
Snel en gemakkelijk 
DIGITALE INFORMATIE 
VAN BPF SCHILDERS   2

UITNODIGING 
gratis uitleg 
over je pensioen    3

EERDER MET 
PENSIOEN 
hoe regel je dat?    6

Pensioen
blad

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

voor werknemers 

oktober 2015

VERSNELDE VERHOGING 
AOW-LEEFTIJD
wat betekent dit voor jou?        4

VAN A&O NAAR PGGM
Ik heb jullie eind vorig jaar al eens verteld dat het bedrijf dat alle 

zaken rondom ons pensioen regelt – A&O Services – zou worden 

overgenomen door PGGM. Het is nu eindelijk zover: PGGM heeft 

het stokje overgenomen.

Merken jij en ik hier iets van? Nou, BPF Schilders heeft een andere 

website en een nieuw adres en telefoonnummer. Hierover heb je een 

brief gekregen. Je vindt het nieuwe adres trouwens ook op de 

achterkant van dit pensioenblad. Verder verandert er voor ons 

eigenlijk niets. Ons pensioenfonds - BPF Schilders - blijft 

gewoon bestaan. 



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 berekeningswijze 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 even bij stil sta. 

ONTWIKKELING VAN DE 
BELEIDSDEKKINGSGRAAD

Augustus 2015 110,7% 

Juli 2015 111,9%

Juni 2015 112,6%

Mei 2015 112,9%

April 2015 113,1%

Maart 2015 113,4%

Februari 2015 113,7%

Januari 2015 113,9%

December 2014 114,3%

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN JE PENSIOEN.

WAAROM IS DAT ZO BELANGRIJK?

Ik zeg het vaker: je pensioen is je inkomen 

voor later. Dat later duurt voor jou misschien 

nog jaren, maar vergeet niet dat je het wel nú 

opbouwt. En wist je dat de stappen die je nu 

neemt of de dingen die je nu overkomen, effect 

hebben op wat je straks (‘later’) krijgt? Zoals bij 

een scheiding, arbeidsongeschiktheid of een 

nieuwe baan. En je hoeft echt niet zoveel over 

je pensioen te weten als ik. Zorg er alleen 

voor dat je weet welke keuzemogelijkheden 

je hebt en waar je als dat nodig is informatie 

kunt vinden. Om het jou gemakkelijk te 

maken geeft BPF Schilders persoonlijke 

pensioeninformatie graag digitaal.

NIEUWS? DAN KRIJG JE METEEN EEN 

E-MAIL ALERT

Je krijgt direct een e-mail als er nieuws 

voor je is. Als je nieuwe pensioen-

overzicht voor je klaarstaat bijvoorbeeld. 

Of als er actuele ontwikkelingen zijn op 

pensioengebied waar BPF Schilders je graag 

over wil informeren. 

BPF SCHILDERS HEEFT WEL JE E-MAILADRES NODIG

Ga naar www.bpfschilders.nl/profiel en geef je 

e-mailadres door, als BPF Schilders dat nog niet 

heeft. Ook je e-mailadres wijzigen of je weer  

afmelden voor de alerts doe je hier. 

DIGITALE INFORMATIE VAN BPF SCHILDERS, 

WEL ZO GEMAKKELIJK!

Je vindt de actuele dekkings graad op 
www.bpfschilders.nl/dekkingsgraad.

BPF SCHILDERS STAAT OP DE S.G.A. VAKDAGEN

10, 11 en 12 november in Gorinchem

Ook dit jaar zijn ze er weer: de Schilder-, Glas- en Afbouw Vakdagen. Altijd leuk om weer te zien wat er 

allemaal voor nieuws is bedacht op ons vakgebied. Of om gewoon eens een praatje te maken met 

vak genoten. De vakdagen worden gehouden in de Evenementenhal Hardenberg, Energieweg 2.  

De openingstijden zijn van 14.00 – 22.00 uur. Loop vooral ook even langs de stand van BPF Schilders. 

