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Voor werknemers: ontslag
Wat betekent dit voor uw  
pensioen?

Kosten voor uw pensioen
Welke kosten maken wij 
en waarvoor?

Voorbeeldbedragen op het 
pensioenoverzicht    
Wat zijn dat en wat kunt u ermee?



Hoe staan we er financieel voor?
De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de 

toekomst te betalen. De actuele dekkingsgraad van mei was 93,8%. Ten opzichte van april (91,7%) 

van dit jaar is een licht herstel te zien. Dit is goed nieuws. Zet dit herstel door, dan hoeven we de 

pensioenen in 2021 niet te verlagen.

Even voorstellen
Graag stel ik mij in dit pensioenblad aan u voor. 
Ik ben Jochem Dijckmeester en sinds 1 april 
2020 ben ik bestuurslid op voordracht van de 
pensioengerechtigden. De uitwerking van het 
pensioenakkoord is voor mij een mooie uitdaging.  
Ik zet mij graag samen met de andere bestuursleden 
in om ons hier goed op voor te bereiden. Bij de 
uitwerking van het akkoord maken wij ons hard voor 
uw belangen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om eerder 
te kunnen stoppen met werken. Maar ook een pensioen 
dat begrijpelijk en makkelijk uit te leggen is vind ik 
heel belangrijk. 

In dit pensioenblad staat de financiële situatie van 
het fonds en de kosten die wij maken centraal. In de 
financiële situatie is een licht herstel te zien. Hierover 
vertellen wij u op pagina 3 meer.

Nieuw dit jaar zijn de voorbeeldbedragen op uw 
pensioenoverzicht. Een aanvulling waarmee u kunt 
zien hoe uw pensioen er in de toekomst uit kan zien. 
Wij geven u een voorbeeld waarin het minder goed 
gaat dan gedacht, een voorbeeld waarin het gaat zoals 
gedacht en een voorbeeld waarin het beter gaat dan 
gedacht. Deze drie scenario's laten zien dat de tijd 
en de economie van invloed zijn op de hoogte en de 
koopkracht van uw pensioen. Op pagina 10 leest u hier 
meer over.

Tot slot wens ik iedereen die vakantie heeft een hele 
fijne tijd. Ik realiseer me dat uw vakantie er door  
het coronavirus wel eens anders uit kan gaan zien.  
Laten we er met elkaar, ondanks de omstandigheden, 
het beste van maken.

Jochem Dijckmeester
Bestuurslid voorgedragen door de 
pensioengerechtigden

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

Hoe hoog  

is de  

dekkings-

graad nu?

Wat gebeurt er als de actuele dekkingsgraad  
lager is dan 93%?
Is de actuele dekkingsgraad op 31 december 2020 lager dan de 
kritische grens van ongeveer 93%? Dan moeten we maatregelen 
nemen en de pensioenen in de loop van 2021 verlagen. Deze 
verlaging geldt voor iedereen. Of u nu pensioen ontvangt of nog 
pensioen opbouwt. Om de financiële gevolgen hiervan voor u zo 
klein mogelijk te houden, verlagen we de pensioenen niet ineens 
maar in kleine stapjes over een periode van maximaal  
10 jaar.

Wat betekent een mogelijke verlaging voor u?
Stel dat de actuele dekkingsgraad op 31 december 2020 92% 
is, dan moet BPF Schilders de pensioenen met ongeveer 1% 
verlagen. De verlaging is afhankelijk van meer factoren, maar 
wordt ongeveer als volgt berekend: kritische dekkingsgraad 
(93%) – actuele dekkingsgraad (92%). BPF Schilders kan de 
verlaging van de pensioenen spreiden over een periode van 
maximaal 10 jaar. Bij 1% verlaging is dit dus 0,10% per jaar. 
Is de actuele dekkingsgraad volgend jaar (31 december 2021) 
weer boven de kritische dekkingsgraad? Dan hoeft de rest van 
de verlaging (0,90%) niet te worden uitgevoerd. Hieronder een 
rekenvoorbeeld.

Let op: alle genoemde bedragen zijn bruto per maand.
*  Het huidige beleid van BPF Schilders is om de verlaging  

te spreiden over een periode van maximaal 10 jaar.

