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Pensioenblad
Krijgt u een relatie? Dit 
doet het met uw pensioen

Vraag & Antwoord:

Waarvoor heb 
ik eigenlijk mijn 
jaaropgave nodig?

Voor gepensioneerden:

Infodesk vernieuwd



Hoe staan we er financieel voor?

Kans op verhogen pensioenen neemt toe
BPF Schilders streeft ernaar om uw pensioen jaarlijks 
te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Helaas was de 
dekkingsgraad op het peilmoment van 30 september  
niet hoog genoeg om de pensioenen in 2018 te verhogen. 
Maar de kans is gegroeid dat dit volgend jaar wel kan.  
Als de beleidsdekkingsgraad op 30 september 2018 nog 
steeds hoger is dan 110%, kan het bestuur besluiten om  
de pensioenen te verhogen.

Dekkingsgraad, hoe zit het ook alweer? 
De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld 
heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. 
Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. De wet 
bepaalt waar pensioenfondsen deze dekkingsgraden voor 
moeten gebruiken. 

• Actuele dekkingsgraad
  De actuele dekkingsgraad is een momentopname en 

geeft de financiële situatie op één moment weer. Als de 
actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder 
een bepaalde grens komt, moeten we de pensioenen in 
het jaar daarop direct verlagen. Deze kritische grens ligt 
bij BPF Schilders rond 89%. De actuele dekkingsgraad 
ligt eind december 2017 op 113,9%, dus ver boven de 
kritische grens.

•  Beleidsdekkingsgraad
 Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van 
  de laatste twaalf maanden.  

-  Als de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is,  
is gedeeltelijke toeslagverlening mogelijk. Pas vanaf 
ongeveer 130% kunnen wij uw pensioen volledig laten 
meegroeien met de prijsontwikkeling.

 -  Als de beleidsdekkingsgraad langer dan vijf jaar lager 
dan 104,3% is, moeten we de pensioenen verlagen. 

Goed nieuws: de dekkingsgraad zit in de lift. Eind 2017 was de beleidsdekkingsgraad 111,8%. Dat betekent  
dat we uit de gevarenzone komen. De kans dat we de pensioenen moeten verlagen is verder afgenomen.  
En de kans is gegroeid dat we de pensioenen volgend jaar kunnen verhogen.

Een veranderende wereld
In dit pensioenblad leest u meer over de veranderende 
wereld waar BPF Schilders mee te maken heeft. 
Een wereld waarin we langer leven en waarin de 
arbeidsmarkt verandert. Ook twijfelen sommige 
mensen over het nut van samen pensioen opbouwen. 
Als pensioenfonds volgen we deze ontwikkelingen op 
de voet. 

Wat niet verandert is onze ambitie. Zorgen voor een 
pensioenregeling tegen aanvaardbare kosten. Iedereen 
die werkt of gewerkt heeft in onze bedrijfstak willen wij 
een waardevast pensioen bieden.
Wij zijn dan ook blij dat onze dekkingsgraad nog steeds 
stijgt. Hierdoor neemt de kans toe dat wij de pensioenen 
volgend jaar kunnen verhogen. 

Ronald van Oostrom
Bestuurslid voorgedragen namens CNV Vakmensen
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Hoe hoog 

is de 

dekkings-

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

Uw pensioenpremie
De premie die u inlegt, reserveren wij voor uw eigen 
pensioen. Uw eigen pensioen bedraagt 2 tot 3 keer 
de premie die u inlegt. U verdient uw premie dus 
dubbel en dwars terug.

Actueel       32       Voorwoord & Inhoud



Pensioen is iets voor uzelf, maar ook voor uw partner. Want als u overlijdt krijgt uw partner 

partnerpensioen. Maar let op: dit gaat niet altijd automatisch. In sommige gevallen moet u 

zelf in actie komen.

Krijgt u een relatie? 
Dit doet het met uw pensioen 

Samenwonen – u moet uw partner wel 
aanmelden
Gaat u samenwonen? Dan geeft de gemeente dit 
niet aan ons door. Daarom moet u uw partner zelf 
bij ons aanmelden met het formulier ‘Aanvraag 
partnerregistratie’. Dan krijgt uw partner na uw 
overlijden een partnerpensioen als u ook aan de 
volgende eisen voldoet:
• u heeft een samenlevingscontract dat door 
 een notaris is opgesteld, of de gezamenlijke 
 huishouding bestaat minimaal een half jaar; en
• u bent allebei niet getrouwd; en
• uw partner is geen bloed- of aanverwant in de 
 rechte lijn (bijv. ouder en kind); en
• u en uw partner wonen op één adres volgens de 
 Basisregistratie Personen (BRP).