De specialisten van BPF Schilders staan voor je klaar om jouw pensioenvragen te beantwoorden. 

i

Drukke werkdagen en een overvol privéleven. Niet zo vreemd dat je weinig of nooit stilstaat bij 

je pensioen. Ik snap het, maar de meesten van jullie weten ook hoe ik erover denk. Niet voor 

niets doe ik in dit pensioenblad graag mijn verhaal. 

i

Goed nieuws! BPF Schilders gaat in november en december weer door het land toeren. Wil jij weleens 

weten hoe het zit met je pensioen? Tijdens een pensioenpresentatie bij jou in de buurt, staan de 

pensioenspecialisten van BPF Schilders voor je klaar om al je pensioenvragen te beantwoorden.  

Je hebt hiervoor al een uitnodiging met antwoordkaart ontvangen. Wacht niet te lang met aanmelden, 

want er is maar een beperkt aantal plaatsen. 

MELD JE SNEL AAN!

Kijk in de uitnodiging of op www.bpfschilders.nl/pensioenpresentaties voor 

een bijeenkomst bij jou in de buurt en meld je aan door de antwoord-

kaart in te vullen en op de post te doen. Ongeveer twee weken voor 

de presentatie krijg je een bevestiging en routebeschrijving 

naar de locatie.

De presentaties beginnen om 19.30 uur en zijn rond 

21.00 uur afgelopen. Vanaf 19.00 uur word je ontvangen 

met een kopje koffie of thee. Wil je iemand meenemen 

naar de presentatie dan mag dit natuurlijk ook.

Uitnodiging:

GRATIS UITLEG OVER JE PENSIOEN
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1. HOE ZAT HET OOK ALWEER MET DE AOW? 

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basisinkomen of eigenlijk een ‘pensioen’ van de overheid, voor 

iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Wij krijgen naast dit ‘pensioen’ van de overheid, ook 

nog een ouderdomspensioen van BPF Schilders. Dit bouw je op via je werkgever. 

WAT BETEKENT DE VERSNELDE VERHOGING 
VAN DE AOW-LEEFTIJD VOOR JOU?

2. WANNEER KRIJG IK AOW?

Als je stopt met werken, dan krijg je een ouderdomspensioen van BPF Schilders.  

Die datum – je pensioendatum – bepaal je zelf. Wanneer je AOW gaat ontvangen – je AOW-leeftijd – dát bepaalt 

de overheid. Het kan dus gebeuren dat je al wel een ouderdomspensioen krijgt, maar nog geen AOW.  

Hou er dan wel rekening mee, dat je tijdelijk met minder geld rond moet komen.

3. WAT IS MIJN AOW-LEEFTIJD?

Je AOW-leeftijd hangt af van je geboortedatum. Je kan je AOW-leeftijd zelf op www.svb.nl berekenen.

DE EERSTE PIJLER: 

AOW VAN DE OVERHEID

DE TWEEDE PIJLER: 

OUDERDOMSPENSIOEN 

VIA JE WERKGEVER

DE DERDE PIJLER: 

EXTRA PENSIOEN 

ZELF GEREGELD

4. WAT IS ER PRECIES VERANDERD?

Vroeger kreeg je AOW van de overheid vanaf je 65ste. Dit is al in 1956 zo bepaald. Alleen wist men toen nog niet 

dat we met z’n allen steeds ouder zouden worden en dus ook langer AOW nodig hebben. Geld voor die extra jaren 

is er niet. De overheid heeft ervoor gekozen om iedereen langer door te laten werken. Oftewel, de AOW-leeftijd te 

verhogen. Hier is de overheid al in 2013 mee begonnen. Nu blijkt dat deze verhoging niet snel genoeg gaat. 

 

Vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd daarom versneld omhoog. In 2018 krijg je dus pas AOW vanaf je 66ste en in 2021 

vanaf je 67ste. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, waardoor de AOW-leeftijd 

naar verwachting verder zal stijgen.

5. IS MIJN AOW-LEEFTIJD VERANDERD?

Ben je geboren tussen oktober 1950 en april 1956? Dan is je AOW-leeftijd veranderd. BPF Schilders heeft in het  

Uniform Pensioen Overzicht al rekening gehouden met de versnelde verhoging.