Voorbeeldbedragen Pensioen  Pensioen
pensioenuitkering € 300 € 600

Bij spreiding over 10 jaar  € 0,30  € 0,60
is de verlaging in 2021*

Wanneer komt er duidelijkheid?
De actuele dekkingsgraad van 31 december 
2020 is bepalend. Daarna weten we of we 
maatregelen moeten nemen.
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 12  Mijn pensioen Oud-schilder Theo Deken (70) 
uit Anna Paulowna gaf de liefde voor het vak 
door aan zijn oudste zoon "Als ik iets wil doen, 
pak ik gewoon de kwast weer op”

Tijdens het maken van dit pensioenblad zijn er nog onderhandelingen over het pensioenakkoord. Door deze 
ontwikkelingen kan het zijn dat de voorwaarden voor een verlaging inmiddels zijn gewijzigd. Kijk voor het laatste 
nieuws over het pensioenakkoord en de gevolgen voor uw pensioen op www.bpfschilders.nl/pensioenakkoord
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Thijs is momenteel als uitvoerder aan het werk voor elf 
nieuwbouw koopwoningen in Sevenum. Thijs: “Ik moet veel 
regelen, zorgen dat er materiaal is, uren en de planning 
bijhouden, twee mensen aansturen en alvast nadenken over 
wat we morgen moeten doen. Ik ben continu bezig waar-
door mijn dag razendsnel voorbij gaat.”

Thijs is nog jong. Heeft hij wel voldoende gezag ten opzichte 
van zijn oudere collega’s om zijn werk als voorman te doen? 
Thijs: “Ik vind het belangrijk dat we op elk project een team 
vormen. Dat betekent dat ik het werk eerlijk verdeel, ook de 
minder leuke klussen zoals schuren. Dat wisselen we met 
zijn drieën af. Daardoor creëer je een goede sfeer en een 

hechte band. En dat zorgt er weer voor dat je ook meer voor 
elkaar over hebt.”

Thijs is ambitieus en leergierig. Hoe ziet hij zijn toekomst? 
Vastberaden antwoordt hij: “Wat ik nu doe, maar dan nog 
beter, nog efficiënter, nog grotere projecten en meer mensen 
aansturen. Voorlopig zit ik hier heel goed, ik krijg bij Dirckx 
alle kansen om door te groeien.”

Aan welke projecten heeft Thijs grappige en spannende 
herinneringen? En waarom heeft hij het zo naar zijn zin 
bij Dirckx Schilderwerken? Lees het in het uitgebreide 
interview op www.bpfschilders.nl/pensioenblad

“Ik heb geen moment spijt van dit vak” 
Thijs Jacobs (23) uit het Limburgse dorpje America twijfelde een paar jaar geleden nog of hij niveau 4  
van de schildersopleiding wel aankon. Nu is hij schilder en uitvoerder bij Dirckx Schilderwerken in Sevenum: 
“Vorig jaar heb ik mijn diploma gehaald en ik heb geen moment spijt gehad dat ik voor dit vak heb gekozen!”

Speciaal voor werknemers

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

Meer 

weten over  

ontslag?

U krijgt een nieuwe baan binnen de bedrijfstak
Blijft u werken binnen de schilderssector? Dan is er  
niets aan de hand. U blijft via uw werkgever pensioen op-
bouwen bij BPF Schilders. U hoeft hiervoor niets te doen. 
Wordt u uitzendkracht? Dan valt u in principe onder het 
pensioenfonds voor de uitzendbranche StiPP. Maar wist 
u dat u ook pensioen kunt opbouwen bij BPF Schilders? 
U kunt dan samen met het uitzendbureau een schriftelijk 
verzoek indienen bij StiPP.

U wordt werkloos of krijgt een baan buiten de 
bedrijfstak
Wordt u werkloos of krijgt u een nieuwe baan buiten 
de schilderssector? Dan stopt uw pensioenopbouw bij 
BPF Schilders. Wij blijven het pensioen beheren dat u 

heeft opgebouwd. Tenzij u kiest voor waardeoverdracht.  
Dan draagt u uw opgebouwde pensioen bij BPF Schilders, 
over aan het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. 

Uw werkgever raakt failliet
Een faillissement van uw werkgever kan gevolgen hebben 
voor uw pensioen. Bijvoorbeeld als er een premieachter-
stand is bij BPF Schilders. Het UWV betaalt onder voor-
waarden de premieachterstand aan BPF Schilders, zodat 
uw pensioenopbouw doorloopt tot aan de datum van 
ontslag na faillissement. Dit moet u zelf aanvragen.  
Vul hiervoor het formulier Aanvraag overname betalings- 
verplichting in. Dit formulier kunt u aanvragen bij het 
UWV-kantoor in uw regio. Heeft u vragen? Neem dan 
contact op met onze klantenservice.

