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Geen verlaging pensioenen in 2020
Goed nieuws. Ook dit jaar is het niet nodig om de pensioenen te verlagen. Eind december 
2019 was de actuele dekkingsgraad 107,8%. Dit is ruim boven de kritische grens van 
ongeveer 95%. BPF Schilders streeft ernaar om jaarlijks de pensioenen te verhogen.  
Dit noemen we toeslagverlening. Maar wat is toeslagverlening en hoe werkt dit?

Geen verlaging
Ik ben blij dat wij ook dit jaar geen verlaging op  
uw pensioen hoeven door te voeren. Ook verhoogt  
BPF Schilders de pensioenpremie niet, terwijl een 
aantal andere pensioenfondsen dat wel moeten doen.  
Helaas was de dekkingsgraad op het peilmoment in 
2019 niet hoog genoeg om de pensioenen dit jaar te 
kunnen verhogen. Het verhogen van de pensioenen 
noemen we toeslagverlening. Op pagina 3 vertellen  
wij u daar meer over.

Bij het vaststellen van ons pensioenreglement voor 
2020 hebben wij net als andere jaren weer zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de belangen van al 
onze deelnemers. Zo begrijpen wij dat u een zwaar 
beroep heeft. Daarom vinden wij het belangrijk dat u 
eerder dan uw AOW-leeftijd kunt stoppen met werken. 
Onze pensioenregeling maakt dat mogelijk. Ook kunt 
u in de aanloop naar uw AOW minder gaan werken. 
Heeft u zich al eens verdiept in de mogelijkheden die  
u heeft? Ga naar pagina 4 voor meer informatie.

Tot slot blijven wij ook in 2020 verantwoord beleggen 
voor een goed en betaalbaar pensioen. Wij willen ons 
steentje bijdragen aan een betere leefomgeving.  
Een goed pensioen gaat uiteindelijk om welvaart én 
welzijn. Hoe belangrijk dit is voor ons allemaal, leest  
u op pagina 10.

Marlies van Loon
Bestuurslid voorgedragen door de zzp-organisaties
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Kijk op www.bpfschilders.nl/cijfers voor meer financiële informatie.

Hoe hoog  

is de  

dekkings-

graad nu?

Wat is toeslagverlening?
Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets 
minder waard. Dit betekent dat u met hetzelfde 
bedrag in 2020 iets minder kunt kopen dan in 2019. 
Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert  
BPF Schilders uw opgebouwde pensioen jaarlijks 
mee te laten groeien met de algemene prijsstijging 
via verhoging van uw opgebouwde pensioen.  
Dit heet toeslagverlening.

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 beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de graadmeter 
voor de toeslagverlening van uw pensioen.

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

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

Beleidsdekkingsgraad is langer 
dan 5 jaar lager dan 104,3%, 
dan moeten we verlagen.
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Beleidsdekkingsgraad is minimaal 
110%, dan is gedeeltelijke 
toeslagverlening mogelijk.
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Wanneer kan er toeslag worden verleend?
Elk jaar besluiten we of er toeslag kan worden verleend. 
Hiervoor kijken we of er genoeg financiële ruimte is om de 
pensioenen geheel of gedeeltelijk mee te laten groeien met 
de algemene prijsstijging. Voor toeslagverlening moest onze 
beleidsdekkingsgraad op 30 september 2019 minimaal 110% 
zijn. Dat was niet het geval. De beleidsdekkingsgraad was 
107,1%. In onderstaande afbeelding ziet u wanneer wij  
uw pensioen kunnen aanpassen aan de gestegen prijzen.
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Eerder stoppen met werken 
Wat betekent dit voor uw pensioen?
BPF Schilders begrijpt dat u een zwaar beroep heeft. Daarom maakt onze pensioenregeling het 
mogelijk om eerder dan uw AOW-leeftijd te stoppen met werken. Ook kunt u in de aanloop naar  
uw AOW minder gaan werken. Wij zetten de mogelijkheden voor u op een rij. Bekijkt u liever  
het filmpje op de website? Dat kan natuurlijk ook. In 1,5 minuut bent u helemaal op de hoogte.  
Ga dan naar www.bpfschilders.nl/bijnametpensioen

Ga naar www.bpfschilders.nl/pensioenplanner voor inzicht  
in uw persoonlijke pensioensituatie.

