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Pensioenblad

Voor ondernemers: 
Kies uw pensioen voor 2021

Voor werknemers:
Waar betaalt u  
pensioenpremie voor?

Met pensioen gaan    
Wanneer kunt u met pensioen 
en hoe vraagt u dit aan?



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

in de toekomst te betalen. De actuele dekkingsgraad van september was 95,4%. Ten opzichte van 

augustus (98%) van dit jaar is een daling te zien. De actuele dekkingsgraad per 31 december 2020 

bepaalt of we een verlaging moeten doorvoeren in 2021.

Op naar het einde  
van het jaar
Het einde van het jaar is in zicht. Een jaar waarin 
wij kennismaakten met het coronavirus. Een roerige 
tijd en iedereen werd erdoor geraakt. De invloed van 
het virus op de wereldeconomie is groot. Minister 
Koolmees heeft laten weten dat pensioenfondsen met 
een dekkingsgraad hoger dan 90%, onder bepaalde 
voorwaarden niet hoeven te verlagen in 2021. Goed 
nieuws: onze actuele dekkingsgraad staat in september 
op 95,4%. Hierover vertellen wij u meer op pagina 3.

Weet u wanneer u met pensioen kunt gaan? Hiervoor 
is het handig om eerst meer inzicht te hebben in het 
bedrag dat u aan pensioen kunt verwachten. Hiervoor 
hebben wij onze handige pensioenplanner. Daarmee 
kunt u bij iedere gewenste pensioenleeftijd berekenen 
hoeveel pensioen u kunt verwachten (netto en bruto). 
Op pagina 4 geven wij u meer informatie. En met een 
handige infographic op pagina 8 laten wij u zien hoe u 
uw pensioen aanvraagt. 

Trots ben ik op de proef van onze online 
pensioenspreekuren. Deze houden wij van september 
tot en met december van dit jaar. Deze zijn voor 
mensen van 50 jaar of ouder die nog niet met pensioen 
zijn. Tijdens een persoonlijk videogesprek geven onze 
adviseurs een heldere uitleg over de pensioenregeling 
en de pensioensituatie. Inmiddels zijn alle spreekuren  
volgeboekt. Ik ben heel benieuwd hoe dit online 
contact bevalt. Na evaluatie bepalen we of de online 
pensioenspreekuren een blijvertje zijn. 

Ronald van Oostrom
Bestuurslid voorgedragen namens CNV Vakmensen

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 90%?
Is de actuele dekkingsgraad op 31 december 2020 lager dan  
de kritische grens van ongeveer 90%? Dan moeten we 
maatregelen nemen en de pensioenen in de loop van 2021 
verlagen. Deze verlaging geldt dan 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 89%  
is, dan moet BPF Schilders de pensioenen met ongeveer  
1% verlagen. De verlaging is afhankelijk van meer factoren, 
maar wordt in grote lijnen als volgt berekend: kritische 
dekkingsgraad (90%) – actuele dekkingsgraad (89%).  
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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Minister Koolmees heeft laten weten dat pensioenfondsen met een actuele dekkingsgraad hoger dan 90%,  
onder bepaalde voorwaarden niet hoeven te verlagen in 2021. Dit maakt ook voor BPF Schilders de kans op  
verlagen in 2021 kleiner.  
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Ga naar www.bpfschilders.nl/infodesk en krijg meer inzicht.
Pensioen- 

planner

De pensioenplanner op Infodesk
Heeft u al eens een kijkje genomen op onze 
pensioenplanner? Daarmee kunt u bij iedere gewenste 
pensioenleeftijd berekenen hoeveel pensioen u kunt 
verwachten (netto en bruto). 

Heeft u nog andere pensioenen?
U bouwt pensioen op bij BPF Schilders. Maar misschien 
heeft u ook bij andere pensioenfondsen pensioen  
opgebouwd. Het is goed om een totaaloverzicht van de 
hoogte van uw pensioenopbouw te hebben. Hiervoor  
verwijzen wij u naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op 
de pensioenplanner staat hier ook een verwijzing naar. 