JE BENT GEBOREN NA: JE AOW-LEEFTIJD IS: JE KRIJGT AOW IN:

31 okt. 1949 en voor 1 okt. 1950 65 jaar en 3 maanden 2015

30 sep. 1950 en voor 1 juli 1951  65 jaar en 6 maanden 2016

30 juni 1951 en voor 1 apr. 1952  65 jaar en 9 maanden 2017

31 mrt. 1952 en voor 1 jan. 1953 66 jaar 2018

31 dec. 1952 en voor 1 sep. 1953 66 jaar en 4 maanden 2019

31 aug. 1953 en voor 1 mei 1954  66 jaar en 8 maanden 2020

30 apr. 1954 en voor 1 jan. 1955 67 jaar 2021

IN WELK JAAR KRIJG JE AOW?

HEB JE HET AL GEHOORD? DE AOW-LEEFTIJD GAAT NOG SNELLER OMHOOG. HAD JIJ NIET MEEGEKREGEN DAT DE 

AOW-LEEFTIJD AL VERHOOGD WERD, HEB JE GEEN IDEE WAAR IK HET OVER HEB OF KAN JE WEL EEN OPFRISSER 

GEBRUIKEN? IK ZET VOOR JOU ZES VRAGEN EN ANTWOORDEN OP EEN RIJ. ZO BEN JE WEER HELEMAAL OP DE HOOGTE.

WAT JIJ MOET WETEN OVER JOUW PENSIOENPREMIE.
De pensioenpremie die je betaalt wordt gereserveerd voor jouw  

eigen pensioen. Jouw pensioenpremie wordt dus niet gebruikt om  

de pensioenen van de gepensioneerden mee te betalen.

Gemiddeld krijg je drie tot vier keer meer pensioen dan je aan  

pensioenpremie hebt betaald. Kortom je betaalde pensioenpremie 

krijg je dubbel en dwars terug.

MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.SVB.NL/AOW.
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KAN HET NOG EN HOE REGEL JE DAT DAN?

Jij bepaalt natuurlijk helemaal zelf of je straks eerder stopt met werken, maar het moet wel kunnen.  

En dan heb ik het natuurlijk over geld. Want hoe eerder je stopt, hoe minder pensioen je straks krijgt. 

Dat is logisch. Je kan kiezen om vanaf de AOW-leeftijd met pensioen te gaan maar je kan ook vanaf  

55 jaar met vervroegd ouderdomspensioen.

Je pensioen bereken je zelf

Je weet zelf het beste hoeveel geld jij straks nodig hebt om rond te kunnen komen.  

Hoeveel pensioen je straks krijgt, dát bereken je nu ook gewoon zelf op  

www.bpfschilders.nl/pensioenplanner. Vul heel simpel het aantal jaren of maanden  

in dat je eerder wilt stoppen en de planner laat meteen zien hoeveel pensioen je dan 

straks elke maand krijgt. Erg handig, want je hoeft niet meer te wachten op de 

uitslag én je kan zoveel berekeningen maken als je wilt. Dat heb ik ook gedaan. 

Gewoon om eens te kijken wat het verschil is tussen bijvoorbeeld een half 

jaar of een jaar eerder stoppen met werken. 

Wil je meer informatie over sparen, rondkomen en lenen? 

Neem dan eens een kijkje op www.nibud.nl. Het Nibud is 

een onafhankelijk voorlichtingsinstituut.

Eerder met pensioen?  

Geef het even door aan BPF Schilders 

Oké, je weet wanneer je met pensioen wilt en hebt 

met de pensioenplanner berekend hoeveel pensioen 

jij dan straks krijgt. Wat nu? BPF Schilders moet  

natuurlijk weten dat je eerder met pensioen wilt.  

Even contact opnemen dus. Doe dit niet te laat (uiterlijk 

drie maanden voor je stopt), maar ook niet te vroeg.  

Zo’n vier of vijf maanden vóór je stopdatum is vroeg 

genoeg. Daarna krijg je van BPF Schilders een aanvraag-

formulier, zodat je definitief je keuze kunt doorgeven. 

Het zal je maar gebeuren. Je wordt ontslagen of het bedrijf waar je werkt gaat 

failliet. Plotseling stopt je loon en zonder loon bouw je natuurlijk ook geen 

pensioen meer op. Hoe moet dat dan?

