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Geen verlaging pensioenen in 2021
Goed nieuws. Ook dit jaar is het niet nodig om de pensioenen te verlagen. Eind december 2020 was de  
actuele dekkingsgraad 102,4%. Dit is ruim boven de kritische grens. Betekent dit nu dat wij uw pensioen 
snel weer kunnen verhogen? BPF Schilders streeft er wel naar om dit jaarlijks te doen. Dit noemen we  
toeslagverlening. Maar wat is toeslagverlening en hoe werkt dit?
 

Wat is toeslagverlening?
Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder 
waard. Dit betekent dat u met hetzelfde bedrag in 2021 
iets minder kunt kopen dan in 2020. Dat heet ‘inflatie’. 
Vanwege de inflatie probeert BPF Schilders uw 
opgebouwde pensioen jaarlijks mee te laten groeien met 
de algemene prijsstijging. Dit heet toeslagverlening.

Wanneer kan 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 beleidsdekkings-
graad op 30 september 2020 minimaal 110% zijn. 
Dat was niet het geval. De beleidsdekkingsgraad was 
97,8% en daarmee niet hoog genoeg om de pensioenen 
in 2021 te kunnen verhogen.

In onderstaande afbeelding ziet u wanneer wij uw 
pensioen kunnen aanpassen aan de gestegen prijzen. 
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Beleidsdekkingsgraad is 
langer dan 5 jaar lager  
dan 104,3%, dan moeten 
we verlagen.

Beleidsdekkingsgraad  
is minimaal 110%, dan  
is gedeeltelijke toeslag-
verlening mogelijk.

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

Beleidsdekkingsgraad  
is 130% of hoger, dan  
is volledige toeslag-
verlening mogelijk.

Geen verlaging
Ik ben blij dat wij ook dit jaar geen verlaging op  
uw pensioen hoeven door te voeren. Nu kan ik mij 
voorstellen dat u zich afvraagt wanneer wij uw 
pensioen weer kunnen verhogen. BPF Schilders 
streeft hier jaarlijks naar. Dit noemen we toeslag-
verlening. Helaas was de beleidsdekkingsgraad op 
30 september 2020 niet hoog genoeg om uw pensioen 
dit jaar te kunnen verhogen. Op pagina 3 vertellen
wij u hier meer over.

Uw pensioen is het inkomen dat u ontvangt wanneer 
u stopt met werken. U krijgt AOW van de overheid en 
als aanvulling hierop het pensioen van BPF Schilders. 
Het pensioen van BPF Schilders is niet alleen iets  
voor uzelf, maar ook voor uw partner. Want als u 
overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen.  
Maar is uw partner wel bij ons bekend? Lees op 
pagina 4 of u actie moet ondernemen. 

Op pagina 8 staan wij stil bij het nieuwe pensioen-
stelsel. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in 
onze samenleving. Mensen worden steeds ouder 
en er zijn minder werkenden ten opzichte van 
gepensioneerden. Ook werken mensen niet meer 
hun hele leven bij dezelfde werkgever of ze worden 
zelfstandig ondernemer. Het is belangrijk dat het 
pensioenstelsel aansluit op deze veranderingen. 
Daarom is er een pensioenakkoord gesloten met 
nieuwe afspraken over pensioen en AOW.

Kortom ook dit pensioenblad staat weer vol met 
interessante pensioeninformatie. Neem ook even 
de tijd om de mooie persoonlijke verhalen van (oud)
vakgenoten te lezen. Ik wens u veel leesplezier.

Evalinde Eelens
Bestuurslid voorgedragen namens OnderhoudNL

Hoe hoog is 
de dekkings-
graad nu?

Kijk op 
bpfschilders.nl/cijfers 
voor meer financiële 
informatie.
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Heeft u een relatie?  
Lees of u actie moet ondernemen
Pensioen is iets voor uzelf, maar ook voor uw partner. Want als u overlijdt, krijgt uw partner partner-
pensioen. Hoeveel precies? Dat leest u op uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Is uw partner bij ons bekend? 
Wij vertellen hieronder of u actie moet ondernemen.

Samenwonen? 
Meld uw partner bij ons aan
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).

Trouwen of geregistreerd partnerschap in 
Nederland?
Uw partner aanmelden is niet nodig
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. 

Trouwen of geregistreerd partnerschap in 
het buitenland?
Meld uw partner bij ons aan
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.