Houdt u straks nog genoeg geld over?
Wilt u weten hoeveel geld u na uw pensionering  
maandelijks overhoudt? Dan verwijzen wij u op de  
pensioenplanner naar het Nibud (Nationaal Instituut  
voor Budgetvoorlichting). Zij hebben een pensioen- 
rekentool genaamd Pensioenschijf-van-vijf.  
In vijf stappen krijgt u een indruk of uw inkomsten  
straks voldoende zijn om uw uitgaven te betalen. Dit  
is een handige aanvulling op onze pensioenplanner.

Inloggen met DigiD op Infodesk
Om in te loggen op Infodesk heeft u uw DigiD nodig.  
U gaat naar www.bpfschilders.nl/infodesk en klikt in het 
algemene informatiescherm op de button ‘inloggen’. In 
het volgende scherm klikt u op de button ‘inloggen met 
DigiD’. Hierna maakt u de keuze of u met de DigiD app 
wilt inloggen of met een gebruikersnaam en wachtwoord. 
Vervolgens komt u terecht in Infodesk waar u onder  
andere de pensioenplanner kunt gebruiken.

Joeri: “Als de klant het adres doorgeeft voor een afspraak, 
dan kijk ik uit nieuwsgierigheid altijd op google maps 
hoe het pand er uit ziet. Dus toen ik het opzocht dacht ik: 
‘Wow, dit is wel een heel mooie klus!’ Het huis stond er 
van te voren niet best bij. Het telt 16 grote raampartijen 
met daarin hele kleine ruitjes verwerkt, vier dakkapellen 
en een daklijst waar je u tegen zegt. We hebben er vijf 
weken lang met vier man en met heel veel plezier aan 
gewerkt.”

Op de vraag waarom hij juist dit project uitkoos,  
antwoordt hij: “Dit was de grootste en meest uitdagende 
buitenklus tot nu toe en waar ik voor het eerst álles zelf 
moest regelen. Dat was ik niet gewend.” Joeri vervolgt met 
een lach: “Voor mij werd vroeger alles voorgekauwd en 
ik werd thuis altijd erg verwend door mijn oma en mijn 
moeder… en tja, als je ouder wordt dan loop je daar een 
beetje tegenaan. Ik vond het heel spannend, maar ook 
een geweldige uitdaging om dit project in goede banen te 
leiden. Af en toe moet je ook wel eens op je bek gaan om 
het zo maar te zeggen, daar leer je van. Ik ben een pietje 
precies, het moest er echt tip top uitzien. Het binnenwerk 
staat volgend jaar op de planning. Als klanten terugkomen 
is dat een goed teken.”

Wat vindt Joeri belangrijk in zijn werk? En in welk 
grappig filmpje speelt hij samen met zijn collega  
Sjeffie de hoofdrol? Lees het in het uitgebreide  
interview op www.bpfschilders.nl/pensioenblad

“Af en toe op je bek gaan, 
daar leer je van” 
De ambitieuze Joeri van Ham (28) uit Den Dungen 
heeft zijn eigen schilders- en onderhoudsbedrijf  
D’n Ham. Voor een grote monumentale woning  
aan de Lithse Dijk in Lith moest hij voor het eerst 
alles zelf regelen. Joeri: “Dat was ik niet gewend.”

Uw 
vakwerk 

ook in de 

spotlight?

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

Met pensioen gaan
Wanneer kunt u met pensioen?
Om te weten wanneer u dat kunt, is het handig om eerst meer inzicht te hebben in het bedrag dat u aan 
pensioen kunt verwachten. Hiervoor hebben wij onze handige pensioenplanner. Wij vertellen u daar 
graag meer over. 

Vakwerk       54       Wat doe ik bij ... ?