Uw 
vakwerk 

ook in de 

spotlight?

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

Ontslag
Wat betekent dit voor uw pensioen?
Wij begrijpen dat de coronacrisis zware tijden met zich meebrengt. U krijgt misschien te maken  
met ontslag of u bent op zoek naar een nieuwe baan. Daarom is het belangrijk te weten wat dit voor  
uw pensioen betekent. Wij zetten het voor u op een rij. 

Vakwerk       54       Wat doe ik bij…?



Belangrijk pensioennieuws vindt u hier. Zo bent u snel op de hoogte!
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Speciaal voor ondernemersSpeciaal voor ondernemers
Filmpje  
'uw pensioenadministratie' 
beoordeeld met een 7,6
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 iedereen die bij ons pensioen opbouwt. Onlangs 
hebben wij het klantenpanel gevraagd wat zij vinden 
van het filmpje ‘uw pensioenadminstratie’. Dit filmpje is 
gemaakt voor de doelgroep  ondernemers, werkgevers en 
medewerkers administratie. In het filmpje wordt kort en 
duidelijk uitgelegd hoe ‘uw pensioenadministratie’ werkt 
en hoe eenvoudig de administratie kan worden beheerd. 
Het filmpje wordt positief beoordeeld met een 7,6 (meer 
dan de helft geeft een 8 of hoger). Een mooi resultaat.
Ga naar www.bpfschilders.nl/klantenpanel en lees de  
totale beoordeling. Blog: ‘Veilig werken in 

onzekere tijd’
“Het coronavirus heeft onze levens nog steeds 
in de greep”, schrijft werknemersvoorzitter 
Mieke van Veldhuizen. Zelf kan zij haar werk als 
pensioenbestuurder redelijk eenvoudig doen vanuit 
huis. Maar de situatie voor schilders is een heel andere. 
Hoe kun je in deze tijd veilig en verantwoord werken? 
Gelukkig hebben de bouw- en technieksector en de 
overheid daar een antwoord op.

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

Uw factuur digitaal
Heeft u uw factuur e-mailadres al aan ons doorgegeven? Dan 
ontvangt u per e-mail een notificatiebericht wanneer uw factuur 
gereed staat op ‘uw pensioenadministratie’. Om de factuur 
in te zien hoeft u niet eerst in te loggen. Uw nieuwe factuur 
stuurt u ook 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.

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

Bewijs van in leven zijn 
Woont u in het buitenland en gaat uw pensioen  
vanaf heden in?
Vanwege de coronacrisis kan het op dit moment lastiger 
zijn om uw ‘Bewijs van in leven’ zijn te laten ondertekenen 
en/of naar ons terug te sturen. BPF Schilders heeft daar 
begrip voor. Neem contact met ons op als het u niet lukt. 
We kunnen u dan uitstel verlenen, zodat wij toch uw 
pensioen aan u kunnen uitbetalen. 

Is uw pensioen al ingegaan? 
Wij zullen dit jaar vanwege de coronacrisis het ‘Bewijs  
van in leven zijn’ iets later uitvragen dan u van ons 
gewend bent. 

Winnaar tabletactie 
Wij feliciteren de heer P.A. Taal (37 jaar) uit Borssele. Hij werkt bij 
G. Bouman Arkel B.V. en won een mooie tabletcomputer. Waarom? 
Omdat hij zijn e-mailadres aan ons door gaf en liet weten zijn 
pensioeninformatie in het vervolg digitaal te willen ontvangen. 
Wij wensen hem veel plezier met dit cadeau.

Fabels over pensioen
‘Als ik overlijd, krijgt mijn 
partner niets’

Integendeel. Als u als actieve deelnemer 
pensioen bij ons opbouwt, krijgt uw partner 
(indien bij ons bekend) elke maand een 
partnerpensioen als u komt te overlijden. 
Zolang zij of hij leeft. De hoogte van dit 
pensioen wordt berekend als of u tot uw  
AOW-leeftijd pensioenpremie had betaald. 
Dat levert een levenslang partnerpensioen 
op dat meer zekerheid biedt dan een 
eenmalige uitkering die sommige andere 
pensioenoplossingen bieden.

Ga naar  
www.bpfschilders.nl/fabels  
en lees de vier andere fabels.

Eenvoudig uw premie betalen  
Het gebruik van automatische incasso geeft veel gemak.  
U betaalt namelijk altijd op tijd het juiste bedrag.  
Wilt u betalen via automatische incasso?  
Vul dan het machtigingsformulier in en  
scan en upload dit gemakkelijk via  
‘uw pensioenadministratie’.

