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Pensioenblad

Voor ondernemers:
‘uw pensioenadministratie’

Arbeidsongeschiktheid. Wat 
betekent dit voor uw pensioen?

Pensioenen omhoog



Pensioenen in 2019 omhoog

Verhoging van uw pensioen: 
hoe werkt dit eigenlijk?
Als de prijzen stijgen, kunt u voor hetzelfde geld minder 
kopen. Dit heet inflatie. De koopkracht van uw geld neemt 
dan af. Dit geldt ook voor het pensioen dat u krijgt. Om de 
koopkracht van uw pensioen op peil te houden, probeert 
BPF Schilders elk jaar het pensioen aan te passen aan de 
gestegen prijzen. Dit noemen we toeslagverlening.

BPF Schilders streeft ernaar om de pensioenen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening. 
En er is goed nieuws. Dit jaar verhogen we de pensioenen gedeeltelijk met 0,5%. Maar hoe werkt 
toeslagverlening? En wanneer worden de pensioenen aangepast?

Een positief begin
Ik ben blij dat we dit jaar goed zijn begonnen. Onder 
andere met een gedeeltelijke verhoging van de 
pensioenen met 0,5%. Ook dit jaar heeft BPF Schilders 
de ambitie om een waardevast pensioen te bieden voor 
iedereen die werkt of heeft gewerkt in onze bedrijfstak. 
Een pensioen dat jaarlijks meegroeit met de algemene 
prijsstijging.

Niet alleen een waardevast pensioen vinden wij 
belangrijk. Ook de voorwaarden van onze regelingen 
bepalen of u tevreden bent over het pensioenpakket. 
Daarom nemen wij deze regelmatig onder de loep. Sinds 
januari van dit jaar zijn de voorwaarden verbeterd van 
premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid 
voor ondernemers. Door de gewijzigde premieoplegging 
betaalt de ondernemer in verreweg de meeste 
gevallen geen of minder premie in vergelijking met 
de oude situatie. Een goed besluit. Daarnaast hebben 
ondernemers sinds juli 2018 – net als werknemers 
– al na één jaar ziekte onder voorwaarden recht op 
premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. 
Voorheen kon dat na twee jaar ziekte.

Het bestuur van BPF Schilders legt bij dit soort 
besluiten onder meer verantwoording af aan het 
Verantwoordingsorgaan. Na de verkiezingen zijn de 
twee vacatures namens de pensioengerechtigden 
vervuld. Ik feliciteer de heren Braamhaar en Rinia 
dan ook van harte met hun benoeming en wens ze veel 
succes toe.

Evalinde Eelens
Bestuurslid voorgedragen namens OnderhoudNL
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Mijn pensioen Oud-schilder Henk Verspeek 
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"Het liefst zou ik altijd blijven werken"
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Verhoging van uw pensioen: hoe werkt dit eigenlijk?
Als de prijzen stijgen, kunt u voor hetzelfde geld minder kopen. Dit heet inflatie.
De koopkracht van uw geld neemt dan af. Dit geldt ook voor het pensioen dat u krijgt. 
Om de koopkracht van uw pensioen op peil te houden, probeert BPF Schilders elk jaar 
het pensioen aan te passen aan de gestegen prijzen. Dit noemen we toeslagverlening.  

Wanneer kunnen wij uw pensioen aanpassen aan de gestegen prijzen?
Dit hangt af van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de graadmeter voor de 
toeslagverlening van uw pensioen.

Dekkingsgraad is lager dan 
110%, dan is toeslagverlening 
niet mogelijk.

Dekkingsgraad is 130% of 
hoger, dan is volledige 
toeslagverlening mogelijk.

Dekkingsgraad is langer dan 
5 jaar lager dan 104,3%, 
dan moeten we verlagen.

Dekkingsgraad is minimaal 
110%, dan is gedeeltelijke 
toeslagverlening mogelijk.

Kijk op www.bpfschilders.nl/cijfers voor meer financiële informatie.

Hoe hoog 

is de 

dekkings-

graad nu?

