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Pensioenblad
Het pensioenoverzicht
Wat staat er op en wanneer
heeft u het nodig? 

Hoe staan we  
er financieel voor?

Heeft u een relatie?
Dit doet het met uw pensioen



Hoe staan we er financieel voor?
Eind mei was de beleidsdekkingsgraad 111,3%. De kans is aanwezig dat we ook volgend jaar 
de pensioenen (gedeeltelijk) kunnen verhogen.

Bouwvak
Voor de werkzaamheden in de bedrijfstak betekent 
deze periode veelal meer werk en dus een drukkere 
tijd. Fijn dat het daarna bouwvak is. Voor velen 
ongetwijfeld een heerlijk vooruitzicht. Hopelijk even 
ontspannen en aan andere zaken denken. Maar voor 
het zover is raad ik u aan nog even uw jaarlijkse 
pensioenoverzicht te bekijken. Niet onbelangrijk.  
Zijn alle gegevens juist? In dit pensioenblad leest u 
meer over de informatie die op dit overzicht staat.

Het pensioen bij BPF Schilders is niet alleen iets voor 
uzelf. Als u overlijdt heeft uw partner namelijk recht  
op partnerpensioen. Ik kan mij goed voorstellen  
dat u liever niet te lang bij het onderwerp overlijden  
stil wilt staan. Maar heeft u het goed geregeld?  
Op pagina 4 leest u of u nog in actie moet komen.

Over actie gesproken: het is zover. Werkgevers, 
werknemers en de politiek hebben een akkoord  
bereikt over de hervorming van ons pensioenstelsel. 
Goed nieuws, maar nog lang niet alles is duidelijk.  
Bij de nieuwsberichten vertellen wij u hierover meer.

En omdat wij het belangrijk vinden om transparant  
te zijn in wat we doen en wat dat oplevert, maken 
wij een jaarverslag. Daar verantwoorden we ons in. 
Speciaal voor u hebben we een samenvatting gemaakt. 
Deze ontvangt u bij dit pensioenblad. In vogelvlucht 
ziet u waar we ons in 2018 mee hebben bezig gehouden 
en wat we hebben gepresteerd.

Ik wens iedereen die de komende weken op vakantie 
gaat: een hele fijne tijd!

Dick Vis
Werkgeversvoorzitter voorgedragen namens 
OnderhoudNL

Actueel Hoe staan we er financieel voor?

Wat doe ik bij…? Heeft u een relatie?
Dit doet het met uw pensioen

Vakwerk Rick Vernooij (30) uit Culemborg 
startte een jaar geleden zijn eigen 
schildersbedrijf

Pensioennieuws Belangrijk pensioennieuws 
vindt u hier. Zo bent u snel op de hoogte!

Actueel Het pensioenoverzicht. Wat staat  
er op en wanneer heeft u het nodig? 

Vraag & Antwoord Op het pensioenoverzicht 
staat mijn partner niet vermeld. Hoe regel  
ik dat?

Mijn pensioen Gepensioneerd schilder Henk 
van Dijk (70) uit het Friese Damwâld  
"Ga eerst maar eens bij een ander kijken"

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

Hoe hoog 

is de 

dekkings-

graad nu?

Kans op verhogen pensioenen is aanwezig 
BPF Schilders heeft de ambitie om de pensioenen  
mee te laten groeien met de stijgende prijzen. Dit heet 
toeslagverlening. De kans is aanwezig dat dit per  
1 januari 2020 ook weer kan. 

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 wordt elke maand bepaald. 

Het is een momentopname en geeft de financiële situatie 
op één moment weer. Als de actuele dekkingsgraad 
onder de 90% komt, dan moeten we in het nieuwe jaar 
de pensioenen verlagen. De actuele dekkingsgraad ligt 
eind mei op 105,8%, dus ver boven de kritische grens. 

•  Beleidsdekkingsgraad
  De beleidsdekkingsraad is de graadmeter voor de 

hoogte van uw pensioen. Dit is het gemiddelde van de 
actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. 
Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad 
gebruiken bij het maken van pensioenbeleid.  
De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we 
de pensioenen kunnen verhogen (toeslagverlening). 
Gedeeltelijke toeslagverlening is mogelijk bij een 
beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger.  
Pas vanaf 130% kunnen wij uw pensioen volledig 
laten meegroeien met de prijsontwikkeling. Blijft de 
beleidsdekkingsgraad langer dan vijf jaar lager dan 
104,3%? Dan moeten we de pensioenen verlagen.
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Heeft 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).