Ga naar  
www.bpfschilders.nl/factuur  
en download het  
machtigingsformulier. 

Afgelaste pensioenspreekuren 
telefonisch afgehandeld
Helaas hebben wij de pensioenspreekuren in de periode van 
16 maart tot en met 16 april door het coronavirus moeten 
annuleren. Deelnemers die zich voor deze periode voor 
een pensioenspreekuur hadden aangemeld zijn door onze 
adviseurs telefonisch benaderd. Op deze manier is alsnog 
pensioeninformatie gegeven en zijn vragen beantwoord.  
Een oplossing waar deelnemers blij mee waren.

Gevolgen coronavirus voor 
uw pensioen
U blijft gewoon pensioen opbouwen. Ook als uw 
werkgever gebruik maakt van de NOW.  NOW 
staat voor tijdelijke Noodmaatregel Overbrug-
ging Werkgelegenheid. Het is een noodmaat-
regel van de overheid. Die is genomen om 
werkgevers te steunen die door de coronacrisis 
minder of geen omzet maken. Door deze nood-
maatregel kunnen onder andere de salarissen 
van werknemers worden betaald.

Meer uren werken in het 
hoogseizoen
U mag in het hoogseizoen meer uren werken dan in uw 
arbeidsovereenkomst is afgesproken. Voordeel is dat u 
hierdoor kunt sparen voor verlof in het laagseizoen. Uw 
werkgever hoeft u dan niet te ontslaan als gevolg van 
minder werkzaamheden in het laagseizoen. Bijkomend 
voordeel is dat uw pensioenopbouw dan gewoon door-
loopt. Deze regeling wordt mogelijk gemaakt binnen de 
cao voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf. 
Misschien werkt u al op die manier. Is dat niet het geval? 
Vraag uw werkgever of deze regeling in uw bedrijf kan 
worden toegepast, zodat u hier ook aan kunt deelnemen.

Speciaal voor werknemers

Speciaal voor werknemers



Welke kosten maakt een pensioenfonds?
• Kosten voor bestuur, organisatie en toezicht
•  Kosten voor administratie en uitvoering van de  

pensioenregeling
• Kosten voor vermogensbeheer

Wat zijn de kosten voor bestuur, organisatie  
en toezicht?
Het bestuur legt verantwoording af aan het 
Verantwoordingsorgaan. Dit doet zij over het beleid en 
de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. De Raad van 
Toezicht houdt toezicht op hoe het bestuur zijn werk 
doet. BPF Schilders heeft geen bestuursbureau dat het 
bestuur ondersteunt. Dat is een bewuste keuze om de 
kosten zo laag mogelijk te houden. De bestuursleden, 
leden van de Raad van Toezicht en leden van het 
Verantwoordingsorgaan krijgen geen salarissen of 
bonussen. Wel krijgen zij een vergoeding. Bijvoorbeeld 
voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen 
en het afhandelen van e-mail. In 2019 stegen de 
bestuurskosten naar € 784.000 (in 2018 € 759.000). Deze 
stijging heeft te maken met een toename van het aantal 
vergaderingen en de hogere opleidingseisen vanuit De 
Nederlandsche Bank.

Wat kost de administratie en de uitvoering van 
de pensioenregeling?
Om het juiste pensioen te kunnen betalen, is het 
belangrijk dat goed wordt vastgelegd op welk 
pensioenbedrag u recht heeft. Daarom zorgen we voor 
een goede en veilige administratie, die voldoet aan de 
strenge eisen vanuit wet- en regelgeving. We innen 
de pensioenpremies en zorgen dat gepensioneerden 
op tijd hun pensioen ontvangen. En we informeren 
u over uw pensioen. Bijvoorbeeld via het jaarlijkse 

Van elke euro die u als pensioenpremie inlegt, gaat het grootste deel naar uw pensioenopbouw. 
Een klein deel gaat op aan kosten die BPF Schilders maakt. Die kosten maken alle pensioenfondsen. 
Het kost namelijk geld om uw pensioen de administreren, te beleggen en te betalen. Omdat wij 
dat voor veel mensen tegelijk regelen, kunnen de kosten laag blijven. Daar komt bij dat wij geen 
winstdoelstelling hebben. Ons doel is om iedereen die werkt in de schilderssector een goed pensioen 
tegen zo laag mogelijke kosten te bieden.

Kosten voor uw pensioen
Welke kosten maken wij en waarvoor?