Wanneer kunnen wij uw pensioen aanpassen 
aan de gestegen prijzen?
Dit hangt af van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de 
graadmeter voor de toeslagverlening van uw pensioen. 
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Profiel beheren
Zowel voor u als voor ons is het belangrijk dat wij de juiste bedrijfsgegevens hebben. U beheert 
deze in ‘uw profiel’. Wilt u een administratiekantoor, een accountant of een boekhouder machtigen? 
Dit kunt u hier ook doen. 

Uw gebruikersnaam en wachtwoord
Op ‘uw pensioenadministratie’ logt u in met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord 
als die u gebruikte voor ‘Onlinedesk’. Weet u uw gebruikersnaam of wachtwoord niet meer? 
In het inlogscherm kunt u dit aanvragen. Is de combinatie bij ons bekend dan ontvangt u direct 
een e-mail met verdere instructies.

Aanvragen gebruikersnaam
Bent u nog niet in het bezit van een gebruikersnaam? Vraag deze dan eenvoudig aan. 
Dit doet u door in het inlogscherm te kiezen voor ‘gebruikersnaam aanvragen’. U ontvangt binnen 
enkele werkdagen een brief met uw gebruikersnaam en een brief met uw wachtwoord. 
Uit veiligheidsoverwegingen worden uw gebruikersnaam en uw wachtwoord in aparte brieven 
verstuurd.

Vier wijzigingen voor uw 
portemonnee in 2019 

1. Inkomstenbelasting daalt voor meeste 
huishoudens
De belasting over inkomen werd in 2018 berekend 
via een vierschijvenstelsel. Vanaf 2019 wordt de 
inkomstenbelasting berekend over 2 schijven en het 
belastingpercentage per schijf gaat omlaag. Heeft u een 
inkomen boven de € 20.000? Dan gaat u er op vooruit. 
Dat komt onder andere doordat de meeste tarieven van 
de inkomstenbelasting omlaag gaan. Daardoor wordt 
het ook minder belangrijk of het inkomen door 1 of 2 
personen in een huishouden wordt verdiend.

2. Verhoging lage btw-tarief naar 9%
Veel diensten en goederen vielen in 2018 onder het 
lage btw-tarief van 6%. Bijvoorbeeld boodschappen, 
bloemen, de kapper en bezoekjes aan attracties en 
evenementen. Maar ook diensten zoals bijvoorbeeld 
schilderen. Dit lage btw-tarief is in 2019 gestegen naar 
9%. Voor de zelfstandig ondernemers onder u heeft dit 
nieuwe tarief impact op de administratie, de prijzen van 
goederen en diensten en de facturatie en btw-aangifte.

Elk nieuw jaar brengt veranderingen met zich mee voor uw portemonnee. Wat verandert er in uw 
persoonlijke financiën? We noemen er vier.

3. U betaalt minder inkomstenbelasting als u een 
inkomen heeft tot € 50.000
U krijgt in 2019 een hogere algemene heffingskorting 
op uw inkomstenbelasting. Hierdoor krijgt u over uw 
inkomsten tot € 50.000 per jaar meer korting en betaalt 
u dus minder belasting. De algemene heffingskorting 
is een korting op de inkomensbelasting en premie 
volksverzekeringen. De korting is afhankelijk van het 
inkomen: hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting.

4. Meeste werkenden gaan er op vooruit door 
hogere arbeidskorting
Verdient u tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar? Dan 
houdt u in 2019 netto meer salaris over door een hogere 
arbeidskorting. Arbeidskorting is een heffingskorting 
voor mensen die werken. Heffingskortingen verlagen de 
belasting die u moet betalen.

Bron: Rijksoverheid

Speciaal voor ondernemers

Waar beheer ik veilig mijn 
bedrijfsmatige pensioeninformatie?

Een goede vraag. Voor het beheren van uw bedrijfsmatige 
pensioeninformatie hebben wij een online beveiligde 
omgeving  die ‘uw pensioenadministratie’ heet. Hier kunt 
u onder andere uw pensioenkeuzeloon doorgeven en uw 
factuur bekijken.

Uw 

admini-

stratie
Ga om in te loggen naar www.bpfschilders.nl/inloggen Meer

tips?
Ga naar www.bpfschilders.nl/tips en lees meer.