Belangrijk pensioennieuws vindt u hier. Zo bent u snel op de hoogte!
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De inkoopregeling vervalt  
met ingang van 1 januari 2021

In 2005 moesten van de overheid de vroegpensioen-
regelingen worden afgeschaft. Om de deelnemers (geboren 
op of ná 01-01-1950) die al vóór 2006 pensioen opbouwden 
te compenseren, is het verschil tussen de regeling voor 
2006 en na 2006 omgezet in een voorwaardelijk pensioen. 
Deze aanvulling op het ouderdomspensioen wordt de 
inkoopregeling genoemd. Deelnemers die ná 1 januari 
2006 deelnemer zijn geworden en geen pensioen hebben 
opgebouwd in de regeling vóór 2006 bij BPF Schilders, 
hebben in eerste instantie geen recht op de inkoopregeling. 

Er is echter een groep die mogelijk toch recht kan hebben 
op de inkoopregeling, ook als zij ná 1 januari 2006 
deelnemer zijn geworden bij BPF Schilders. Dit is namelijk 
het geval als u op 31 december 2005 en 1 januari 2006 
onder de CAO Bouw viel. Tussen BPF Bouw en 
BPF Schilders zijn zogeheten wederkerigheidsafspraken 
gemaakt. De perioden gewerkt onder de ene CAO worden 
dan gezien als perioden gewerkt onder de andere CAO 
(mits uiteraard sprake is geweest van het betalen van de 
pensioenpremies). 

BPF Schilders onderzoekt momenteel voor wie deze 
inkoopregeling geldt. Indien u hiervoor in aanmerking 
komt dan sturen wij u hierover in december een brief.
Heeft u geen brief ontvangen, maar denkt u op basis van 
wederkerigheid toch recht te hebben op de inkoopregeling? 

Ga naar www.bpfschilders.nl/inkoopregeling voor meer 
informatie over wie hiervoor in aanmerking komt en wat 
u hiervoor moet doen.

Positieve beoordeling 
infographic 9 belangrijke 
pensioenmomenten
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. Onlangs 
maakten wij een infographic over de 9 belangrijke 
pensioenmomenten. Wij hebben ons klantenpanel 
gevraagd wat zij vinden van de infographic. Meer dan 
de helft van de respondenten beoordeelt de infographic 
met een 8 of hoger. Een mooi resultaat.

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

Blog ‘De harde realiteit’
De verwachtingen voor toekomstige 
rendementen hebben we moeten verlagen  
door de huidige economische omstandigheden. 
Helaas heeft dit ook gevolgen voor het pensioen. 
Zo is de pensioenopbouw duurder geworden. 
Bestuurslid Evalinde Eelens schetst drie opties 
waar we rekening mee moeten houden.

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

Pensioenpremie in 2021 
mogelijk hoger
Het opbouwen van pensioen wordt vanaf 2021 
mogelijk duurder. Dit heeft te maken met de huidige 
economische omstandigheden waarbij de rente- en 
rendementsverwachtingen lager zijn. Hierdoor is er meer 
geld (pensioenpremie) nodig voor het opbouwen van 
het pensioen. Wij willen u zoveel mogelijk duidelijkheid 
bieden. Daarom is besloten de pensioenpremie die voor 
2021 wordt bepaald voor vijf jaar vast te leggen. Zodra de 
hoogte van de pensioenpremie en het opbouwpercentage 
voor 2021 bekend zijn, informeren wij u hierover.Welke kosten maken wij? 

We krijgen regelmatig de vraag: welke kosten maakt  
BPF Schilders voor mijn pensioen? Daar zijn we graag  
duidelijk over. Daarom leggen wij in een filmpje uit welke 
kosten wij maken.

Ga naar www.bpfschilders.nl/kosten en bekijk het filmpje.

Fabels over pensioen
‘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 toezicht 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.

Uw pensioenoverzicht  
voortaan digitaal?
Dit jaar stuurden wij meer dan 30.000 pensioenoverzichten aan 
mensen die pensioen opbouwen bij BPF Schilders. 48% van hen 
ontvangt dit overzicht digitaal. Wilt u dit voortaan ook? Wel zo 
makkelijk: u bespaart papier én het is goed voor het milieu. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/digitaal en regel het direct.

Langer verlof bij geboorte
Er is goed nieuws voor kersverse ouders.  
Partners van moeders van pasgeboren  
kinderen kunnen vanaf 1 juli 2020 gebruik 
maken van aanvullend geboorteverlof.  
Dit is maximaal vijf normale werkweken  
en kan ook verspreid worden over 26 weken.