Frekie Jongsma groeide op in het Groningse 
Finsterwolde waar hij, samen met zijn gezin, nog 
steeds woont. Een gemoedelijk dorpje waar hij zich 
thuis voelt. Dat ‘ons-kent-ons-gevoel’ vindt hij ook 
bij Veenstra Schilderwerken, het bedrijf waar hij als 
onderhoudsschilder werkt. Frekie: “Iedereen kent 
elkaar, ook het kantoorpersoneel. Dat geeft me een 
vertrouwd gevoel.”

Frekie praat met warmte over het bedrijf waar hij werkt:  
“Er is oog voor het personeel. Zo gaan we weleens uit eten 
met het hele bedrijf en vlak voor kerst of de bouwvak doen 
we een borrel.” Ook over zijn collega’s is hij zeer te spreken: 
“We werken al heel lang met dezelfde groep. En met mijn 
vaste collega Bas is het heel fijn werken. Al vanaf het begin 
werken we met elkaar en we reizen ook samen naar het werk. 
We kunnen het goed met elkaar vinden. We zijn allebei harde 
werkers en werken snel in hetzelfde tempo. Als je steeds op 
de ander moet wachten, dan kan ik me voorstellen dat het op 
een gegeven moment kan gaan irriteren. Ook als we met zijn 
tweeën werken, hoeven we niet te overleggen. Eigenlijk gaat 
alles vanzelf en we hebben aan een half woord genoeg. Bas  
is echt mijn schildersmaatje.”

Frekie houdt van de vrijheid in zijn werk en is graag buiten. 
“Ik geniet van dit vak en ik ga geen dag zonder plezier naar 
mijn werk. Ik kijk nu alweer uit naar het mooie weer. Lekker 
naar het werk in mijn t-shirt en korte broek… wie wil dat nou 
niet, dat is toch super?”

Wat schildert Frekie het liefst? En met welk doel loopt hij 
in april de marathon van Rotterdam? Lees het allemaal  
in het uitgebreide interview op  
www.bpfschilders.nl/pensioenblad

Uw 
vakwerk 

ook in de 

spotlight?

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

Eerder dan uw AOW-leeftijd stoppen met werken
Vanaf uw 55e kunt u met pensioen gaan. Uw ouderdoms- 
pensioen wordt dan wel lager dan als u zou doorwerken 
tot uw AOW-leeftijd. Dat komt omdat u minder pensioen 
opbouwt en u uw ouderdomspensioen langer ontvangt.

Minder werken en gedeeltelijk met pensioen
Wilt u wel blijven werken maar het rustiger aan doen? 
Dan kunt u kiezen voor deeltijdpensioen. U laat het 
ouderdomspensioen dan gedeeltelijk eerder ingaan. 

Uw persoonlijke pensioensituatie
Wilt u weten wat u krijgt in uw persoonlijke 
situatie? Bekijk dan de pensioenplanner. Bij elke 
gewenste pensioenleeftijd kunt u berekenen hoeveel 
ouderdomspensioen u kunt verwachten. U kunt  
daar ook berekenen wat deeltijdpensioen voor  
uw ouderdomspensioen betekent.

“In korte broek naar het  
werk, dat is toch super?” 

Meer  

inzicht  

in uw  

pensioen?
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Belangrijk pensioennieuws vindt u hier. Zo bent u snel op de hoogte!
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Uw pensioenspecificatie
U ontvangt jaarlijks uw pensioenspecificatie in de maand 
januari. Wijzigt hierna de hoogte van uw uitkering? Dan 
ontvangt u tussentijds een nieuwe pensioenspecificatie. 
Wijzigt deze niet? Dan is de specificatie van januari de 
meest recente. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/infodesk en bekijk uw 
pensioenspecificatie.

Speciaal voor ondernemers

Speciaal voor werknemers

Uw netto pensioen in 2020 
In januari heeft u een pensioenspecificatie 
ontvangen. Hierop staat de hoogte van uw pensioen 
en de inhoudingen. Door wijzigingen in de wettelijke 
inhoudingen verandert uw netto pensioen.

Ga naar www.bpfschilders.nl/pensioenspecificatie en lees 
meer over de inhoudingen.

