
hoog de dekkingsgraad nu is.

De actuele dekkingsgraad van september was 95,3%. Ten opzichte van februari van dit jaar gaat het alweer 

iets beter. Toch blijft de dekkingsgraad in de buurt van de kritische grens van 88%. Als de actuele dekkings-

graad op 31 december 2016 lager is dan 88%, dan moeten we de pensioenen verlagen. 

Een goed pensioen  
gaat om méér dan geld...
Het verzorgen van een goed pensioen is waar het ons  
om gaat. Dat  is onze opdracht. De laatste jaren lukt  
dat minder goed dan we willen door ontwikkelingen  
in de financiële wereld. Veel pensioenfondsen in  
Nederland hebben zorgen over hun financiële situatie. 
Dat geldt nu ook voor BPF Schilders. De kans dat  
wij moeten verlagen is toegenomen. Door de lage rente 
zijn onze reserves namelijk verdwenen. We werken hard 
aan herstel. Ik kan u verzekeren dat wij als bestuur daar 
bovenop zitten. 

Naast een goed pensioen is ook een goede leefwereld 
van belang. Want een goed pensioen gaat om méér  
dan geld. Dat is één van de overtuigingen waarmee  
BPF Schilders uw pensioengeld belegt.  
Uit onderzoek onder onze deelnemers,  blijkt dat  
tweederde  maatschappelijk verantwoord beleggen  
van dit vermogen belangrijk vindt. Daarom willen  
we met onze beleggingen bijdragen aan een duurzame  
samenleving. Maatschappelijk verantwoord beleggen 
gaat samen met het behalen van een goed rendement  
op het vermogen. Dat is ook nodig want het draait om 
een goed pensioen. In dit pensioenblad leest u hier  
meer over.  

Leon Leisink
Bestuurslid voorgedragen door pensioengerechtigden

Actueel Hoe staan we er financieel voor?

Wat doe ik bij... scheiden? Ook uw pensioen 
wordt verdeeld.

Vakwerk Wilco Burgemeester (50) werkt al 
jaren voor een VVE in Utrecht waar hij zowel 
klein als groot onderhoud doet. 
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lagere energierekening.

Vraag & Antwoord  
Waar betaal ik pensioenpremie voor? 

Financieel
 
Wat levert verantwoord beleggen op? 

Digitaal & Colofon 
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' Als de rente blijft dalen of als de 
rendementen tegenvallen, heeft dat 
gevolgen voor de dekkingsgraad.'

Actueel       32       Voorwoord & Inhoud



‘Het liefst ben ik buiten’
Wilco Burgemeester (50) komt uit een echte schildersfamilie.  

Al jaren doet hij als zelfstandige met veel plezier het schilderwerk 

voor een vereniging van eigenaren in Utrecht: “Het is leuk dat ze je 

terug vragen, dan weet je dat je je werk goed doet.”

‘De afgelopen jaren heb ik heel veel aan dit pand gedaan. Klein onderhoud, 
trappenhuizen, de balkons, de bergingen, groot onderhoud, hier en daar een 
deurtje... inmiddels is de eigenaar, een VVE, al jaren vaste klant. Het is leuk 
dat ze je terug vragen, dan weet je dat je je werk goed doet. Het liefst werk 
ik buiten. Af en toe een praatje maken met de bewoners en een kop koffie 
drinken... dat maakt het werk ook leuk.

De kleuren van dit pand maken me vrolijk. Over kleuren gesproken: in de 
tijd dat ik nog voor mijn baas werkte, had hij per ongeluk de verkeerde kleur 
besteld. Grijs in plaats van donkergroen. Na afloop kwam de eigenaar vragen 
of het al echt af was omdat hij dacht dat het nog in grondlak stond. Konden 
we het helemaal overdoen, haha! Gelukkig kon hij er ook om lachen.’

Waarom houdt Wilco zo van zijn vak?  
Lees op www.bpfschilders.nl/pensioenblad het uitgebreide interview.