Munazza Pereira
Adviseur klantcontact
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Pensioenloon bij arbeidsongeschiktheid
Heeft u recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw in verband met arbeidsongeschiktheid? Dan gaan 
wij gedurende deze periode voor het deel dat u niet arbeidsongeschikt bent, uit van uw fiscale winst in het huidige 
jaar (T=2019). Tenzij uw fiscale winst van 3 jaar geleden (T-3=2016) lager was dan de fiscale winst van het huidige jaar. 
Voorheen gingen wij uit van uw fiscale winst in het jaar T-3. Kortom: in verreweg de meeste gevallen betaalt u geen 
of minder premie in vergelijking met de oude situatie.

Speciaal voor ondernemers

Belangrijk pensioennieuws vindt u hier. Zo bent u snel op de hoogte!
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Dick Vis nieuwe 
werkgeversvoorzitter
Dick Vis (49) is per 1 januari 2019 benoemd 
tot werkgeversvoorzitter van het bestuur 
van BPF Schilders namens OnderhoudNL. 
Hij volgt Cathrin van der Werf op, die 
vanaf die datum het bestuur heeft verlaten 
vanwege het bereiken van haar maximale 
termijn als bestuurslid.

Ga naar www.bpfschilders.nl/bestuur
 voor meer informatie.

Pensioenpremie in 
2019 ongewijzigd

Elk jaar bepaalt het bestuur hoe 
hoog de pensioenpremie voor 
het volgende jaar wordt. Dit jaar 
verandert de pensioenpremie 
niet. Deze blijft 25,2% van uw 
pensioengrondslag.

Verantwoordingsorgaan:  
twee nieuwe leden
Onlangs vonden verkiezingen plaats voor het Verantwoordingsorgaan. 
We zochten twee nieuwe leden namens de pensioengerechtigden. Acht 
gepensioneerden stelden zich kandidaat. Inmiddels is er gestemd en 
zijn de heren Braamhaar en Rinia door het bestuur benoemd. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/verantwoordingsorgaan voor het 
overzicht van alle leden.

Beleggingsresultaten

Elk kwartaal presenteert BPF Schilders het behaalde 
beleggingsrendement en het belegd vermogen op 
de website.

Ga naar www.bpfschilders.nl/kwartaalcijfers en bekijk 
de cijfers.

BLOG: 'Van moeten naar mogen’ 
Zo nu en dan hoort bestuurslid Marlies van Loon van de ondernemers onder u, dat ze het 
niet eerlijk vinden dat alleen zzp’ers in de schilderssector verplicht pensioen opbouwen. 
Want alles wat verplicht is en ‘moet’, ervaren mensen doorgaans als niet leuk. Zelfs niet 
als u er eigenlijk voordelen van heeft. Marlies legt die voordelen graag aan u uit. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/devoordelen en lees de blog.

Rechter bevestigt verplichtstelling 
zelfstandigen BPF Schilders

De rechtbank Den Haag heeft uitspraak gedaan in 
de rechtszaak die Zelfstandigen Bouw aanspande tegen 
BPF Schilders en de Staat. De rechter heeft BPF Schilders 
in het gelijk gesteld. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/rechtszaak en lees meer.

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.

Van BPF Schilders naar een nieuwe pensioenuitvoerder 
1.   Wij dragen uw opgebouwde pensioenaanspraken automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u aan 

de volgende drie voorwaarden voldoet: 
 
•    uw deelneming aan de regeling is op of na 1 januari 2018 geëindigd. 
•    uw ouderdomspensioen is lager dan het grensbedrag klein pensioen. Voor 2019 is dat € 484,09 per jaar. 
•     u bouwt pensioen op bij uw andere pensioenuitvoerder. 

2.   Wij toetsen jaarlijks (alleen als de automatische waardeoverdracht in het voorgaande jaar nog niet heeft 
plaatsgevonden) of u aan de voorwaarden bij 1 voldoet. 

3.   Uw nieuwe pensioenuitvoerder stuurt u een bevestiging van de automatische waardeoverdracht en de extra 
pensioenaanspraken die u zijn toegekend. Dit betekent dat uw opgebouwde pensioenaanspraken bij ons zijn 
overgedragen.

