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2019 in vogelvlucht
We vinden het belangrijk om transparant te zijn in wat 
we doen en wat dat oplevert. Daar verantwoorden we 
ons over in het jaarverslag. Speciaal voor u hebben we 
daar een samenvatting van gemaakt. In vogelvlucht ziet 
u waar we ons in 2019 mee hebben bezig gehouden en 
wat we hebben gepresteerd.

Pensioenopbouwers
In 2019 is het aantal pensioenopbouwers, 
net als in 2018, toegenomen. Een kwart van 
deze groei is toe te schrijven aan de groei 
van het aantal zelfstandig ondernemers. 

Werkgevers
In 2019 nam het aantal 
werkgevers dat bij BPF Schilders 
is aangesloten iets toe.
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Beleggingsresultaten

Belegd vermogen
(x € 1.000.000)

2019
105,8%

2017
111,9%

Beleidsdekkingsgraad
De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld 
heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
In 2019 konden alle pensioenen worden uitbetaald. Er was 
geen ruimte voor het verlenen van toeslag per 1 januari 
2020. De beleidsdekkingsgraad daalde naar 105,8%. 

Vermogen en rendement
In 2019 steeg het belegd vermogen naar € 8,3 miljard.
We haalden een positief rendement van 17,77%. 
Dat is goed nieuws. Om te beleggen maken we kosten. 
Ten opzichte van vorig jaar zijn die kosten gedaald.
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Het gemiddelde 
rendement over de 
afgelopen 10 jaar is 

9,03%.



Ontvangen pensioenpremie
(x € 1.000.000)

€

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer

€
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€ 149
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€ 169

2019
€ 161

Premie en pensioen
In 2019 ontving BPF Schilders meer pensioenpremie, maar
betaalden we ook meer pensioen. Om de pensioenregeling
uit te voeren maken we kosten. In 2019 daalden die kosten
onder andere door het wegvallen van de eenmalige kosten 
van het project Algemene Verordening Gegevensbescherming 
in 2018.

Betaalde pensioenen
(x € 1.000.000)
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Focus in 2019

Voorbereiden op de toekomst
BPF Schilders heeft te maken met grote uitdagingen. In 2019 
gingen we verder met onze voorbereidingen op de toekomst. 
Aan de ene kant hebben we een stappenplan gemaakt voor 
het opnieuw beoordelen van de verplichtstelling in 2020. 
En aan de andere kant hebben we ons verder voorbereid op 
een nieuw pensioenstelsel. Tot slot hebben we onderzocht hoe 
u aankijkt tegen het nemen van risico's in relatie tot het 
kunnen verhogen van de pensioenen.

"Het begeleiden van deelnemers
bij het maken van keuzes voor hun

pensioen was ook in 2019 een belangrijk
aandachtspunt. Daarom hebben wij

verschillende onderzoeken gedaan. Een
voorbeeld hiervan is het onderzoek naar 
het proces van ondernemers die elk jaar 
het bedrag moeten kiezen waarover zij 

pensioen willen opbouwen. Bij het maken 
van deze keuze ondersteunen wij 

hen met de speciaal voor hen 
ontwikkelde Keuzehulp."

"De politiek, 
werknemersorganisaties en de 

werkgevers hebben een akkoord 
bereikt over een nieuw 

pensioenstelsel. Deze wijzigingen 
hebben invloed op ons als 

pensioenfonds. Omdat deze partijen 
nog veel moeten uitwerken en 

besluiten, hebben wij ons daarom in 
2019 verder klaargemaakt voor

het nieuwe pensioenstelsel."



Speerpunt in 2020

Onzekere situatie
In 2020 houdt het coronavirus ons sinds maart in de greep. 
Overal lezen we over de invloed die het coronavirus heeft op 
de wereldeconomie. En daarmee ook op de dekkingsgraad 
van alle pensioenfondsen, ook die van BPF Schilders. Het is 
nog onduidelijk hoe het verder gaat met de economie. Wij 
houden nauwlettend in de gaten wat deze crisis betekent 
voor uw pensioen. Hierbij hebben wij ook oog voor de lange 
termijn. Pensioen is en blijft namelijk een zaak van de lange 
termijn.

"In 2020 gaan wij verder met het 
verbeteren en efficiënter inrichten van 

onze administratieve processen. 
We brengen van een bepaald proces alle 

momenten in kaart waarop een deelnemer 
contact heeft met BPF Schilders. En kijken 
waar we dit kunnen verbeteren. Zo kunt u 
bijvoorbeeld vanaf 2020 uw pensioen op 

uw AOW-leeftijd digitaal aanvragen. 
Hierdoor kunnen wij uw aanvraag 
sneller in behandeling nemen."

"In 2020 moet BPF Schilders aantonen
dat een meerderheid binnen onze 

bedrijfstak achter de verplichte deelname 
aan het pensioenfonds staat. Onze 

overtuiging is dat onze pensioenregeling 
een goed pensioen biedt voor iedereen die 

in de schilderssector werkt. Wij gaan 
hier verder onderzoek naar doen."



Geïnteresseerd in het volledige jaarverslag? 
Op www.bpfschilders.nl/jaarverslag kunt u 
het downloaden. 

www.bpfschilders.nl

www.bpfschilders.nl/jaarverslag