Aanmelden voor deze rubriek? Dat kan. 
Ga naar www.bpfschilders.nl/vakwerk en meld u aan!

Uw 
vakwerk 

ook in de 

spotlight?

Een scheiding heeft niet alleen emotioneel grote impact. Ook financieel moet er veel geregeld  

worden. U gaat uit elkaar, dus alle bezittingen moeten worden verdeeld. Ook uw pensioen.  

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt uw ex-partner de helft  

van uw pensioen. Dat is wettelijk zo geregeld. Wilt u dit niet, dan moet u dit samen regelen. 

Scheiden? 
Ook uw pensioen wordt verdeeld.

Wilt u afwijken van de standaard  
verdeling? Zo regelt u dat.
Als u en uw ex-partner het er samen over eens 
zijn, kunt u ook afwijken van de standaard-
verdeling. Bij een andere verdeling of als u 
helemaal niet wilt verdelen, moet u wel wat 
meer regelen. Het (niet) verdelen van uw 
ouderdomspensioen moet u vast laten leggen  
in een echtscheidingsconvenant. Van het 
Bijzonder Partnerpensioen moet uw ex-partner 
afstand doen via het formulier ‘Overeenkomst 
afstand Bijzonder Partnerpensioen’.

Woonde u ongehuwd samen of had u een 
notariële samenlevingsovereenkomst? 
Uw ex-partner heeft dan geen wettelijk recht  
op een deel van uw ouderdomspensioen.  
Wel heeft uw ex-partner bij uw overlijden  
recht op het partnerpensioen dat u tijdens  
uw relatie heeft opgebouwd. Uw partner moet 
dan wel bij BPF Schilders zijn aangemeld.  
U leest op www.bpfschilders.nl/samenwonen  
hoe u uw partner aan- of afmeldt.

Als u straks met pensioen gaat, gaat standaard 
de helft van het ouderdomspensioen dat u 
tijdens de relatie heeft opgebouwd naar uw 
ex-partner. Bij BPF Schilders bouwt u ook een 
partnerpensioen op. Dit krijgt uw (eventueel 
nieuwe) partner als u overlijdt, maar ook uw 
ex-partner krijgt hier een deel van. Namelijk het 
partnerpensioen dat u tot de scheidingsdatum 
heeft opgebouwd. Dit heet bijzonder 
partnerpensioen. 

Kiest u de standaard verdeling? 
Zo regelt u dat.
De standaard verdeling is wettelijk geregeld. 
Hier hoeft u niets voor te doen. Vul wel het 
formulier 'Mededeling van scheiding in verband 
met verdeling van ouderdomspensioen' in en 
stuur dit naar ons op. Wij zorgen er dan voor  
dat uw ex-partner vanaf de pensioendatum  
het juiste deel krijgt. Doet u dit niet, dan moet  
u zelf maandelijks geld overmaken naar uw  
ex-partner. 

Meer 

weten? Ga naar www.bpfschilders.nl/scheiden als u meer wilt weten of formulieren wilt downloaden.
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Belangrijk pensioennieuws van dit moment vindt u hieronder.
Zodat u snel op de hoogte bent!

Hoe kies ik mijn 
pensioenkeuzeloon?
Als ondernemer kunt u zelf bepalen hoeveel pensioen u jaarlijks  
opbouwt. Zo kunt u uw pensioen afstemmen op uw persoonlijke  
situatie. Wel is er een minimum- en maximumbedrag aan het 
pensioenkeuzeloon verbonden. Om u te helpen bij uw keuze,  
hebben wij drie rekenvoorbeelden voor u uitgewerkt:
 
1. U kiest voor het minimum pensioenkeuzeloon
Als u kiest voor het minimum pensioenkeuzeloon zoals dat geldt in 2016 
(€ 19.575), betaalt u per kwartaal € 377 bruto pensioenpremie. Als u dit  
40 jaar lang doet, kunt u een pensioen bereiken van € 4.852 bruto per jaar.
 