Speciaal voor gepensioneerden

Speciaal voor gepensioneerden Pensioenreglement 
gewijzigd 
Het pensioenreglement is gewijzigd. We hebben ten opzichte  
van vorig jaar 1 belangrijke wijziging voor ondernemers.  
Namelijk het 2e moment in het jaar om het pensioenkeuzeloon  
aan te kunnen passen. 

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan  
heeft u een informatieplicht om wijzigingen die het 
UWV doorvoert in uw arbeidsongeschiktheid, aan ons 
door te geven. Doet u dit niet? Dan loopt u kans dat u 
te weinig arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt 
waardoor BPF Schilders u moet nabetalen. Of dat u teveel 
arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt en dat aan ons 
moet terugbetalen. 

Blog ‘Zware beroepen’ 
Doorwerken tot je AOW-leeftijd? Bestuurslid 
André van den Berg vindt 45 jaar werken voor 
zware beroepen wel genoeg. Maar hoe denkt u, 
de politiek en de maatschappij daarover?  
Lees het in zijn blog. 

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

Niet opgevraagd
ouderdomspensioen 
U krijgt het ouderdomspensioen als u de AOW-leeftijd 
bereikt of eerder wanneer u besluit om eerder met 
pensioen te gaan. 
Vraagt u het ouderdomspensioen niet op? Dan kunnen 
wij uw ouderdomspensioen niet aan u uitbetalen. 
Uitzondering hierop is wanneer wordt voldaan aan  
de onderstaande 3 voorwaarden:

1.  u bent overleden;
2.  uw partner en/of kinderen verzoeken om het niet 

opgevraagde ouderdomspensioen alsnog uit te keren; en
3.  dit verzoek is binnen 5 jaar na uw overlijden ingediend.

Wordt aan alle 3 voorwaarden voldaan? Dan wordt het 
tot de datum van uw overlijden nog niet uitgekeerde 
ouderdomspensioen in 1 keer, zonder rente, uitgekeerd 
aan uw partner of (indien er geen partner meer is) aan  
uw kinderen.

Pensioenpremie in 2020 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.

Ga naar www.bpfschilders.nl/pensioenpremie2020 en lees meer over de 
verdeling van de premie.

Heeft uw bedrijf circa 10 
geïnteresseerde werknemers?

En wilt u meer weten over uw pensioen? Vraag 
uw werkgever dan om contact op te nemen met de 
klantenservice van BPF Schilders. Onze adviseurs 
komen graag langs om u meer te vertellen over de 
mogelijkheden en de keuzes die u heeft.

Pensioenkeuzeloon aanpassen? 
Heeft u uw pensioenkeuzeloon voor week 1 van een 
kalenderjaar doorgegeven? Dan kunt u uw pensioen- 
keuzeloon tot 1 juli van dat kalenderjaar op  
www.bpfschilders.nl/uwpensioenadministratie  
aanpassen. Dat kan vanaf nu.

Heeft u uw pensioenkeuzeloon niet voor week 1 van een  
kalenderjaar doorgegeven? Dan stellen wij uw pensioen- 
keuzeloon voor het jaar na het lopende kalenderjaar vast.  
Het pensioenkeuzeloon is in dat geval gelijk aan het 
geïndexeerde pensioenkeuzeloon in het lopende kalenderjaar, 
maar minimaal gelijk aan het minimum pensioenkeuzeloon.  
U kunt dan tot 1 juli van een kalenderjaar alsnog uw 
pensioenkeuzeloon doorgeven. Wij herberekenen dan  
de premie die u vanaf 1 januari van een kalenderjaar  
heeft betaald.

Bent u net gestart? Dan kunt u een schatting van uw fiscale 
winst opgeven. Doet u dat niet? Dan stellen wij na uw 
aanmelding uw pensioenkeuzeloon vast op het minimum 
pensioenkeuzeloon. Dit pensioenkeuzeloon kunt u altijd tot  
3 maanden na uw aanmelding (in ieder geval tot 1 juli van  
een kalenderjaar) eenmalig wijzigen.  

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

Dit vindt u van ons 
BPF Schilders heeft eind vorig jaar een tevreden-
heidsonderzoek laten uitvoeren. De algemene 
tevredenheid is bij ondernemers gestegen.  
Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee.  
De tevredenheid van werknemers is gelijk 
gebleven en de tevredenheid van gepensioneerden 
is licht gedaald. Wilt u weten hoe eerlijk en 
betrouwbaar u ons pensioenfonds vindt? 