Je inkomen en pensioen na je ontslag

Schrijf je zo snel mogelijk in bij het UWV (Het Uitvoeringsinstituut Werknemers-

verzekeringen van de overheid) en vraag een WW-uitkering aan. Of je die krijgt dat 

bepalen zij. Je kunt onder bepaalde voorwaarden maximaal zes maanden gedeelte-

lijk (in 2015 is dat 60%) pensioen opbouwen. De pensioenpremie wordt dan voor 

jou betaald. Je hoeft hiervoor niets te doen. BPF Schilders krijgt vanuit het UWV 

bericht over jouw werkloosheid. Kijk eens op www.bpfschilders.nl/ontslag als je 

hier meer over wilt weten. 

Wat als je werkgever failliet is

Je kan ook je baan kwijtraken doordat je werkgever failliet is gegaan.  

In het ergste geval loopt je werkgever ook nog eens achter in het 

betalen van de pensioen premie. Omdat er bij de werkgever vaak 

niets meer te halen valt, betaalt het UWV onder voorwaarden 

deze premieachterstand voor jou aan BPF Schilders. Misschien 

bij jou ook? Je moet dit wel zelf tijdig aanvragen bij een 

UWV-kantoor in je regio! Vraag dan naar het formulier  

‘Aanvraag overname betalingsverplichting’.

Hoe zit het met je pensioenopbouw

Zoals ik hiervoor al liet weten wordt de pensioenopbouw 

na je ontslag, bij een WW-uitkering, onder bepaalde 

voorwaarden nog maximaal zes maanden gedeeltelijk 

doorbetaald. Je leest het goed: gedeeltelijk. Gedurende 

die zes maanden wordt je pensioenopbouw voor 60% 

(percentage in 2015) voortgezet. Wil je een pensioen-

opbouw van 100% dan moet je het overige deel (40%) 

zelf vrijwillig voortzetten. Let wel op dat je dus, na 

de maximale termijn van zes maanden, de premie 

voor 100% zelf moet betalen anders stopt de 

pensioenopbouw. Dat is niet alleen voor jezelf 

nadelig maar ook voor de hoogte van het 

partner pensioen voor je partner. Vraag het 

vrijwillig voortzetten van je pensioen tijdig 

aan. In ieder geval binnen negen maanden na 

beëindiging van het dienstverband.

WAT DOE JE BIJ ONTSLAG?Eerder met 
pensioen
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KEN JIJ DE NIEUWE WEBSITE AL?

De informatie in dit pensioenblad is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan je er geen rechten aan ontlenen. 8

WAT VIND JE ER?

Op www.bpfschilders.nl vind je van alles over je pensioen.  

Wat er gebeurt met je pensioen als je bijvoorbeeld 

trouwt, arbeidsongeschikt wordt of een nieuwe 

baan krijgt. Ook kun je er informatie vinden 

over ons pensioenfonds. 

 

Zoals informatie over beleggen en het 

beleggingsrendement. En niet te 

vergeten; je vindt er de pensioen-

planner. Met deze planner kan je heel 

simpel en wanneer je maar wilt zelf je 

pensioen berekenen. 

Ik ben in ieder geval erg blij met de  

nieuwe website en ik denk jij ook.  

Kijk maar eens op www.bpfschilders.nl

Ken jij het platform ‘Wijzer in geldzaken’? Zij vertegenwoordigt 

ruim 40 organisaties die hun krachten bundelen om de  

consument ‘wijzer in geld zaken’ te maken. Zij zetten zich in om  

het financiële inzicht van de Nederlanders te vergroten. Dit zodat wij 

met zijn allen beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen.  

Eén van de initiatieven is de Pensioen3daagse. 

De Pensioen3daagse vindt dit jaar plaats op 3, 4 en 5 november. Ook BPF Schilders doet hieraan mee. 

Tijdens deze drie dagen willen zij ons stil laten staan bij onze pensioensituatie. Hierbij gaat het niet alleen 

om de hoogte van ons pensioen. Er zijn ook belangrijke vragen om bij stil te staan. Wat moet je doen als je 

van baan verandert? Wat moet je regelen op het gebied van pensioen als je gaat trouwen of juist uit elkaar 

gaat? Hoe laat je jouw nabestaanden achter, mocht je komen te overlijden?

HEB JIJ HET GOED VOOR ELKAAR?

HEB JE HET AL GEZIEN? BPF SCHILDERS HEEFT EEN  

NIEUWE WEBSITE. IK VIND HET ERG OVERZICHTELIJK.

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

Ga naar www.bpfschilders.nl/pensioenplanner en beoordeel of jij het goed voor elkaar hebt!