2. U kiest voor een pensioenkeuzeloon ter hoogte van  
een gemiddelde werknemer in loondienst
Als u werknemer in loondienst zou zijn en een gemiddeld salaris zou 
verdienen, staat dat gelijk aan een pensioenkeuzeloon van € 33.150.  
U betaalt dan per kwartaal € 1.233 bruto pensioenpremie. Als u dit 40 jaar 
lang doet, kunt u een pensioen bereiken van € 15.848 bruto per jaar.
 
3. U kiest voor het maximum pensioenkeuzeloon
Als u kiest voor het maximum pensioenkeuzeloon zoals dat geldt in  
2016 (€ 48.311,10), betaalt u per kwartaal € 2.188 bruto pensioenpremie. 
Als u dit 40 jaar lang doet, kunt u een pensioen bereiken van € 28.128 
bruto per jaar.
 
Let op: Deze voorbeelden zijn gebaseerd op het huidige 
pensioenreglement en wetgeving (oktober 2016).  
Aan deze voorbeelden kunt u geen rechten ontlenen.
 
Op www.bpfschilders.nl/keuzeloon leest u meer over het 
pensioenkeuzeloon en hoe u dit aan ons doorgeeft.

Speciaal voor ondernemers

Verhuist uw  
bedrijf naar  
een ander 
adres? 
Dan hebben wij uw nieuwe  
vestigingsadres, factuur- en zakelijke 
correspondentieadres nodig. 

Nieuwe vestigingsadres
Geef uw nieuwe vestigingsadres 
door aan de Kamer van Koophandel.  
Dan ontvangt u van de Kamer van 
Koophandel een bevestigingsbrief. 
Stuur een kopie van de bevestigings-
brief naar BPF Schilders.  
Na ontvangst passen wij uw 
vestigingsadres aan. In Onlinedesk 
kunt u controleren of uw nieuwe 
vestigingsadres goed is verwerkt.

Factuur- en zakelijke  
correspondentieadres
Automatisch komt uw nieuwe 
vestigingsadres in Onlinedesk 
ook bij het factuur- en zakelijke 
correspondentieadres te staan. 
Wilt u uw facturen en zakelijke 
correspondentie graag op een  
ander adres ontvangen? Pas dit  
dan zelf aan in Onlinedesk.

Speciaal voor ondernemers

Pensioenopbouw na ontslag
Wordt u ontslagen? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een WW-uitkering. U blijft dan onder voorwaarden  
maximaal 6 maanden pensioen opbouwen. Deze opbouw komt voor rekening van het Vakantiefonds.  
Het Vakantiefonds houdt op te bestaan per 1 januari 2017. Wat betekent dit voor u als u werkloos wordt?
•  Wordt u werkloos ná 31 december 2016? Dan is voortzetting van de pensioenopbouw voor rekening van het 

Vakantiefonds niet meer mogelijk. Het Vakantiefonds bestaat vanaf 2017 immers niet meer. Wilt u uw pensioen- 
opbouw toch voortzetten? Onder voorwaarden is dat mogelijk. U betaalt dan zelf de volledige pensioenpremie.

•  Wordt u eind 2016 werkloos en voldoet u aan de voorwaarden? Dan loopt de pensioenopbouw voor rekening  
van het Vakantiefonds gewoon door in 2017. Op www.bpfschilders.nl/ontslag leest u hier meer over.

Speciaal voor werknemers

Filmpje: 'Verplichtstelling... is zo gek nog niet'
Als zelfstandig ondernemer bouwt u verplicht pensioen op bij BPF Schilders.  
Als het niet verplicht was, zou u zelf kunnen beslissen of u iets wilt 
regelen voor uw pensioen en hoe u dat wilt doen. Dat klinkt misschien 
aantrekkelijk. Maar wist u dat er veel verschillen zijn tussen de verplichte 
pensioenregeling van BPF Schilders en andere pensioenoplossingen?  
Ga naar www.bpfschilders.nl/verplicht en bekijk het filmpje.