Download het formulier ‘Aanvraag partnerregistratie’ 
op www.bpfschilders.nl/samenwonen

Trouwen of geregistreerd partnerschap 
– u hoeft uw partner niet aan te melden
Trouwt u in Nederland? Of gaat u in Nederland 
een geregistreerd partnerschap aan? Dan 
hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij 
krijgen dit door van de gemeente waar u woont. 
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner automatisch 
partnerpensioen. Hoeveel precies? Dat leest u op 
uw pensioenoverzicht. Dit overzicht krijgt u ieder 
jaar – afhankelijk van uw keuze – digitaal of per 
post. Digitaal is wel zo makkelijk. 

Let op: bent u in het buitenland getrouwd? Dan 
is het wel nodig om uw partner bij ons aan te 
melden. Wij krijgen dit niet automatisch door 
van de gemeente waar u woont. Stuur ons een 
kopie van uw trouwakte. Lees meer op 
www.bpfschilders.nl/trouwen

Partner  

aan-
melden?

“Werk voor, maar vooral mét je klant”
Geboren en getogen Tilburger Angelo Hellmig (31) is een harde werker 
en gedreven ondernemer. Sinds 2,5 jaar heeft hij een goed lopend eigen 
bedrijf. Hij werkt momenteel aan een vrijstaande woning in Oisterwijk 
waarvoor hij al het binnen- en buitenschilderwerk doet. 

Angelo: “Bij dit project komen nagenoeg alle facetten van het vak aan bod. Van 
kleuradvies tot productkeuze en het hele pallet aan voor- en schilderwerk, zowel 
binnen als buiten. Werken in de breedte maakt mijn vak afwisselend en leuk. Als 
ik dan na afloop het eindresultaat zie en wat voor metamorfose zo’n woning heeft 
ondergaan, dan ben ik echt wel trots!”

Angelo neemt het ondernemerschap serieus: “Ik ben heel precies, niet 
alleen in mijn schilderwerk maar ook hoe ik mijn bedrijf heb opgezet. Een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering hoort daar bij. Die is best duur, maar ik 
wil geen risico nemen. Er kan ook iets gebeuren in je vrije tijd, je kunt worden 
aangereden en een ziekte kan je zomaar overkomen.”

Wat vindt hij belangrijk in zijn werk? “Werk voor, maar vooral mét je klant. Juist 
meedenken met de klant en samen overleggen geeft mijn werk meerwaarde. 
Alleen zo kom je tot een eindresultaat waarmee de klant tevreden is.”

Uw 
vakwerk 

ook in de 

spotlight?

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

Hoe komt Angelo aan zijn opdrachten en wat is zijn droomproject? Lees het 
allemaal in het uitgebreide interview op www.bpfschilders.nl/pensioenblad 
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Belangrijk pensioennieuws vindt u hier. Zo bent u snel op de hoogte!

Blog: ‘Bitcoins: belofte of mythe?’
 
Bitcoins, oftewel: digitaal geld. Hoe risicovol is het 
eigenlijk om daarin te beleggen? En waarom belegt 
BPF Schilders niet in bitcoins? Cathrin van der Werf 
legt het u uit in haar nieuwe blog. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/bitcoins en lees
het volledige blog.

Wat is pensioen?
Pensioen is het inkomen dat u ontvangt als u 
stopt met werken. In Nederland bestaat uw totale 
pensioen meestal uit drie delen.

Kijk op www.bpfschilders.nl/pensioen waar uw 
pensioen uit bestaat. 

Geen verhoging pensioenen in 2018

BPF Schilders streeft ernaar om uw pensioen 
jaarlijks te verhogen (toeslagverlening). Helaas was 
de dekkingsgraad op het peilmoment 30 september 
hiervoor niet hoog genoeg. Daarom is uw pensioen 
per 2 januari 2018 niet verhoogd. De kans is gegroeid 
dat dit volgend jaar wel kan.