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.

Trouwen of geregistreerd partnerschap in Nederland 
– 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. 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. 

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.  
Lees meer op www.bpfschilders.nl/trouwen

Partner 

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

“Dat ondernemende  
zat er altijd al in” 
Als telg uit een echte ondernemersfamilie  
kruipt het bloed waar het niet gaan kan.  
Een jaar geleden startte Rick Vernooij (30) uit het 
Gelderse Culemborg zijn eigen schildersbedrijf: 
Vernooij Schilderwerken. Begin dit jaar nam  
hij zijn eerste personeelslid aan. “Het eerste  
doel kon ik daarmee van mijn lijstje strepen,  
dat maakte me supertrots!”

Die doelgerichtheid is tekenend voor Rick. Hij houdt niet 
van half werk. Of het nu op het gebied van sport is, of 
op de werkvloer: hij gáát ervoor. “Misschien komt het 
omdat ik altijd omringd ben geweest met hardwerkende, 
ondernemende mensen. Mijn vader en moeder hadden 
een eigen slagerij en ook mijn broer en ooms hebben  
een eigen bedrijf. Dat ook ik voor mezelf zou beginnen, 
stond dus eigenlijk al vast. Dat ondernemende zat er altijd 
al in. Maar in welke richting? Het duurde even voordat  
ik dat wist.”

Na de middelbare school kiest Rick voor het CIOS in  
Den Bosch. Deze opleiding stoomt leerlingen klaar voor 
een carrière in de sport. “De opleiding was niets voor 
mij. Ik gooide er met de pet naar en stopte er na twee jaar 
en een paar maanden mee. Ik kwam bij mijn ouders op 
de bank te zitten. Dat werd me natuurlijk niet in dank 
afgenomen. Je zit geen week thuis, zei mijn vader.”

Benieuwd naar het carrièrepad van Rick en welke 
doelen er nog meer op zijn lijstje staan? Rick 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?
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Belangrijk pensioennieuws vindt u hier. Zo bent u snel op de hoogte!
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Zelfstandigen Bouw 
in hoger beroep 
tegen uitspraak 
verplichtstelling

Op maandag 29 april is BPF Schilders gedag-
vaard door Zelfstandigen Bouw. Zelfstandigen 
Bouw is in hoger beroep gegaan tegen de 
uitspraak van de rechtbank Den Haag.  
Op 30 januari van dit jaar stelde de rechter  
BPF Schilders in het gelijk. 

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

Al 10 jaar werkt bestuurslid Evalinde Eelens aan het beleid voor maatschappelijk 
verantwoord beleggen bij BPF Schilders. Dat vindt ze heel belangrijk, want ‘een goed 
pensioen is meer waard in een duurzame wereld’. Wilt u weten waarom? Evalinde 
legt het u graag uit in haar blog. 

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

Fabels over pensioen
Fabel #1  
 ‘Als ik later met pensioen ga is de pot leeg’ 

Het is een hardnekkig misverstand dat de pensioenpot 
straks leeg is. Pensioenfondsen staan onder strikt toe-
zicht en kunnen het vele geld dat zij beheren niet zomaar 
‘uitdelen’. Onder strikte regels wordt de pensioenpremie 
gereserveerd voor iedereen die pensioen opbouwt bij het 
fonds, van jong tot oud. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/tips en lees de vier 
andere fabels. BLOG: ‘Duurzame wereld’

Uw factuur digitaal
Vanaf 23 juli gaan wij uw facturen digitaliseren.  
U ontvangt dan een e-mailbericht wanneer uw  
factuur gereed staat in ‘uw pensioenadministratie’.  
Geef uw factuur e-mailadres bij ‘profiel’ in  
‘uw pensioenadministratie’ aan ons door.