Van uw vorige pensioenuitvoerder naar BPF Schilders 
Ontvangen wij uw opgebouwde pensioenaanspraken automatisch van uw vorige pensioenuitvoerder? Dan 
ontvangt u een bevestiging van de extra pensioenaanspraken die door ons zijn toegekend. Dit betekent dat 
uw opgebouwde pensioenaanspraken bij uw vorige pensioenuitvoerder zijn vervallen.

Pensioenen van € 2,00 of minder vervallen 
Is uw aanspraak op ouderdomspensioen op uw pensioendatum of bij einde deelneming  € 2,00 of minder per 
jaar? Dan komt uw aanspraak op ouderdomspensioen en/of partnerpensioen en wezenpensioen te vervallen.



Korter dan 1 jaar ziek Korter dan 2 jaar ziek

Langer dan 2 jaar ziek

€

€

€

€

€

Ontvangt u een WIA-uitkering? Dan gaat uw 
pensioen onder voorwaarden door. BPF Schilders 

betaalt uw pensioenpremie zolang u 
arbeidsongeschikt bent.

U bouwt gewoon pensioen op en betaalt de 
premie samen met uw werkgever.

U bouwt nog steeds pensioen op en 
BPF Schilders betaalt de pensioenpremie.

Ontvangt u geen WIA-uitkering? Dan stopt uw 
pensioenopbouw. U kunt uw pensioenopbouw 

wel vrijwillig voortzetten.

U bent werknemer
Wat gebeurt er met uw pensioen als u arbeidsongeschikt raakt?

U heeft recht op een WIA-uitkering wanneer het UWV 
u voor minimaal 35% arbeidsongeschikt verklaart.

1 Jaar ziek

Langer dan 1 jaar ziek

Ontvangt u een inkomensvervangende uitkering? 
Dan gaat uw pensioen onder voorwaarden door. 

BPF Schilders betaalt uw pensioenpremie zolang u 
deze arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt.

U bouwt gewoon pensioen op en betaalt 
zelf de pensioenpremie.

Bent u niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of 
ontvangt u een eenmalige uitkering? Dan gaat uw 

pensioen tijdelijk onder voorwaarden door. BPF Schilders 
betaalt maximaal 3 jaar uw pensioenpremie.

U bent ondernemer
Wat gebeurt er met uw pensioen als u arbeidsongeschikt raakt?

€ €

Bent u niet verzekerd? Dan wordt u gekeurd om de mate van 
arbeidsongeschiktheid vast te stellen. U betaalt de keuring zelf (€ 250,-).

€

Ziek worden kan iedereen overkomen. Zeker in onze branche, met veel fysieke inspanning, is de 
kans aanwezig dat u op een zeker moment uitvalt. Afhankelijk van de klachten kan dit enkele 
weken zijn, maar ook maanden of jaren duren. Arbeidsongeschiktheid heeft nogal wat financiële 
consequenties, ook voor uw pensioen. 

De voorwaarden en gevolgen voor werknemers kunnen anders zijn dan voor ondernemers. Zo moet 
bijvoorbeeld het dienstverband van werknemers gedurende de ziekte doorlopen. Hieronder treft u een 
infographic voor werknemers aan en hiernaast die voor ondernemers.

Arbeidsongeschiktheid
Wat betekent dit voor uw pensioen?

Ga naar www.bpfschilders.nl/arbeidsongeschiktheidGa naar www.bpfschilders.nl/arbeidsongeschikt

Verbetering van de regeling
Heeft u recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw in verband met arbeidsongeschiktheid? 
Dan gaan wij gedurende deze periode voor het deel dat u niet arbeidsongeschikt bent, uit van uw fiscale 
winst in het huidige jaar (T=2019). Tenzij uw fiscale winst van 3 jaar geleden (T-3=2016) lager was dan de 
fiscale winst van het huidige jaar. Voorheen gingen wij uit van uw fiscale winst in het jaar T-3. Kortom: in   
verreweg de meeste gevallen betaalt u geen of minder premie in vergelijking met de oude situatie.