Charlotte (28) is van vele markten thuis. Ze heeft haar eigen bedrijf Deco Charlotte. Ze doet 
decoratie- en restauratiewerk aan beelden, ornamenten en schilderingen, geeft kleuradviezen en 
maakt muurschilderingen. 

Charlotte doorliep met succes twee creatieve opleidingen. Na even in loondienst te hebben gewerkt en na 
anderhalf jaar te hebben gereisd, werkt ze nu drie jaar voor zichzelf. Charlotte: “Dit project kwam van een 
koppel dat ging samenwonen in een huis dat ze in drie jaar tijd helemaal hebben opgeknapt. Toen dat klaar 
was, was alles wit en moest het huis nog helemaal worden ingericht. Ze wisten niet goed waar ze moesten 
beginnen. Vervolgens hebben ze mij ingeschakeld.”

Charlotte vervolgt: “Ik adviseerde hen in hun meubelkeuze en hoe je die het beste neer kunt zetten, waarbij 
lichtinval belangrijk is. Verder was het een uitdaging om hun verschillende stijlen bij elkaar te brengen.  
Ik besloot hen te adviseren aan de hand van hun passie: reizen. Met elementen uit hun reisfoto’s heb ik een 
schilderij en later een moodboard gemaakt en ik was eruit: dit huis heeft kleur nodig. De kleuren die ik heb 
geadviseerd hebben ze één voor één toegepast. Het is een heel mooie, levendige en persoonlijke ruimte 
geworden.”

Wat vindt Charlotte mooi aan haar vak? “Schilderen is de simpelste manier om een ruimte meer leven te 
geven. Je kan een schilderij ophangen, maar dat is niet hetzelfde als met kleuren en verf een ruimte in 
balans brengen. Als je bij iemand binnenkomt en je ziet dat de ruimte afgewerkt en in balans is, dan weet  
je dat er een vakman of -vrouw bezig is geweest.”

Welk afstudeerproject in Frankrijk deed Charlotte’s hart sneller kloppen? Lees het in het uitgebreide  
interview op bpfschilders.nl/pensioenblad

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

 “Een ruimte moet in balans zijn”

Partner 
aanmelden?

Download het formulier 
‘Aanvraag partnerregistratie’ op 
bpfschilders.nl/samenwonen 
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Uw pensioenkeuzeloon 
aanpassen?
U heeft uw pensioenkeuzeloon 2021 vóór  
18 december 2020 aan ons door moeten geven.  
Dit kan een lastige keuze zijn geweest. In 2020 
wist u natuurlijk nog niet wat 2021 u financieel 
zou brengen. Daarom geven wij u tot 1 juli 2021 
de mogelijkheid om uw pensioenkeuzeloon aan te 
passen. Met de Keuzevergelijker op onze website 
vergelijkt u snel en eenvoudig uw ‘oude’ en 
‘nieuwe’ keuze en ziet u direct wat de aanpassing 
voor uw factuurbedrag betekent.

Ga naar bpfschilders.nl/keuzevergelijker en 
vergelijk het factuurbedrag.

Blog ‘Na 45 jaar met pensioen?’
Hoe zit het met de mogelijkheid om eerder te kunnen 
stoppen met werken in het nieuwe pensioenstelsel? 
Er is een tijdelijke regeling, maar een permanente 
oplossing, specifiek voor mensen met zwaar werk is 
er (nog) niet. Bestuurslid Ronald van Oostrom geeft 
in zijn blog zijn visie op dit onderwerp. 

Ga naar bpfschilders.nl/45jaar en lees de blog.

Recht op inkoopregeling? 
Nam u op 31 december 2005 deel aan de pensioenregeling? Dan kan 
de inkoopregeling op u van toepassing zijn. Sinds 2006 is er een 
nieuwe pensioenregeling gekomen. In deze regeling kunnen werk-
nemers minder pensioen opbouwen dan onder de oude regeling het 
geval was. Om degenen die op dat moment deelnamen (en die aan de 
voorwaarden voldoen) te compenseren, is het verschil omgezet in een 
voorwaardelijk pensioen. Deze aanvulling op het ouderdomspensioen 
wordt de inkoopregeling genoemd. Wilt u weten of u recht heeft op de 
inkoopregeling? Bekijk dan uw Uniform Pensioenoverzicht 2020 (UPO) 
dat u vorig jaar zomer heeft ontvangen. Hierop staat of u recht heeft op 
de voorwaardelijke aanvulling en hoe hoog deze aanvulling is. Gaat u 
met pensioen? Dan ontvangt u sowieso 95% van het voorwaardelijke 
pensioen. Zodra er meer bekend is over de financiële positie van de 
inkoopregeling (rond deze zomer) neemt het bestuur een besluit over 
de resterende 5%. Over dit besluit informeren wij u dan ook.