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

Speciaal voor werknemers

Speciaal voor gepensioneerden

Uw rekeningnummer wijzigen?
Heeft u een nieuw bankrekeningnummer? Geef dit dan aan 
ons door. Zo kunnen wij uw pensioen op tijd naar uw nieuwe 
bankrekening overmaken. U doet dit zelf eenvoudig in Infodesk. 
Dit is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw DigiD. 
Houdt u rekening met een verwerkingstijd van vier werkdagen.

Ga naar www.bpfschilders.nl/profiel en wijzig uw 
bankrekeningnummer.



U verzendt uw online aanvraag** uiterlijk drie 
maanden voor uw AOW-leeftijd.

Uw pensioen online 
aanvragen

Uw pensioen per post 
aanvragen

Met pensioen gaan. Wat moet ik doen als ik met pensioen wil gaan?
Als u straks stopt met werken heeft u ook een inkomen nodig. Daarom bouwt u ouderdomspensioen op bij 
BPF Schilders. U krijgt het ouderdomspensioen als u de AOW-leeftijd bereikt. Hieronder laten wij u zien hoe 
u uw pensioen aanvraagt. U kunt ook eerder met pensioen gaan of kiezen voor deeltijdpensioen. 
Ga voor meer informatie naar www.bpfschilders.nl/bijnametpensioen

Zes maanden voorafgaand aan uw AOW-leeftijd 
ontvangt u van BPF Schilders een brief met 
informatie over de aanvraag van uw pensioen.*

Zes maanden voorafgaand aan uw AOW-leeftijd 
ontvangt u van BPF Schilders een brief met 
informatie over de aanvraag van uw pensioen.*

* Wanneer u nog geen brief van ons heeft ontvangen, kunt u nog geen pensioen aanvragen.
** Om te weten wanneer u met pensioen kan, is het handig om eerst inzicht te krijgen in hoeveel pensioen u straks kunt 
verwachten en wat verschillende keuzes met de hoogte van uw pensioen doen. Zo kunt u kiezen voor eerst meer, dan 
minder ouderdomspensioen of het parnerpensioen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Of andersom.
Ga naar www.bpfschilders.nl/infodesk en krijg met de pensioenplanner meer inzicht.

Heeft u geen DigiD of wilt u liever uw aanvraag
per post ontvangen? Neem dan contact op met 
de klantenservice. Zij sturen u de juiste 
formulieren per post toe.
030-277 56 00 (werknemers)
030-277 56 10 (ondernemers)

Ga naar www.bpfschilders.nl/infodesk en log in 
met uw DigiD. Klik op de knop 'Pensioen 
aanvragen'. U wordt nu stap voor stap door de 
aanvraag van uw pensioen geleid.

U stuurt de ingevulde formulieren** uiterlijk drie 
maanden voor uw AOW-leeftijd naar ons terug.

Binnen 30 dagen ontvangt u een 
toekenningsbrief per post. Hierin bevestigen wij 
uw pensioendatum en maandelijkse netto 
ouderdomspensioen.

U ontvangt vrijwel direct na het versturen van 
de aanvraag een toekenningsbrief in Infodesk. 
U ontvangt deze ook binnen 30 dagen per post. 
Hierin bevestigen wij uw pensioendatum en 
maandelijkse netto ouderdomspensioen.

Speciaal voor werknemers

Waar betaal ik pensioenpremie voor? 

Reindert Brongers
Adviseur klantcontact

Deze vraag krijg ik vaker. Velen van u willen weten of ze het geld van 
de pensioenpremie bijvoorbeeld niet beter zelf op een spaarrekening 
kunnen zetten. Dit is niet mogelijk. Sparen staat voor veel mensen 
nog steeds voor zekerheid. Maar sparen alleen levert gewoonweg niet 
genoeg op om straks van rond te kunnen komen. Reken maar uit.  
BPF Schilders behaalde in de afgelopen 10 jaar een gemiddeld 
rendement van 9%. Een spaarrekening leverde ongeveer 1% op. 