Speciaal voor ondernemers

Waardeoverdracht
Komt u nieuw in onze sector werken en 
heeft u eerder bij een ander pensioenfonds 
pensioen opgebouwd? Dan kunt u dat pensioen 
overbrengen naar BPF Schilders. Dat noemen wij 
waardeoverdracht. Gaat u in een andere sector 
werken en wilt u uw pensioen van BPF Schilders 
meenemen naar een ander pensioenfonds dan 
noemen wij dit ook waardeoverdracht.

Let op: De beleidsdekkingsgraad van BPF Schilders 
is lager dan 100%. Waardeoverdracht naar  
BPF Schilders is daarom nu niet mogelijk.  
Uw aanvraag nemen we in behandeling als de 
beleidsdekkingsgraad weer 100% of hoger is. 

Lees op www.bpfschilders.nl/waardeoverdracht 
meer informatie.

Filmpje ‘Bijna met pensioen’
Wilt u meer weten over met pensioen gaan en de 
keuzes die u heeft? We hebben hier een kort en 
duidelijk filmpje over gemaakt. 
Ga naar www.bpfschilders.nl/bijnametpensioen 
en bekijk het filmpje.

Uw rekeningnummer wijzigen?

Heeft u een nieuw bankrekeningnummer? Geef het 
nieuwe nummer dan snel aan ons door. Zo kunnen 
wij uw pensioen op tijd op uw nieuwe bankrekening 
overmaken. U kunt uw rekeningnummer zelf 
eenvoudig en in een beveiligde omgeving wijzigen in 
Infodesk. U logt in met uw DigiD. Houdt u rekening 
met een verwerkingstijd van vier werkdagen nadat 
u in Infodesk uw rekeningnummer heeft gewijzigd.

Ga naar www.bpfschilders.nl/infodesk en wijzig 
direct uw bankrekeningnummer.  

Speciaal voor gepensioneerden
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Energie besparen is gunstig voor uw portemonnee. En het is helemaal niet zo moeilijk. 

Wij hebben zes tips die zorgen voor een lagere energierekening. 

1 4

2 5

6
3

Voorkom onnodig sluipverbruik door uw apparaten 
(stereo, tv, computer, printer) echt helemaal uit te  
zetten en bespaar jaarlijks 150 tot 300 kWh. Dat is 
zo’n € 30 tot € 60.

Beperk het gebruik van elektrische bijverwarming, 
zoals vloerverwarming in de badkamer of 
elektrische kachels en bespaar jaarlijks 350 kWh.  
Zo verdient u makkelijk € 70.

Koop een zuinige A+++ koelvriescombi en bespaar 
jaarlijks 350 kWh. Door bijvoorbeeld een 8 jaar 
oud exemplaar te vervangen door een nieuwe A+++ 
bespaart u jaarlijks 200 kWh. Dat is toch weer € 40.

Kijk op www.milieucentraal.nl voor meer onafhankelijke tips en adviezen.

Uw ‘bierkoelkast’ in de schuur kost u jaarlijks bijna 
€ 50 aan stroom. Doe hem weg of zet hem alleen aan 
wanneer nodig en bespaar jaarlijks 250 kWh.

Zet uw vaatwasser op het eco programma en laad  
de vaatwasser zo vol mogelijk. Zo bespaart u ruim 
100 kWh per jaar en houdt u € 20 in uw portemonnee.

Vervang al uw gloeilampen door LED-lampen.  
Ook als ze nog werken! Het is even een investering, 
maar elf peertjes vervangen scheelt jaarlijks  
140 kWh ofwel bijna € 30 op uw energierekening. Waar betaal ik  

pensioenpremie voor?

6 energie bespaartips 

Meer 

tips en 

adviezen?

Deze vraag krijg ik vaker. 
Deelnemers willen weten of ze 
het geld van de pensioenpremie 
bijvoorbeeld niet beter zelf op 
een spaarrekening kunnen  
zetten. Dit is niet mogelijk.  
Sparen staat voor veel mensen 
nog steeds voor zekerheid. 

