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Het is alweer even geleden dat je het pensioenblad op je mat vond. Hoog tijd 

voor een nieuwe editie. Er is het afgelopen jaar weer van alles veranderd op 

pensioengebied en daar breng ik je graag van op de hoogte. En omdat het alweer 

even geleden is, vind ik het wel zo netjes om mij nog een keer voor te stellen. 

Ik ben Fred, getrouwd en ik heb twee kinderen die inmiddels het huis 

uit zijn. Ik zit nu zo’n 40 jaar in het vak en ik hoop dan ook over 

een jaar of zes met pensioen te gaan. Tot die tijd doe ik het 

alvast wat rustiger aan. Zo hou ik ook nog wat tijd over om 

je wat meer te vertellen over je pensioen en wat er achter 

de schermen bij het pensioenfonds allemaal gebeurt. 

Gewoon in duidelijke taal, want het onderwerp  

pensioen is al lastig genoeg.

HALLO ALLEMAAL

WORD VRIEND VAN BERT 
OP FACEBOOK! GA NAAR 
FACEBOOK.COM/BERT.VANDESCHILDERS

VAN A&O NAAR PGGM
In het vorige pensioenblad heb ik je al verteld dat het bedrijf dat  

alle zaken rondom ons pensioen regelt - A&O Services - zou worden 

over genomen door PGGM. Dit is inmiddels gebeurd en sinds kort heeft  

PGGM dan ook het stokje overgenomen.

Merken jij en ik hier iets van? Nou, ze hebben een andere website en een 

nieuw adres en telefoonnummer. Hierover heb je een brief gekregen.  

Verder verandert er voor ons eigenlijk niets. Ons pensioenfonds -  

BPF Schilders - blijft gewoon bestaan. Kijk voor de nieuwe gegevens  

ook op de achterzijde van dit pensioenblad. 

JOUW PENSIOEN

Ook de pensioenuitkering wordt gewoon nog steeds elke maand, rond de  

15e uitbetaald. In mei heb je trouwens een hogere pensioenuitkering  

gekregen, omdat daar 8% vakantietoeslag bij zat. Je AOW-uitkering van de 

overheid krijg je elke maand rond de 23e. 



BPF Schilders heeft meegedaan aan een landelijk onderzoek van het onderzoeksplatform 

pensioenfondsen. Hartstikke belangrijk, want zo weten ze wat wij belangrijk vinden en wat ze  

moeten verbeteren. In totaal vulden 214 pensioengerechtigden (65 - 75 jaar) in de schildersbranche 

een vragenlijst in. Misschien jij ook? Ik kwam een paar interessante uitkomsten tegen die ik graag 

met jullie wil delen.

HOE DENKEN WE OVER HET NEDERLANDSE  

PENSIOENSTELSEL?

In Nederland is ons pensioen, als je dat vergelijkt 

met andere landen, goed geregeld. Toch blijkt uit 

het onderzoek dat we weinig vertrouwen hebben 

in ons Nederlandse pensioenstelsel. Er is wel wat 

meer vertrouwen in ons eigen fonds. Maar heel 

eerlijk, ook dat kan beter.

WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS?

Is een pensioenfonds betrouwbaar, deskundig, 

eerlijk? Nemen ze zorgvuldige beslissingen en 

worden onze belangen goed behartigd?  

Maar ook: is het fonds klantvriendelijk en voelen 

wij ons er thuis? Kortom wat vinden we nu 

eigenlijk van ons pensioenfonds?

Het is een voldoende, maar dit kan natuurlijk 

beter. Een mooi streven voor BPF Schilders in 

de toekomst.

HOE TEVREDEN ZIJN WIJ OVER DE INFORMATIE  

OVER ONS PENSIOEN?

BPF Schilders informeert ons op verschillende 

manieren over ons pensioen. Wat vinden we 

van deze zogenaamde communicatiemiddelen? 

Wat blijkt, mensen die nog werken krijgen 

hun informatie graag persoonlijk. Tijdens een 

pensioen presentatie bijvoorbeeld. 

Pensioengerechtigden lezen de informatie 

liever zelf rustig door. Dat de brieven (66%)  

en dit pensioenblad (53%) het meest gelezen 

worden, is dan ook niet vreemd.

Bij de vraag een cijfer te geven aan elk 

communicatie middel, scoort de website het 

beste. Die krijgt van jullie zelfs een 7,5.  

Een kwart van de pensioengerechtigden (26%)  

gaf trouwens aan dat zij ook graag e-mailalerts 

zouden willen ontvangen. Een goed punt voor 

BPF Schilders om over na te denken.

WAT DOET BPF SCHILDERS MET DE  

UITSLAG VAN HET ONDERZOEK?

Je begrijpt dat er nog veel meer waardevolle 

informatie uit het onderzoek is gekomen dan 

de paar punten die ik er hier uitgelicht heb.  

Geloof mij, BPF Schilders gaat met alle uitkomsten 

van het onderzoek serieus aan de slag om de 

dienstverlening verder te verbeteren.

WAT VINDEN WIJ VAN ONS PENSIOENFONDS?

MET Z’N ALLEN 

GEVEN WE 

BPF SCHILDERS 

GEMIDDELD EEN 

6,5. 
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DE PRIJZEN STIJGEN EN HET LEVEN WORDT ELK JAAR DUURDER. DAAROM PROBEERT HET PENSIOENFONDS  

ELK JAAR ONS PENSIOEN TE VERHOGEN. DIT KAN ALLEEN WANNEER HET GOED GAAT MET HET PENSIOENFONDS. 