En uw premie is niet alleen voor het levenslange ouderdomspensioen, 
er is ook wat geregeld als u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. Ik hoop 
niet dat u ermee te maken krijgt, maar als u arbeidsongeschikt wordt 
heeft u mogelijk recht op premievrije voortzetting. Dat wil zeggen dat 
u pensioen opbouwt zonder dat u daarvoor premie betaalt. En mocht u 
overlijden? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen en uw 
kinderen op wezenpensioen. Veel mensen vergeten dit. 

Bovendien: als u geen pensioen heeft en niet genoeg spaargeld, moet u 
straks misschien alleen van uw AOW-uitkering leven. En die is voor de 
meeste mensen helaas niet voldoende om van rond te komen. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/beleggen en lees meer 
over beleggen. 

Uw 

pensioen- 

premie

8       Wat doe ik bij ... ? Vraag & Antwoord       9



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.

Ga naar www.bpfschilders.nl/keuzeloon en gebruik de Keuzehulp.

In het schildersvak zijn 
vrouwen nog steeds in de 
minderheid. Opmerkelijk, want 
vrouwen doen absoluut niet 
onder voor hun mannelijke 
collega’s. 

Heeft u een vrouwelijke collega 
of kent u een vrouwelijke 
schilder of glaszetter die u eens 
in de schijnwerpers wilt zetten? 

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

Zet uw vrouwelijke 
collega in de 
schijnwerpers!

Speciaal voor ondernemers

Kies uw pensioen voor 2021 
Als ondernemer bouwt u pensioen op bij BPF Schilders. Hoeveel? Dat kiest u zelf binnen bepaalde regels. U kunt 
dus uw pensioenopbouw afstemmen op uw persoonlijke situatie. Wel is er een minimum- en maximumbedrag 
aan het pensioenkeuzeloon verbonden. Het maximum wordt bepaald door uw fiscale winst van drie jaar 
geleden. Voordeel: de pensioenpremie die u betaalt is fiscaal aftrekbaar. 

Gebruik onze handige online Keuzehulp
Wilt u weten wat u bij het gewenste pensioenkeuzeloon 
aan premie betaalt? En hoeveel pensioen u dan naar 
verwachting opbouwt? Hiervoor hebben wij een handige 
online Keuzehulp. Hiermee kunt u zelf ‘spelen’ en krijgt u 
de antwoorden op de bovenstaande vragen. 

Had u drie jaar geleden nog geen fiscale 
winst? 
In dat geval merken wij u aan als starter.  
U kunt een schatting doorgeven via 
www.bpfschilders.nl/uwpensioenadministratie

Hulp
nodig?

Geef uw pensioenkeuzeloon voor het jaar 2021 vóór 18 december 2020 door.
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Uw verhaal 

ook in de 

spotlight?

Johan de Kruijf uit Zeist

Lex Romaniuk uit De Bilt

Leen Boerefijn 
            uit A

mersfoort

Uw verhaal ook in  
het pensioenblad?
Bent u gepensioneerd? En vindt u het leuk om terug te blikken op uw werkzame 
leven? Misschien wilt u ons ook wel vertellen hoe uw leven er nu uitziet?  
Meld u dan aan voor een interview in ons blad en wie weet staat uw verhaal  
de volgende keer op deze plek!

We nemen het interview telefonisch bij u af. U hoeft er dus niet de deur  
voor uit. Wel zo makkelijk. Na het interview komt er een fotograaf langs om  
een paar mooie foto’s van u te maken. Als dank voor het interview krijgt u  
de mooiste foto op canvas thuisgestuurd. 

Benieuwd naar uw vakgenoten die u
met prachtige verhalen voorgingen?  
Wij geven ze graag nog een keer  
een gezicht.

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

Henk Verspeek           uit Luyksgestel

Hans Hollestelle uit Delft

Klaas van Leeuwen  

               u
it Leerdam

Alice van der Meer                 uit Enschede

Jan Hartvelt uit Doorn
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