Speciaal voor ondernemers

Positieve beoordeling 
infographic toeslagverlening

Aan de leden van ons klantenpanel vragen wij regelmatig 
of zij tevreden zijn met de informatie over hun pensioen 
bij BPF Schilders. Dat geeft een beeld over de tevredenheid  
van alle deelnemers, ook van u. Onlangs hebben wij het 
klantenpanel gevraagd wat zij vinden van de infographic 
over toeslagverlening, die gemaakt is voor alle deelnemers. 
De infographic wordt positief beoordeeld, bijna twee derde 
waardeert de infographic met een 8 of hoger. Een mooi 
resultaat! 

Ga naar www.bpfschilders.nl/klantenpanel  
en lees de totale beoordeling.

Pensioenakkoord
De politiek, werknemersorganisaties en werk- 
gevers hebben een akkoord bereikt over een nieuw 
pensioenstelsel. De belangrijkste wijzigingen voor 
2019 zijn een bevriezing van de AOW-leeftijd, een 
langzamere stijging van die leeftijd in de toekomst 
en flexibeler pensioenen. De komende maanden 
wordt het akkoord verder uitgewerkt. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/nieuws voor de 
meest actuele informatie.

Wij feliciteren Thomas Boorsma (27 jaar) uit 
Sneek. Hij werkt inmiddels 10 jaar als schilder, 
waarvan 7 jaar bij zijn huidige werkgever  
De Schakel Schilderwerken te Folsgare. Hij is de 
gelukkige winnaar van een tabletcomputer. Deze 
won hij mede dankzij zijn vriendin.  
Zij gaf zijn e-mailadres aan ons door en liet weten 
de pensioeninformatie in het vervolg digitaal te 
willen ontvangen.

Winnaar 
tabletactie



Wat staat er op het pensioenoverzicht?
Op het pensioenoverzicht treft u de volgende informatie 
aan.
1.  Hoeveel pensioen u tot en met 31 december 2018  

heeft opgebouwd. 
2.  Hoeveel pensioen u kunt verwachten als u tot  

aan uw AOW-datum blijft werken. 
3.  Het bedrag aan pensioen waar uw nabestaanden 

mogelijk recht op hebben na uw overlijden. 
4.  Uw pensioenaangroei (Factor A). Dit is het pensioen  

dat u opbouwt in een kalenderjaar en laat zien hoeveel 
u bij pensionering jaarlijks meer ontvangt ten opzichte 
van het jaar daarvoor. 

Wanneer heeft u het pensioenoverzicht nodig?
U kunt uw pensioenoverzicht bijvoorbeeld gebruiken 
als u een gesprek heeft met een financieel adviseur. 
Daarnaast heeft u uw pensioenoverzicht bijvoorbeeld 
nodig bij de aanvraag van een hypotheek.

Wilt u een totaaloverzicht van uw pensioen  
en AOW-uitkering?
Op www.bpfschilders.nl/infodesk krijgt u een 
totaaloverzicht. U ziet hier het pensioen dat u van  
BPF Schilders ontvangt of gaat ontvangen en uw  
AOW-uitkering. De AOW-uitkering is het Nederlandse 
basispensioen voor iedere inwoner in Nederland en 
wordt geregeld door de overheid. Bij het vaststellen 
van de hoogte van uw AOW-uitkering wordt rekening 
gehouden met uw burgerlijke staat (gehuwd of 
ongehuwd) en of u in het buitenland heeft gewoond 
(waardoor uw AOW-uitkering lager wordt).

Bent u werkzaam in de schildersbedrijfstak? Dan bouwt u pensioen op bij BPF Schilders en ontvangt u 
ieder jaar uw pensioenoverzicht. Afhankelijk waarvoor u heeft gekozen, krijgt u het overzicht digitaal  
of per post.

Het pensioenoverzicht 
Wat staat er op en wat kunt u ermee?

Uw 

overzicht?
Ga naar www.bpfschilders.nl/infodesk en log in met uw DigiD. 

Deze vraag krijg ik vaker. Het kan 
zijn dat u hiervoor geen actie hoeft te 
ondernemen. Het pensioenoverzicht 
is namelijk gebaseerd op uw situatie 
van 31 december 2018. Bent u na 
31 december 2018 getrouwd of een 
geregistreerd partnerschap aangegaan? 
Of heeft u na 31 december 2018 uw 
partner waarmee u samenwoont  

bij ons aangemeld? Dan is dat de reden dat uw partner nog niet 
vermeld staat op het pensioenoverzicht. 