Kijk op www.bpfschilders.nl/toeslag hoe wij uw 
pensioen de afgelopen jaren hebben aangepast. 
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Speciaal voor gepensioneerden

Nieuw! Pensioenspecificatie 
en jaaropgave digitaal 
De pensioenspecificatie en jaaropgave 
zijn vanaf januari 2018 digitaal 
beschikbaar. Wilt u in het vervolg 
ook per e-mail bericht ontvangen als 
er pensioeninformatie voor u klaar 
staat op Infodesk? U regelt dit door 
op www.bpfschilders.nl/profiel in te 
loggen met uw DigiD. Geef op de pagina 
‘Profiel’ bij ‘Pensioenoverzicht’ aan 
dat uw voorkeur ‘Digitaal’ is en vul uw 
e-mailadres in.

Ga naar www.bpfschilders.nl/profiel 
en log in met uw DigiD.

Nieuw! Chatmogelijkheid 
op www.bpfschilders.nl
Onze website is uitgebreid met een 
chatfunctie. U kunt uw vraag nu dus ook 
via chat aan ons stellen. 

Nieuw! 
Vlogs van ondernemers 
Wij hebben een aantal ondernemers 
gevraagd een vlog te maken over het 
pensioen bij BPF Schilders en de vragen 
die zij hebben. Benieuwd naar wat uw 
collega’s vinden? 

Kijk op www.bpfschilders.nl/vlogs

Speciaal voor ondernemers

Pensioenpremie in 2018  
ongewijzigd
Elk jaar bepaalt het bestuur hoe hoog de 
pensioenpremie het volgende jaar wordt. In 2018 
verandert de pensioenpremie niet.

Winnaar tabletactie 
Wij feliciteren de heer Van Wijnen (ondernemer) 
uit Almere. Hij is de gelukkige winnaar van een 
tabletcomputer. Deze won hij door vóór 20 december 
2017 zijn fiscale gegevens aan ons door te geven.

Pensioenreglement gewijzigd
Het pensioenreglement is gewijzigd. 
We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. 

Download op www.bpfschilders.nl/reglement 
het nieuwe reglement.

Ouderdomspensioen 
 Stopt uw deelname aan de pensioenregeling na 1 januari 2018?  
Dan wordt uw ouderdomspensioen op de pensioendatum  
afgekocht (mits uw totale pensioen lager is dan de afkoopgrens). 
Voor mensen die voor 1 januari 2018 de bedrijfstak verlieten wordt 
het ouderdomspensioen twee jaar na einde deelneming afgekocht. 
De afkoopgrens voor ouderdoms- en partnerpensioen is per  
1 januari 2018 € 474,11.

Opbouwpercentage 
 Ieder jaar bouwt u pensioen op over het brutoloon dat u in dat  
jaar heeft verdiend. Vanaf 2018 gaat u iets minder pensioen  
opbouwen. De overheid wil dat wij langer doorwerken omdat  
wij met zijn allen steeds ouder worden. Een van de maatregelen 
die de overheid hiervoor neemt is het verhogen van de pensioen-
richtleeftijd. Daardoor gaat het zogenoemde opbouwpercentage 
omlaag van 1,875% naar 1,738%.

 ANW-vangnetregeling:  
premie en verzekerde bedragen 
 De premie en de verzekerde bedragen van de  
ANW-vangnetregeling zijn aangepast. 
 
Kijk op www.bpfschilders.nl/premietabel-ANW  
voor de actuele bedragen.

Seniorendag
Wordt er een seniorendag opgenomen? Dan bouwt de werknemer 
voor die opgenomen dag pensioen op over de feitelijke vergoeding 
die de werkgever uitbetaalt (€ 75,00 of PRIS-loon).



Gezocht: Pensioengerechtigden 
met een kritische blik!

Een voorwaarde is dat u pensioen ontvangt van BPF Schilders. Dat kan een 
ouderdomspensioen zijn, maar ook een partnerpensioen. En wij verwachten 
dat u interesse heeft in pensioen- en beleggingszaken én bereid bent en tijd 
heeft zich daarin verder te verdiepen. Op de website leest u waar u aan moet 
voldoen.  

Zo stelt u zich kandidaat 
Wilt u zich kandidaat stellen? Stuur dan vóór 10 april een e-mail naar 
verkiezingen@bpfschilders.nl. U ontvangt dan een verklaring van 
kandidaatschap. Stuur die ingevuld en ondertekend aan ons retour. Hierna 
bevestigen wij uw kandidaatschap. U kunt zich kandidaat stellen voor de vrije 
lijst, of doe mee op de lijst van FNV of CNV of van een ouderenorganisatie. 

Verkiezingen
In mei 2018 zijn de verkiezingen. Alle pensioengerechtigden kunnen dan 
stemmen. U ontvangt hier later meer informatie over. Zijn er zes of minder 
kandidaten? Dan komen er geen verkiezingen. De kandidaten worden direct 
als verkozen beschouwd. 