Ga naar www.bpfschilders.nl/tevredenheid en lees 
wat u van ons vindt.

Speciaal voor werknemers



Speciaal voor ondernemers

Voordelen van een digitale factuur
Als u uw factuur e-mailadres aan ons doorgeeft, 
dan ontvangt u een e-mail als uw nieuwe factuur 
klaar staat in ‘uw pensioenadministratie’. U hoeft 
daarvoor niet in te loggen, wel zo makkelijk toch? En 
over gemak gesproken: uw digitale factuur stuurt u 
nu eenvoudig en snel door naar uw boekhouder of 
administratiekantoor. Kortom, digitale communicatie 
zorgt voor een besparing in tijd en geld. En u bespaart 
papier waarmee u het milieu spaart.

Hoe geef ik mijn factuur e-mailadres op?
Hiervoor logt u eenmalig in op  
'uw pensioenadministratie', vervolgens gaat u naar  
uw profiel. Hier vult u uw factuur e-mailadres in. 

Voor het beheren van uw bedrijfsmatige pensioeninformatie hebben wij een online beveiligde 
omgeving die ‘uw pensioenadministratie’ heet. Hier kunt u onder andere uw facturen bekijken.  
Wilt u een e-mail krijgen als uw nieuwe factuur klaar staat? Dat kan! Graag vertellen wij hoe  
u dat doet en wat de voordelen zijn.

Uw factuur digitaal
Wat zijn de voordelen en hoe regel ik dit?

Ga naar www.bpfschilders.nl/uwpensioenadministratie en vul uw factuur 
e-mailadres in bij uw profiel.

Als adviseur klantcontact krijg ik veel pensioenvragen. Een vraag die ik regelmatig krijg is 
‘Waaruit bestaat mijn pensioen?’. Daarom hebben wij het antwoord op deze vraag voor u  
in een handige infographic gezet. Wel zo makkelijk.

Waaruit bestaat mijn pensioen?

Emese Veldhuizen
Adviseur klantcontact

Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?
Daarvoor gaat u naar ‘uw pensioenadministratie’.  
In het inlogscherm krijgt u de mogelijkheid om 
te kiezen voor ‘gebruikersnaam vergeten’ of 
‘wachtwoord vergeten’. Is de combinatie bij ons 
bekend? Dan ontvangt u direct een e-mail met verdere 
instructies.

Ik heb nog nooit ingelogd
Dan gaat u naar ‘uw pensioenadministratie’ en  
kiest u in het inlogscherm voor ‘gebruikersnaam 
aanvragen’. We proberen uw verzoek binnen  
1 werkdag af te handelen door u een e-mail te  
sturen waarin de inloginstructies staan. In sommige 
gevallen sturen wij de inloginstructies per brief  
met eerst uw gebruikersnaam en in een aparte brief 
uw wachtwoord.

Factuur  

digitaal?
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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.

Verantwoord beleggen 
voor een goed pensioen

Kijk op www.bpfschilders.nl/beleggen voor meer informatie.

U heeft (had) een zware en drukke baan. Dit kan betekenen dat er 
thuis klussen zijn die blijven liggen. Niet door het ontbreken van 
uw vakmanschap maar door het ontbreken van energie en of tijd. 
Welke klus zou u thuis eigenlijk moeten aanpakken?

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

Welke klus schiet er thuis bij in?

Alles  

weten over 

beleggen?

Waarom beleggen we?
Beleggen is nodig voor een goed en betaalbaar pensioen. 
In de regel levert beleggen namelijk meer op dan geld op 
een spaarrekening zetten. De cijfers spreken voor zich: 
in de afgelopen 10 jaar behaalde BPF Schilders gemiddeld 
een rendement van 9%. Een spaarrekening leverde in die 
periode 1% op. Wat als we niet zouden beleggen? Dan zou 
de pensioenpremie die u moet betalen hoger zijn en zou u 
straks een minder goed pensioen hebben.