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

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

Bouwt u pensioen op bij BPF Schilders? Dan ontvangt 
u elk jaar een pensioenoverzicht. Meestal in de 
zomer, maar in ieder geval vóór 1 oktober.

Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht,  
wat staat er op en moet ik de informatie 
bewaren?

Munazza Pereira
Adviseur klantcontact

pensioenoverzicht. Deze werkzaamheden zijn 
ondergebracht bij een pensioenuitvoeringsorganisatie 
(PGGM). In 2019 gaven we € 10,9 miljoen uit om de 
pensioenregeling uit te voeren. Omgerekend is dat € 161 
per deelnemer. Dat is lager dan in 2018 toen de kosten 
per deelnemer € 169 waren. Van de pensioenpremie die u 
betaalt, is 7% bestemd als dekking voor de administratie 
en uitvoering van de pensioenregeling. Wij doen mee 
aan een onderzoek om te controleren of de kosten per 
deelnemer niet te hoog worden. Dit onderzoek vergelijkt 
de jaarlijkse uitvoeringskosten met die van andere 
pensioenfondsen.

Wat kost het beheren van vermogen?
Wij beleggen de premie die u betaalt. Dat geld tezamen 
noemen we belegd vermogen. Het beleggen van dat 
vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen 
waaraan wij vragen het vermogen te beleggen. Ook 
maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de 
kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop  
of verkoop van aandelen of obligaties. In 2019 bedroegen 
de kosten voor het vermogensbeheer € 39,7 miljoen.  
Dat is 0,52% van het belegd vermogen van gemiddeld  
€ 7,6 miljard. In 2018 behaalden wij een negatief 
rendement van 1,73%. Het afgelopen jaar is een positief 
rendement behaald van 17,77%. Dat is een stijging ten 
opzichte van 2018.

Alles 

weten over 

kosten?
Pensioen-

overzicht 

digitaal?

Wat staat er op?
Op uw laatste pensioenoverzicht vindt u uw nieuwste pensioengegevens: 
•  Hoeveel pensioen u tot en met 31 december van het voorgaande jaar  

heeft opgebouwd.
•  Hoeveel pensioen u kunt verwachten als u tot aan de pensioendatum  

blijft werken.
• Voorbeeldbedragen (hierover vertellen wij u meer op pagina 10).
•  Het bedrag aan pensioen waar uw nabestaanden mogelijk recht op hebben  

na uw overlijden (partnerpensioen en/of wezenpensioen).
• Uw pensioenaangroei.

Bewaren of weggooien?
Uw laatste pensioenoverzicht moet u bewaren. Dit overzicht vervangt uw oude  
pensioenoverzicht. Daarom hoeft u de pensioenoverzichten van voorgaande jaren 
niet te bewaren. 

Wilt u uw pensioenoverzicht digitaal bekijken of downloaden?
Dat kan. U gaat naar www.bpfschilders.nl/infodesk en logt hier in met uw DigiD.  
U vindt uw pensioenoverzicht onder ‘Documenten’. Ook vindt u hier uw  
pensioenoverzichten van eerdere jaren terug. 

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer uw nieuwe pensioenoverzicht klaar staat?
Ook dat kan. U geeft dan op de pagina ‘Profiel’ bij ‘Voorkeuren’ aan dat u uw 
pensioencommunicatie zoveel mogelijk digitaal wilt. Daarna vult u uw e-mailadres 
in. Wij sturen u dan een e-mail wanneer uw nieuwe pensioenoverzicht klaar staat. 
Wel zo makkelijk toch? 
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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.

Voorbeeldbedragen  
op het pensioenoverzicht

Kijk op www.bpfschilders.nl/voorbeeldbedragen voor meer informatie over de bedragen.

Het is alweer zomer en de bouwvakvakantie komt eraan. Vakantie 
is bedoeld om lekker te ontspannen. Maar zien uw vakantieplannen 
er nog wel hetzelfde uit? Of heeft u door de maatregelen uw 
plannen gewijzigd? Wij zijn benieuwd hoe u deze zomer ontspant. 

Ga naar www.facebook.com/BPFSchilders en deel uw tips.  
Misschien heeft u er wel een foto bij.

Vakantie….Tijd voor ontspanning!

Meer  

informatie?