Ga naar bpfschilders.nl/inkoopregeling en lees meer over de aanvulling 
op het ouderdomspensioen.

Uitnodiging: inzicht in uw persoonlijke 
pensioensituatie
Bent u 60 jaar of ouder en nog niet met (deeltijd)pensioen? Dan 
nodigen wij u uit voor een online pensioenspreekuur. Tijdens een 
persoonlijk videogesprek geven onze adviseurs een heldere uitleg 
over de pensioenregeling en uw persoonlijke pensioensituatie.  
Vragen over de hoogte van uw pensioen, eerder kunnen stoppen met 
werken of keuzes die u met uw pensioen kunt maken, beantwoorden 
zij graag. U hoeft er de deur niet voor uit. Het gesprek kunt u voeren  
via uw eigen computer, laptop of tablet. Uw partner of iemand anders 
kijkt en luistert eenvoudig mee.

Ga naar bpfschilders.nl/videogesprek en meld u aan.

Winnaar 
tabletactie
Wij feliciteren de heer Henk 
de Groen (35 jaar), eigenaar 
van LatexPro spuitwerken 
in Steenbergen. Hij won een 
mooie tabletcomputer. 
Waarom? Omdat hij vanwege 
een actie zijn factuur 
e-mailadres op ‘Uw pensioen-
administratie’ door gaf. 
Vanaf nu krijgt hij een e-mail 
met hierin zijn factuur. Wel 
zo makkelijk. Wij wensen 
hem veel plezier met dit 
cadeau. Heeft u uw factuur 
e-mailadres al opgegeven? 

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

Uitspraak in hoger beroep 
Zelfstandigen bouw
Het hof heeft uitspraak gedaan in de hoger 
beroepzaak die door Zelfstandigen Bouw was 
aangespannen. Zelfstandigen Bouw is het er niet 
mee eens dat zelfstandigen verplicht deelnemen 
in ons fonds. Het hof stelde Zelfstandigen Bouw 
in de hoger beroepzaak niet in het gelijk.

Ga naar bpfschilders.nl/uitspraakhogerberoep 
en lees meer.

Beleggingsresultaten
Elk kwartaal presenteert BPF Schilders het 
behaalde beleggingsrendement en het belegd 
vermogen op de website.

Ga naar bpfschilders.nl/kwartaalcijfers 
en bekijk de cijfers.

Pensioenpremie in 2021 
omhoog
Elk jaar bepalen de werkgevers- en werknemers-
organisaties in overleg met het bestuur van  
het pensioenfonds de hoogte van de pensioen-
premie. Helaas is het opbouwen van 
pensioen duurder geworden. 
De premie is verhoogd van 
25,2% naar 30,1%. 
Het opbouw-
percentage blijft 
met 1,738% gelijk 
aan 2020. 

Ga naar bpfschilders.nl/pensioenpremie2021 
en lees meer over de premie.

Speciaal voor ondernemers

Uw netto pensioen in 2021
U ontvangt jaarlijks uw pensioenspecificatie in 
de maand januari. Hierop staat de hoogte van uw 
pensioen en de inhoudingen. Door wijzigingen in 
de wettelijke inhoudingen verandert uw netto 
pensioen.

Ga naar bpfschilders.nl/pensioenspecificatie2021 
en lees meer over de wettelijke inhoudingen.

Speciaal voor gepensioneerden

Speciaal voor 
ondernemers
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Een nieuw pensioenstelsel  
Waarom een nieuw pensioenstelsel 
en wat kunt u verwachten?
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder en er zijn minder 
werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Ook werken mensen niet meer hun hele leven bij dezelfde 
werkgever of ze worden zelfstandig ondernemer. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel aansluit op deze 
veranderingen. Daarom is er een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioen en AOW. 
Wie hebben dit pensioenakkoord gesloten en wat zijn voorbeelden van nieuwe afspraken? U leest er hier 
meer over.

Pensioenakkoord
In de zomer van 2019 heeft het kabinet samen met 
werkgevers- en werknemersorganisaties een 
pensioenakkoord gesloten. Vanaf dat moment was 
bekend dat de AOW-leeftijd vanaf 2025 minder snel  
zou gaan stijgen. De verdere uitwerking van het 
pensioenakkoord is pas later concreter geworden.  
De afspraken uit het pensioenakkoord komen  
tegemoet aan de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Hieronder vindt u een toelichting op een aantal van 
deze afspraken.