Speciaal voor gepensioneerden

Een goede vraag want wat staat er eigenlijk op 
de jaaropgave en wat moet u ermee? Die vraag 
krijg ik vaker. De jaaropgave is een belangrijk 
document. U heeft die namelijk nodig voor uw 
belastingaangifte. Ontvangt u pensioen? Dan 
krijgt u hiervan ieder jaar een jaaropgave. In deze 
opgave staat hoeveel pensioen u in het afgelopen 

jaar heeft ontvangen en vindt u andere gegevens die u nodig heeft voor uw 
belastingaangifte. 

Voor de aangifte inkomstenbelasting zijn van belang:
• loon
• loonbelasting/volksverzekeringen
• ingehouden loonheffing
• ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet

Om het u makkelijk te maken vult de Belastingdienst al een aantal gegevens 
in uw aangifte voor u in. Controleer goed of deze gegevens gelijk zijn aan de 
gegevens op de jaaropgave. 

Nieuw! Jaaropgave digitaal
Sinds dit jaar is de jaaropgave net als het pensioenoverzicht digitaal 
beschikbaar op Infodesk. Zo’n 8.000 andere gepensioneerde collega’s maken 
hier al gebruik van. Het is heel handig, want u kunt uw jaaropgave nu op elk 
gewenst moment bekijken en downloaden. Wilt u in het vervolg per e-mail 
bericht ontvangen als er pensioeninformatie voor u klaar staat op Infodesk? 
U regelt dit door op www.bpfschilders.nl/profiel in te loggen met uw DigiD. 
Geef op de pagina ‘Profiel’ bij ‘Pensioenoverzicht’ aan dat uw voorkeur 
‘Digitaal’ is en vul uw e-mailadres in.

Ga naar www.bpfschilders.nl/profiel en log in met uw DigiD.

Waarvoor heb ik eigenlijk 
mijn jaaropgave nodig?

Pensioen-

overzicht 

digitaal?

Mark van Houten, 
adviseur klantcontact

Ga naar www.bpfschilders.nl/verkiezingen voor meer informatie over de verkiezingen.

BPF Schilders zoekt onder de pensioengerechtigden zes leden voor het Verantwoordingsorgaan.  

In mei 2018 vinden hiervoor verkiezingen plaats. Wilt u het bestuur van BPF Schilders adviseren 

en beoordelen of het bestuur goed handelt? Stelt u zich dan kandidaat!

Mieke van Veldhuizen (werknemersvoorzitter BPF Schilders) 
‘Dankzij het Verantwoordingsorgaan blijven wij als bestuur dicht in de 
buurt bij iedereen die bij ons fonds pensioen opbouwt of uitgekeerd krijgt.’

 Wat is het
Verantwoordingsorgaan?

Het Bestuur legt aan het Verantwoor-
dingsorgaan verantwoording af over 
het beleid, de wijze waarop het is
uitgevoerd en de gemaakte beleids-
keuzes voor de toekomst. Daarnaast 
heeft het Verantwoordingsorgaan 
het recht om advies te geven aan 
het bestuur op een aantal in het 
reglement vastgelegde onderwerpen.

Het Verantwoordingsorgaan 
bestaat uit 12 leden, waarvan zes 
vertegenwoordigers namens de 
gepensioneerden. 

Meld
u aan!

Jan From (huidig VO-lid namens de pensioengerechtigden)

‘Het is een geweldige kans om vanuit mijn praktijkervaring te beoordelen 
of het bestuur evenwichtig handelt en afweegt.’
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We worden ouder
Gemiddeld worden we steeds ouder. Dat is goed nieuws, 
maar daardoor nemen de pensioenkosten toe. Want als we 
langer leven, willen we ook langer pensioen ontvangen. 
Dat kost extra geld. Als deelnemer van BPF Schilders bent 
u verzekerd van een maandelijkse pensioenuitkering 
zolang als u leeft. 

Meer zelfstandig ondernemers
Waar we ook rekening mee moeten houden, is dat de 
Nederlandse arbeidsmarkt verandert. Vaste dienstver-
banden zijn minder vanzelfsprekend. Er komen flexibele 
dienstverbanden voor in de plaats, bijvoorbeeld werken 
voor een uitzendbureau. En steeds meer werknemers 
ruilen een vast dienstverband in voor een bestaan als 
zelfstandig ondernemer, vrijwillig of door omstandig-
heden gedwongen. Bij BPF Schilders is op dit moment zo’n 
40% van de pensioenopbouwers zelfstandig ondernemer.