Wordt er verantwoord belegd?
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Er kan van 
alles gebeuren waardoor koersen dalen. Bijvoorbeeld 
een economische crisis, politieke onrust of oorlogen. 
Daarom belegt BPF Schilders verantwoord. Hier zorgen 
deskundigen in het bestuur en adviseurs voor. Maar 
verantwoord beleggen betekent ook dat we op een 
maatschappelijk verantwoorde manier rendement willen 
maken. We houden in het beleggingsproces rekening 
met risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid. 
Zo hebben we voor aandelen afgesproken om de CO2-
uitstoot van die bedrijven te verminderen, zonder dat dit 
ten koste gaat van het verwachte rendement en het risico 
van de aandelenportefeuilles. Daarnaast zoeken we 
ook naar beleggingen die op de lange termijn bijdragen 
aan een duurzame samenleving. Tenslotte gebruiken 
we als aandeelhouder ook onze invloed om de kwaliteit 
en duurzaamheid van ondernemingen en markten te 
verbeteren. En bedrijven die niet voldoen aan onze 
minimale duurzaamheidseisen, sluiten we uit.  
Zo beleggen we bijvoorbeeld niet in wapens. Verantwoord 
beleggen gaat dus om veel meer dan beleggen in groene 
of duurzame bedrijven.

Wat levert verantwoord beleggen op?
We vinden het belangrijk dat onze beleggingen een 
aantrekkelijk financieel rendement opleveren. Het gaat 
immers om uw pensioen. Tegelijkertijd willen wij op 
een maatschappelijk verantwoorde manier beleggen 
en ons steentje bijdragen aan een betere leefomgeving. 
Wij zijn ervan overtuigd dat financieel rendement en 
maatschappelijk rendement prima samen gaan. En dat 
verantwoord beleggen op de lange duur meer rendement 
oplevert. Een goed pensioen gaat uiteindelijk om 
welvaart én welzijn.

Als pensioenfonds zijn we verantwoordelijk voor een goed pensioen voor al onze deelnemers. We 
beleggen op een verantwoorde manier en geloven dat duurzaam beleggen en een goed rendement prima 
samen gaan. Met duurzaam bedoelen we: beleggen op een manier die het milieu en de natuur zo min 
mogelijk belast, met als doel een prettige leefomgeving die op lange termijn standhoudt.
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Gepensioneerd schilder Johan van den Berg  
uit Rijswijk:

"Ik heb veel goede 
herinneringen, het is een 
prachtig vak"
Van Paleis Noordeinde tot de Servaaskerk in 
Maastricht, van Paleis Het Loo tot Huis ten Bosch.  
Er zijn maar weinig monumentale panden die Johan 
níet van binnen heeft gezien. Zijn werk bracht hem 
zelfs naar het buitenland. Trots blikt hij terug: 
"Ik werkte al heel wat jaren als schilder toen ik 
aangenomen werd bij De Jongh in Waardenburg, een 
schildersbedrijf gespecialiseerd in restauratie. Ik 
vond het werk meteen geweldig. De klussen waren 
niet alledaags. Van kerken tot kastelen, van paleizen 
tot de grachtenpanden van BN’ers: we kwamen 
overal. Het mooie van restaureren is dat je er echt 
de tijd voor kunt nemen. Heel anders dan in het 
onderhoud of in de nieuwbouw. Daar schilderde 
ik gemiddeld zo’n zestig deuren per dag. ‘s Avonds 
was ik kapót, maar de volgende dag begon het feest 
gewoon weer opnieuw." 

Tegenwoordig doet Johan het iets rustiger aan. 
Samen met zijn vrouw Manie geniet hij alweer 
dertien jaar van zijn pensioen. Stilzitten is er niet bij. 
Ook houdt hij nog graag de kwast vast, maar dan als 
kunstschilder. Of hij tevreden is met zijn pensioen? 
"We kunnen er goed van rondkomen. Mijn vrouw en 
ik doen geen gekke dingen, dus we redden ons wel. 
We zijn gezond, dat is het allerbelangrijkste."

Benieuwd welke klus Johan naar het  
buitenland bracht? En welke ontmoeting  
hem het meest is bijgebleven?  
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?

Johan van den Berg (73) uit Rijswijk
• is getrouwd met Manie 
•  werkte 44 jaar als schilder waarvan 23 jaar  

bij De Jongh in Waardenburg
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