Maar sparen alleen levert gewoonweg niet genoeg op  
om straks van rond te kunnen komen. Reken maar uit.  
BPF Schilders haalde in de afgelopen 10 jaar een rendement 
van 6,58%. Een spaarrekening leverde ongeveer 2,13% op. 

En uw premie is niet alleen voor het ouderdomspensioen, 
maar er is ook iets geregeld als u arbeidsongeschikt wordt 
of overlijdt. Ik hoop niet dat u ermee te maken krijgt, 
maar als u arbeidsongeschikt wordt heeft u mogelijk 
recht op premievrije voortzetting. Dat wil zeggen dat u 
pensioen opbouwt zonder dat u daarvoor premie betaalt. 
En mocht u overlijden? Dan kan uw partner recht hebben 
op partnerpensioen en uw kinderen op wezenpensioen. 
Veel mensen vergeten dit. Bovendien: als u geen pensioen 
heeft en niet genoeg spaargeld, moet u straks alleen van 
uw AOW-uitkering leven. En die is voor de meeste mensen 
helaas niet voldoende om van rond te komen.

Corianne, adviseur klantcontact
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Waarom beleggen?
Beleggen is nodig voor een goed en betaalbaar pensioen. 
In de regel levert beleggen namelijk meer op dan geld op 
een spaarrekening zetten. De cijfers spreken voor zich: in 
de afgelopen tien jaar behaalde BPF Schilders gemiddeld 
een rendement van 6,58%. Een spaarrekening leverde in 
die periode 2,13% op. Als we niet zouden beleggen, zou 
de pensioenpremie hoger zijn en zou u straks een minder 
goed pensioen hebben.

Wordt er  verantwoord belegd?
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Er kan van  
alles gebeuren waardoor koersen dalen. Denk aan een 
economische crisis of politieke onrust en oorlogen. 
Daarom belegt BPF Schilders verantwoord. Hier zorgen 
deskundigen in het bestuur en externe adviseurs voor. 
Maar verantwoord beleggen betekent ook dat we op een 
maatschappelijk verantwoorde manier rendement willen 
maken. We houden rekening met duurzaamheidsrisico’s 
en kansen in het beleggingsproces. Zo sturen we op  
een verlaging van de Co2-afdruk van de beleggingen. 
Daarnaast zoeken we ook naar beleggingen die op de  
lange termijn een duurzame samenleving bevorderen. 
Ten slotte gebruiken we ook onze invloed als aandeel-

houder om de kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit 
van ondernemingen en markten te verbeteren.  
En bedrijven die niet voldoen aan onze minimale  
duurzaamheidseisen, bijvoorbeeld (wapens) sluiten  
we uit. Verantwoord beleggen gaat dus om veel meer  
dan beleggen in groene of duurzame bedrijven.

Wat levert verantwoord beleggen op?
Voorop staat dat onze beleggingen een aantrekkelijk 
financieel rendement opleveren. Het gaat immers  
om uw pensioen. Tegelijkertijd willen wij dat op een 
maatschappelijk verantwoorde manier doen en ons 
steentje bijdragen aan een betere leefomgeving.  
Wij zijn ervan overtuigd dat financieel rendement  
en maatschappelijk rendement prima samen gaan.  
En dat verantwoord beleggen op de lange duur meer 
rendement oplevert. Een goed pensioen gaat uiteindelijk 
om welvaart én welzijn.

  Kijk op www.bpfschilders.nl/beleggen 
voor meer informatie.

Als pensioenfonds zijn we verantwoordelijk voor een goed pensioen voor al onze deelnemers.  

Dat staat met stip bovenaan in ons beleggingsbeleid. En we beleggen ook op een verantwoorde manier.  

Dat gaat prima samen.

Verantwoord beleggen voor een goed pensioen Colofon
 
Pensioenblad is een uitgave van  
BPF Schilders. Het blad verschijnt 
drie keer per jaar en wordt verspreid  
onder werknemers, ondernemers en 
gepensioneerden. De informatie in 
dit pensioenblad is met de meeste 
zorgvuldigheid samengesteld. 
Desondanks kunt u er geen  
rechten aan ontlenen.