Wat zijn scenariobedragen?
Scenariobedragen zijn voorbeeldbedragen hoe 
uw pensioen er in de toekomst uit kan zien. Op uw 
pensioenoverzicht ziet u een inschatting van uw 
pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. 
Het ouderdomspensioen dat u kunt bereiken geven 
wij weer in een pessimistisch, een verwacht en een 
optimistisch voorbeeld. Dus een voorbeeld waarin het 
minder goed gaat dan gedacht, een voorbeeld waarin 
het gaat zoals gedacht en een voorbeeld waarin het beter 
gaat dan gedacht. Deze drie voorbeelden laten zien dat de 
hoogte en de koopkracht van uw pensioen niet zeker zijn. 
Ze geven u een goed beeld van wat tijd en economie met 
uw pensioen kunnen doen.

Wat kunt u met de voorbeeldbedragen?
De overheid heeft ervoor gekozen om de gevolgen 
van inflatie (prijsstijging) op deze manier te laten 
zien. Bent u gepensioneerd? Dan laat het middelste 
voorbeeldbedrag zien hoe hoog uw pensioen over 
tien jaar is als we de huidige lijn volgen. Bouwt u nog 
pensioen op? Dan laat het bedrag in het midden zien hoe 
hoog uw pensioen op uw pensioendatum is als we de 

huidige lijn volgen. Valt het bedrag in het midden lager 
uit (dat ziet u aan het linker pijltje)? Dan betekent dit 
dat economen verwachten dat de prijzen gaan stijgen 
en dat uw pensioen niet helemaal meegroeit met deze 
prijsstijgingen. Daardoor daalt uw koopkracht. U krijgt 
dus niet minder pensioen, maar u kunt minder kopen 
met hetzelfde bedrag. Een voorbeeld: stel dat u over tien 
jaar € 100 pensioen krijgt en de prijs van een brood stijgt 
nu van € 1,50 naar € 2. Dan kunt u met deze € 100 over 
tien jaar minder brood kopen dan nu.

Waardoor kunnen deze bedragen jaarlijks 
verschillen?
Minimaal een keer per jaar rekenen wij de bedragen  
uit. De nieuwste informatie wordt dan gebruikt.  
Hierdoor kunnen deze bedragen elk jaar verschillen.  
De voorbeelden zijn afhankelijk van de financiële 
situatie van het pensioenfonds en de berekeningen  
voor de toekomst. Economen kijken voortdurend  
anders aan tegen ontwikkelingen die de voorbeelden 
bepalen. Om u zo goed mogelijk te informeren schetsen 
wij daarom jaarlijks drie verschillende scenario’s op  
uw pensioenoverzicht.

Op uw pensioenoverzicht treft u dit jaar voor het eerst scenariobedragen aan.  
Maar wat zijn dat en wat kunt u ermee? Wij geven u hier graag meer informatie over.
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Gepensioneerd schilder Theo Deken uit  
Anna Paulowna

"Als ik iets wil doen, pak ik 
gewoon de kwast weer op”

“Eigenlijk wilde ik vroeger naar de timmerklas, 
maar die zat vol. Daarom ging ik naar de 
schilderklas. Zo rolde ik het schildersvak in, net 
als mijn vader. Hij startte in 1947 Schildersbedrijf 
P.J. Deken aan de Molenvaart 243 in Anna Paulowna. 
Hier hebben sinds 1870 alleen maar schilders 
gewoond. Na het behalen van mijn diploma ging ik 
in loondienst bij mijn vader. In 1980 namen mijn 
vrouw Ineke en ik het familiebedrijf over, waarmee 
de naam veranderde in Glas- en Aannemingsbedrijf 
Fa. Th. Deken. We namen verschillende klussen 
aan: schilderopdrachten, stoffeerwerk en de 
levering en plaatsing van (isolatie)glas, kozijnen, 
deuren, dakkapellen en serres. Op mijn 63ste, 
in 2013, ging ik met pensioen. De liefde voor het 
vak heb ik doorgegeven aan mijn zoon Patrick en 
schoondochter Jolanda. Zij hebben nu ook een eigen 
kozijn- en timmerbedrijf en schildersbedrijf. Ik kon 
het werk goed loslaten. Als ik iets wil doen, pak ik 
gewoon de kwast weer op óf ik stap op de racefiets. 
Over zijn pensioen heeft Theo niets te klagen. We 
kunnen goed rondkomen. Ik ben ook erg te spreken 
over BPF Schilders. Ze doen het goed en de waarde 
van mijn pensioen is prima. Wij zijn tevreden 
mensen.”

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?

Theo Deken (70) uit Anna Paulowna
• is getrouwd met Ineke (70)
•  werkte 44 jaar als schilder waarvan 33 jaar in 

zijn eigen bedrijf
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