Registratie partner zichtbaar op Infodesk 
Wilt u weten of uw partner bij ons bekend is? Ga dan naar  
www.bpfschilders.nl/profiel en log in met uw DigiD. Onder ‘profiel’ 
kunt u zien of de naam van uw partner is geregistreerd.

Staat de naam van uw partner daar niet bij? Dan is er iets anders 
aan de hand. Misschien bent u getrouwd in het buitenland of  
woont u samen. Dan geeft de gemeente dat niet automatisch 
aan ons door. In beide gevallen is het noodzakelijk om uw 
partner zelf aan te melden. U vult hiervoor het formulier  
‘Aanvraag partnerregistratie’ in en stuurt dit naar ons terug.

Ga naar www.bpfschilders.nl/samenwonen voor  
het formulier ‘Aanvraag partnerregistratie’.

Op het pensioenoverzicht  
staat mijn partner niet 
vermeld. Hoe regel ik dat?

Mark van Houten
Adviseur klantcontact

Uw  
partner  

aanmelden?

De bedragen op uw pensioenoverzicht zijn gebaseerd 
op de gegevens die bij ons bekend waren per  
31 december 2018. Wijzigingen van na 31 december 
2018 zijn nog niet in dit pensioenoverzicht verwerkt. 
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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.

Henk van Dijk (70) uit het Friese Damwâld 
• is getrouwd met Gooitske (66)  
•  had zijn eigen Schildersbedrijf, De Noordhoek 

Schilderwerken in Leeuwarden 

"Ga eerst maar eens  
  bij een ander kijken"  
Gepensioneerd schilder Henk van Dijk (70) uit  
het Friese Damwâld startte − net als zijn vader − 
een eigen schildersbedrijf.

"Mijn vader had een eigen schildersbedrijfje. Als jong 
manneke mocht ik vaak met hem mee op pad. Machtig 
mooi! Later word ik ook schilder, droomde ik dan. 
Op mijn dertiende ging ik naar de ambachtsschool 
en op mijn zestiende naar de Christelijk Nationale 
Schilderschool in Zwolle. Op mijn twintigste haalde ik 
het diploma Meesterschilder. 'Ga eerst maar eens bij een 
ander kijken hoe het werkt', zei mijn vader, dus werkte 
ik vijf jaar bij een schildersbedrijfje in een nabijgelegen 
dorp. Daarna werkte ik tien jaar bij Wits Schilders,  
waar ik doorgroeide tot hoofd uitvoerder. 

In 1985, begon ik samen met twee collega-schilders 
een eigen bedrijf, De Noordhoek Schilderwerken in 
Leeuwarden. Met succes: al snel hadden we dertig man 
personeel. We werkten onder meer voor gemeenten,  
de provincie, instellingen en woningcorporaties.  
Een geweldige tijd, maar ook druk. Op mijn 57ste was 
het mooi geweest. Ik verkocht het bedrijf en ging met 
pensioen. Gelukkig was dit financieel goed te doen, 
mede dankzij de verplichte pensioenregeling." 

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

Uw verhaal 

ook in de 

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

U heeft of had (bij pensionering) een zware baan. Lichamelijk 
wordt er het nodige van u gevraagd. Belangrijk dus om fit te zijn en 
te blijven. Maar hoe doet u dit? Sport u na het werk, let u op wat u 
eet of doet u iets anders om fit te blijven? 

Ga naar www.facebook.com/BPFSchilders en laat het ons weten. 
Misschien heeft u er wel een foto bij.

Hoe blijft u fit met zo’n zware baan?
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"Het liefst zou ik altijd blijven werken"

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

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

12

We maken met 
z’n allen meer
van ons pensioen

Ontdek meer op www.bpfschilders.nl/meerpensioen

Schilderen, het blijft een prachtig vak. Elke dag maken we dingen 

mooier. Ondertussen bouwen we samen met al onze collega’s 

pensioen op. En juist door dit met z’n allen te doen, hebben we 

allemaal meer zekerheid. Terwijl we de kosten laag kunnen houden. 

Dat is wat u mag verwachten van BPF Schilders. En nog veel meer.

BPF Advertentie Meer voordelen Juli 1306.indd   1 13-06-19   16:42