Transparanter en persoonlijker pensioen
De pensioenregeling verandert. U krijgt inzicht in 
hoeveel pensioenvermogen u heeft opgebouwd door 
premie en beleggingsrendement. Het pensioen wordt 
daarmee persoonlijker en transparanter. Bereikt u de 

pensioendatum, dan wordt dit pensioenvermogen 
omgezet naar een pensioenuitkering. 

Eerder perspectief op verhoging
In de nieuwe pensioenregeling mogen pensioenfondsen 
een lagere buffer aanhouden. Goede beleggings-
resultaten leiden daardoor eerder tot een verhoging van 
uw pensioenuitkering. Hier zit ook een keerzijde aan: 
uw pensioenuitkering kan ook eerder omlaag gaan als 
het economisch slechter gaat. 

Extra keuzerecht bij pensioen
Zoals het er nu uitziet wordt het vanaf 2023 mogelijk  
om op uw pensioendatum eenmalig 10% van uw 
opgebouwde pensioen op te nemen. U kunt dit bedrag 
bijvoorbeeld gebruiken om uw hypotheek af te lossen. 
Uw resterende levenslange pensioen is daarna wel lager.

AOW-leeftijd stijgt minder snel
Vanaf 1 januari 2025 stijgt de AOW-leeftijd niet meer 
met 1 jaar per jaar dat we langer leven, maar met  
8 maanden.

Overgang naar nieuwe pensioenstelsel
Vanaf 1 januari 2026 moeten alle pensioenfondsen de 
nieuwe regels voor pensioen hanteren. De regels gelden 
dan voor iedereen.

Krijg ik later minder 
pensioen omdat er steeds 
meer ouderen komen? 

Emese Veldhuizen
Adviseur klantcontact

Ik kan mij goed voorstellen dat u dit 
wilt weten. De hoogte van uw ouderdoms-
pensioen is niet afhankelijk van het 
aantal ouderen. Ik leg u dit graag uit. 
Uw pensioen bestaat uit twee delen. 
Het ouderdomspensioen en AOW. 
Het ouderdomspensioen bouwt u op bij 
BPF Schilders. Door iedere maand premie 
te betalen, spaart u dit door de jaren heen 
bij elkaar. Daarbovenop ontvangt u het 
rendement dat BPF Schilders maakt door 
uw premie te beleggen. U krijgt dus later 

niet minder ouderdomspensioen van BPF Schilders omdat er meer ouderen komen. 
De AOW ontvangt u van de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Deze uitkering wordt 
door de overheid gefinancierd en is voor iedereen gelijk. Door de vergrijzing stijgen 
de kosten van de AOW. Het aantal ouderen kan dus wél invloed hebben op de 
hoogte van de AOW-uitkering.

Meer over pensioen?
Ga naar bpfschilders.nl/pensioen en bekijk het filmpje.

Op de 
hoogte 
blijven?

Ga naar 
bpfschilders.nl/pensioenakkoord 
en bekijk de veelgestelde vragen.
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Colofon
Pensioenblad is een uitgave van  
BPF Schilders. Het blad verschijnt 
drie keer per jaar 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

bpfschilders.nl/contact
T (030) 277 56 00
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

bpfschilders.nl/contact
T (030) 277 56 00
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

bpfschilders.nl/ondernemers
T (030) 277 56 10
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

Speciaal voor werknemers

Speciaal voor gepensioneerden

Speciaal voor ondernemers

Digitaal
bpfschilders.nl
Op onze website vindt u veel en uitgebreide informatie over de 
pensioenregeling.

Pensioenplanner
Weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd? Ga naar  
bpfschilders.nl/pensioenplanner en log in met uw DigiD.

Facebook
Like onze Facebookpagina, blijf op de hoogte en praat mee over  
pensioen op facebook.com/BPFSchilders

E-nieuwsbrief
Op de hoogte blijven en praktische tips ontvangen in uw mail?  
Meld u aan voor onze e-nieuwsbrief via 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 bpfschilders.nl/klantenpanel

Blog
Benieuwd naar de persoonlijke gedachten, mening en visie op 
werk- en pensioengebied van de bestuursleden? Lees het blog via  
bpfschilders.nl/blog

Pensioenreglement gewijzigd
Het pensioenreglement is gewijzigd. Er zijn ten opzichte van vorig jaar drie belangrijke wijzigingen. 
Deze zetten wij voor u op een rij. 