Meer

informatie?
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Colofon
 
Pensioenblad is een uitgave van 
BPF Schilders. Het blad komt drie 
keer per jaar uit 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 bestuursleden?
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.

“Wij zetten de traditie van mijn vader voort” 
Aanvankelijk zag geen van de vijf zoons van Gerard Brugman het zitten om zijn
schildersbedrijf over te nemen. Maar vlak voordat hij met pensioen ging, veranderde zoon 
Stefan (33) van gedachten. Drie jaar geleden kwam ook broer Luuk (31) erbij. “Mijn vader deed 
al zo’n dertig jaar onderhoudswerk voor de kerk en Luuk en ik zetten deze traditie voort.”

“De rooms-katholieke kerk in ons dorp, Hazerswoude-Dorp, is een prachtig oud gebouw. Oude panden 
hebben sowieso iets bijzonders. Zo is een kozijn van een kerk geen standaard werk. Mijn vader heeft er 
dertig jaar geleden veel werk aan gehad omdat de kerk slecht was onderhouden. Hij heeft het gebouw min 
of meer gered van verval. Ik zie het dan ook als onze taak om de kerk goed te onderhouden.”

“Afgelopen zomer stonden we wel even raar te kijken. De westgevel was aan de beurt en we hadden 
sowieso een hoogwerker nodig voor een andere klus. Dus we dachten: dat kunnen we mooi combineren. 
Maar toen we daar aankwamen paste die niet door het hek, haha! Gelukkig hebben we er vanaf het hek 
toch nog twee ramen mee kunnen doen.”

Wat maakt werken met je broer zo leuk? 
En waarom zou Stefan ooit nog eens op grote hoogte willen bungelen? Stefan vertelt het allemaal 
in het uitgebreide interview op www.bpfschilders.nl/pensioenblad

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

Uw 
vakwerk 

ook in de 

spotlight?

Vrijwilligers zijn het kloppend 
hart van vele sociale initiatieven. 
De één steekt zijn handen uit de 
mouwen voor de voldoening, de 
ander om nieuwe vaardigheden 
op te doen of voor de sociale 
contacten. Iedereen haalt iets 
anders uit vrijwilligerswerk. 
Heeft u uw vakmanschap wel eens 
ingezet als vrijwilliger? En wat 
was uw motivatie? Vertel ons uw 
verhaal!

Vrijwilligerswerk: waar doet u 
het voor? 

Ga naar www.facebook.com/BPFSchilders en laat het ons 
weten. Misschien heeft u er wel een foto bij.
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Oud-schilder Henk Verspeek (77) uit Luyksgestel is met pensioen:

"Het liefst zou ik altijd blijven werken"

Wat doe je als je moet stoppen met je grootste hobby, schilderen? Dan zoek je een nieuwe hobby. 
"Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het liefst zou ik altijd blijven werken. Maar ja, je moet 
toch een keertje stoppen. Ik heb van mijn 14e tot mijn 76ste grotendeels gewerkt. Mijn eerste baan 
was bij Schildersbedrijf Verhoeven in Bladel. In die periode ging ik ook vier avonden per week 
naar de Schilderschool in Eindhoven. Maar het vak leer je niet op school, dat leer je bij je baas. Na 
wat omzwervingen kwam ik uiteindelijk bij Theuws in Bergeijk terecht: een klein en gemoedelijk 
schildersbedrijf waar ik meteen op mijn plek zat. Bij Theuws heb ik bijna vijftig jaar gewerkt. 
Inmiddels ben ik sinds een jaar helemaal gestopt met werken. Financieel is het prima te doen hoor, 
we hadden wat gespaard en het huis is afbetaald, maar ik mis het werk nog iedere dag.”

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees het op www.bpfschilders.nl/pensioenblad

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

Uw verhaal 

ook in de 

spotlight?

Henk Verspeek (77) uit Luyksgestel
• is getrouwd met Mariet (79)
• samen hebben ze twee zonen en vier kleinkinderen
• Henk werkte grotendeels van zijn 14e tot zijn 
 76ste als schilder, waarvan bijna vijftig jaar bij 
 Schildersbedrijf Theuws in Bergeijk
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