Klantenservice
Postbus 702, 3700 AS Zeist

Digitaal
www.bpfschilders.nl
Op onze website vindt u veel en uitgebreide  
informatie over de pensioenregeling.

Pensioenplanner
Weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd?  
Ga naar www.bpfschilders.nl/pensioenplanner en log in  
met uw DigiD.

Facebook
Like onze Facebookpagina, blijf op de hoogte en praat mee over 
pensioen op www.facebook.com/BPFSchilders

E-nieuwsbrief
Op de hoogte blijven en praktische tips ontvangen in  
uw mail? Meld u aan voor onze e-nieuwsbrief via  
www.bpfschilders.nl/profiel en log in met uw DigiD.

Klantenpanel
Wilt u meehelpen onze dienstverlening te verbeteren?  
Meld u dan aan voor ons klantenpanel via  
www.bpfschilders.nl/klantenpanel

Alles 
over 

beleggen? Speciaal voor ondernemers

Speciaal voor gepensioneerden

Speciaal voor werknemers

www.bpfschilders.nl/contact
T (030) 277 56 00
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

www.bpfschilders.nl/contact
T (030) 277 56 00
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

www.bpfschilders.nl/ondernemers
T (030) 277 56 10
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

Een tip waardoor een klus makkelijker of mooier wordt. 
Of misschien wel minder tijd kost. Welke tip over techniek, 
veiligheid  of materiaal wilt u delen met uw vakgenoten? 
Misschien heeft u er ook wel een foto bij. 
Ga naar www.facebook.com/BPFSchilders en deel uw tip!

Heeft u een 
handige tip 
voor het werk?

Wij geloven dat duurzaam 
beleggen en een goed 
rendement prima samen gaan.
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Oud-schilder Klaas van Leeuwen uit Leerdam is sinds 2006 met pensioen:

“Ik ben een Pietje Precies, altijd al geweest”
“Mijn eerste baantje was bij een schildersbedrijf in Tricht, waar ik opgegroeid ben.  
Al gauw bleek dat ik een beetje uit de toon viel. Waar mijn collega’s binnen een half uurtje 
klaar waren met een dakraam, deed ik er een stuk langer over. Ik nam het allemaal heel  
nauw. Afstoffen, plamuren en schuren, schuren, schuren. Mijn baas zei: ‘zo werkt het niet,  
het gaat te langzaam.’ Maar ik wílde het zo. Ik ben echt een Pietje Precies. Daarom ben ik 
door de jaren heen steeds meer gespecialiseerd werk gaan doen. Botenbouw, glas zetten, 
stukadoren, handletteren; er is weinig wat ik niet gedaan heb. Allemaal kennis die nu nog  
van pas komt. Bijvoorbeeld bij het opknappen van het huis uit 1721 dat mijn zoon en 
schoondochter hebben gekocht in Frankrijk. Laatst ben ik er nog een maand geweest.  
Fijn om ze te kunnen helpen, want stilzitten is niets voor mij! Sinds 2006 ontvang ik pensioen 
van BPF Schilders. Mijn vrouw en ik kunnen er goed van rondkomen. Dit komt vooral door 
mijn vrouw. Zij weegt elke aankoop zorgvuldig af. Ik ben iets uitbundiger wat dat betreft:  
ik houd gewoon van mooie spullen.”

Lees op www.bpfschilders.nl/pensioenblad het uitgebreide interview.

Aanmelden voor deze rubriek? Dat kan. 
Ga naar www.bpfschilders.nl/mijnpensioen en meld u aan!

Uw verhaal 

ook in de 

spotlight?

Klaas van Leeuwen (74)  
uit Leerdam 
• is getrouwd met Conny (67)  
•  werkte o.a. bij Van Noordennen 

in Hardinxveld-Giessendam.
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