(Eerder) met pensioen gaan 
Wilt u uw pensioen (eerder dan) op uw AOW-leeftijd 
laten ingaan? Dan moet uw volledig ingevulde aanvraag 
uiterlijk één maand voor de gewenste pensioendatum 
bij ons binnen zijn. Bij pensioen op uw AOW-leeftijd  
krijgt u zes maanden daarvoor van ons een brief met 
informatie over de aanvraag van uw pensioen. Wilt u 
eerder met pensioen gaan dan op uw AOW-leeftijd?  
Laat ons dit dan vier tot zes maanden vóór uw  
gewenste pensioendatum weten. U ontvangt dan 
verdere instructies over de aanvraag.

Vrijwillig voortzetten ANW-vangnetregeling 
Gaat u met pensioen en maakt u gebruik van de  
ANW-vangnetregeling? Dan kunt u er nu ook voor 
kiezen om de dekking door te laten lopen tot de  
AOW-leeftijd van uw partner.

Inkoopregeling 
Was u op 1 januari 1998 en 1 januari 2006 werkzaam in 
de sector Bouw of Afbouw? Dan kunt u recht hebben op 
dit extra pensioen. BPF Schilders heeft met BPF Bouw 
afspraken gemaakt.

Tijd voor nieuwe 
inzichten?
Tijden van crisis zorgen  
voor de nodige uitdagingen. 
Niet alleen in het werk maar 
ook privé. Ondanks de 
uitdagingen kan een crisis 
ook voor nieuwe inzichten 
zorgen. Denk bijvoorbeeld 
aan creatieve oplossingen  
in uw werk of het anders 
omgaan met uw vrije tijd. 
Heeft de coronacrisis bij u 
geleid tot nieuwe inzichten? 
Wij zijn benieuwd.

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

Het nieuwe 
reglement 
lezen?

Ga naar 
bpfschilders.nl/reglement en 
download het.
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Nog vaak denkt Herman van der Vuurst (69) uit 
Wognum aan de vele avonturen die hij heeft beleefd 
bij het schildersbedrijf Wolda BV Schilders in 
Hoorn. Hij werkte hier meer dan 45 jaar. In 2005 
werd het bedrijf overgenomen door  
SW Vastgoedverbetering. 

Door omstandigheden moet hij vanaf de jaren 
tachtig zelf de kwast laten liggen. “Natuurlijk was  
er even de vrees om mijn baan te verliezen, maar 
daar was mijn werkgever Hans heel duidelijk over: 
jij hoort bij ons.” Van hem krijgt hij de kans zich op 
andere werkzaamheden te richten. “De eerste jaren 
ging ik aan de slag als ‘verfbrenger’. Ik bracht de 
jongens hun materialen en zorgde ervoor dat ze 
onbekommerd hun werk konden doen. Later 
verschoof mijn rol meer naar die van uitvoerder-
projectleider. Ik bereidde de werkzaamheden voor 
en onderhield het contact met klanten. Tot op de 
dag van vandaag ben ik hem daar dankbaar voor.  
Ik had geen betere werkgever kunnen treffen. Na de 
overname van het bedrijf zat ik ineens veel meer te 
vergaderen dan dat ik op locatie was. Je weet dat je 
met een laptop geen plafond kan witten hè, zei ik 
wel eens gekscherend. Maar ik meende het. 
Schilderwerk is mensenwerk. Dat wordt wel eens 
vergeten.” 

Inmiddels is Herman alweer zo’n zeven jaar met 
pensioen. Samen met zijn vrouw Nel maakt hij van 
elke dag een feestje. “Gelukkig hebben we een van 
de betere pensioenfondsen, dus rondkomen gaat 
prima. We kunnen niet wachten tot corona voorbij 
is. Een bezoekje aan Paradiso en een show van 
Cirque du Soleil – onze favoriete act – staan dan 
sowieso op de planning. Was het maar alvast zover!”

Benieuwd naar het levensverhaal van Herman? 
Lees het op bpfschilders.nl/pensioenblad 

Uw verhaal ook in de spotlight?
Ga naar bpfschilders.nl/mijnpensioen en meld u aan!

Gepensioneerd schilder-projectleider 
Herman van der Vuurst uit Wognum:

"Schilderen is mensenwerk. 
Dat wordt tegenwoordig wel 
eens vergeten"

http://www.bpfschilders.nl/pensioenblad
http://www.bpfschilders.nl/mijnpensioen