BPF SCHILDERS MOET GENOEG VERMOGEN IN HUIS HEBBEN. ZEKERHEID VOOR ALLES TENSLOTTE. 

Het bestuur besluit per jaar (tot 1 juli 2015 was dit elk halfjaar) of de pensioenen worden aangepast. 

Daarbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van de prijzen (tot 2015 werd gekeken naar de  

loon ontwikkeling) en of er financiële ruimte is om de pensioenen geheel of gedeeltelijk mee te  

laten stijgen.

HOUD JE PENSIOEN ZIJN WAARDE?

Er was geen ruimte om je pensioen per 29 december 2014 en per 15 juni 2015 aan te passen.  

Dit komt omdat de dekkingsgraad daarvoor te laag was. 

De afgelopen 3 jaar heeft het pensioenfonds je pensioen als volgt aangepast:

 Jaar Aanpassing  Loonstijging  Prijsstijging

 2014  0%  2,25% 0,98% 

 2013  0%  1%  2,51%

 2012  0%  2%  2,45%

De dekkingsgraad verandert bijna iedere maand, omdat ook het rendement op de beleggingen en de 

verplichtingen - dus de uit te betalen pensioenen - steeds veranderen. Begin dit jaar veranderde er nog 

iets, namelijk de manier waarop de dekkingsgraad berekend wordt. 

WAAROM EEN NIEUWE DEKKINGSGRAAD?

Vanaf 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen.  

Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad: 

het is een gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. 

Dit wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd.

Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad 

minder sterk. En minder schommeling, betekent meer stabiliteit 

in het pensioenbeleid. 

Let wel even op. Ben jij iemand die, net als ik, goed in de gaten 

houdt of de dekkingsgraad stijgt of daalt? Vergeet dan niet dat 

je door de nieuwe berekeningswijze de dekkingsgraden van 2015 

niet meer kan vergelijken met die van 2014 en eerder.

Heeft een pensioenfonds genoeg geld in huis om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen 

betalen? Dat is wat de dekkingsgraad ons vertelt. Een belangrijk cijfer dus. Vandaar dat ik er in 

ieder pensioenblad bij stil sta. 

WIL JE MEER WETEN OVER DE 

DEKKINGSGRAAD? LEES DAN 

VOORAL HET STUK HIERONDER. 

Je vindt de actuele dekkings-

 graad op www.bpfschilders.nl

ONTWIKKELING VAN DE 
BELEIDSDEKKINGSGRAAD

Mei 2015 112,9%

April 2015 113,1%

Maart 2015 113,4%

Februari 2015 113,7%

Januari 2015 113,9%

December 2014 114,3%
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De informatie in dit pensioenblad is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kun je er geen rechten aan ontlenen. 

Het pensioen dat je nu iedere maand krijgt, daar heb je hard voor gewerkt. 

Elke maand ging een deel van je salaris, de pensioenpremie, naar je pensioen. 

Als BPF Schilders de premie niet had belegd, zou je nu niet genoeg pensioen 

hebben gehad.

Natuurlijk brengt beleggen ook risico’s met zich mee. Er kan van alles gebeuren 

waardoor koersen dalen. Denk aan een economische crisis of politieke onrust en 

oorlogen. Gelukkig belegt BPF Schilders verantwoord. Hier zorgen deskundigen in 

het bestuur en ook externe adviseurs wel voor. Zo kan BPF Schilders ons een 

goed pensioen blijven bieden.

Dit was even in het kort het hoe en het waarom van het beleggingsbeleid van  

BPF Schilders. De uitgebreide versie van dit verhaal is te zien op de website.  

Ga naar www.bpfschilders.nl/goedpensioen om het filmpje te bekijken.

FILMPJE: BELEGGEN VOOR 
EEN GOED PENSIOEN

KEN JIJ DE NIEUWE WEBSITE AL?
IK WEET NATUURLIJK NIET OF JE WELEENS KIJKT OP DE WEBSITE VAN BPF SCHILDERS, MAAR IK RAAD HET 

ZEKER AAN. ZEKER NU DIE IN EEN NIEUW JASJE GESTOKEN IS. IK VIND HET ERG OVERZICHTELIJK. 

Alle onderwerpen die met pensioen te maken hebben 

worden duidelijk uitgelegd. Als je pensioen ontvangt, 

is er voor jou nu zelfs een apart gedeelte. Hier vind 

je informatie zoals betaaldata, wat er allemaal op je 

pensioen wordt ingehouden en informatie voor je 

jaarlijkse belastingaangifte. Ook de dekkingsgraad 

kan je er vinden. Je weet wel, dat cijfer dat aangeeft 

of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de 

pensioenen nu en straks uit te betalen. Ik hou de 

dekkingsgraad graag in de gaten. 

Ik vind de nieuwe website een hele  

verbetering. Ik kan natuurlijk niet  

beoordelen of jij dit ook vindt.  

Neem daarom vooral zelf eens een kijkje 

op www.bpfschilders.nl en oordeel zelf. 

KLANTENSERVICE
Postbus 702, 3700 AS  Zeist
Telefoonnummer 030 - 277 56 00 
(ma. t/m vr. van 8.15 tot 17.00 uur)

WWW.BPFSCHILDERS.NL/CONTACT
WWW.BPFSCHILDERS.NL
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