Samen pensioen opbouwen
Sinds 1951, toen BPF Schilders werd opgericht, doen alle 
schilders, glaszetters en afwerkers die in onze sector 
werken, mee aan de pensioenregeling. Ook zelfstandig on-
dernemers. Een grote groep deelnemers zorgt ervoor dat 
het uitvoeren van de pensioenregeling relatief goedkoop 
is. Daar profiteert iedereen van. Bovendien kunnen alle 
deelnemers op deze manier een goed pensioen opbouwen, 
niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun partner in 
geval van overlijden. Toch zijn er deelnemers die zeggen 
dat ze liever zelf hun pensioen regelen. Uit angst dat de 
grote gezamenlijke pensioenpot straks leeg is of vanwege 

BPF Schilders heeft te maken met een veranderende wereld. Een wereld waarin we langer leven, de 
arbeidsmarkt verandert en er sommige mensen twijfelen over het nut van samen pensioen opbouwen. 
Als pensioenfonds volgen we de ontwikkelingen op de voet. Want het blijft onze ambitie om iedereen in 
onze sector een goed pensioen te bieden.

BPF Schilders in een
veranderende wereld

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

Blog
Benieuwd naar de persoonlijke gedachten, mening en visie op 
werk- en pensioengebied van de voorzitters?
Lees het blog via www.bpfschilders.nl/blog

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.

De lente is begonnen. Voor veel mensen betekent dit grote 
schoonmaak en kijken of er binnen en buiten nog iets 
geschilderd moet worden. Merkt u dat er meer opdrachten 
binnenkomen en zo ja, waar bestaan deze opdrachten dan uit? 
Misschien heeft u er zelfs wel een foto bij.

Ga naar www.facebook.com/BPFSchilders en laat het ons weten.

Betekent de komst van de lente voor u 
meer opdrachten?

Meer
weten?

de wens om zelf te kunnen kiezen. De toekomst zal 
uitwijzen of ons pensioenfonds voor alle werkenden in 
onze sector open kan blijven staan.

Onze missie
Ook al verandert de wereld om ons heen, het blijft onze 
ambitie om iedereen die werkt of gewerkt heeft in 
onze bedrijfstak een waardevast pensioen te bieden. 
En te zorgen voor een transparante, betrouwbare en 
maatschappelijk verantwoorde uitvoering van de 
pensioenregeling tegen aanvaardbare kosten. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/missie
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Oud-schilder Ad van Dooren (67) uit Tilburg
is sinds 2012 met pensioen.

“Het mooiste vak dat er is”
“Mijn moeder zei het al: als je schilder wordt, 
heb je altijd werk. Tijdens mijn lange loopbaan 
heb ik bij meerdere schildersbedrijven hier 
in Brabant gewerkt. Ik kon genieten van het 
ambachtelijke schilderwerk, maar ook van het 
contact met mensen en het opleiden van jonge 
collega’s. Schilderen is het mooiste vak dat er 
is! Vanaf mijn 60e ben ik vier dagen per week 
gaan werken en met 62 jaar en 9 maanden ben ik 
volledig met pensioen gegaan. Ik vond het na 45 
jaar werken mooi geweest en wilde het rustiger 
aan gaan doen. Alhoewel het maandelijkse 
pensioenbedrag lager uitviel, bleek dit voor ons 
wel voldoende om lekker van te kunnen leven. 
Vorig jaar heb ik helaas te maken gekregen met 
ernstige gezondheidsproblemen. In totaal heb ik 
zes ziekenhuizen van binnen gezien. Dat zet je 
wel weer met beide benen op de grond. Gelukkig 
ben ik inmiddels al behoorlijk goed hersteld, al 
ben ik er nog zeker niet. Het heeft me wel doen 
beseffen dat je écht moet proberen te genieten van 
elk moment. Het noodlot kan zomaar toeslaan. 
Langetermijnplannen? Die maak ik niet meer, 
voor je het weet kunnen ze toch de prullenbak in. 
Ik leef van dag tot dag.”

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?

Ad van Dooren (67) uit Tilburg
• werkte onder meer bij schildersbedrijf Gebroeders van der Plas 
 als voorman-schilder
• werd vorig jaar getroffen door een herseninfarct en hartproblemen
• geniet desondanks van zijn pensioen, samen met  zijn vrouw Marian
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