
HOE STAAN WE ER FINANCIEEL VOOR?
Lees meer over de actuele  
dekkingsgraad

GAAT U SCHEIDEN OF UIT ELKAAR? 
Bekijk de verdeling van uw  
pensioen 

HET PENSIOENOVERZICHT UITGELEGD 
Wat staat er op en wat kunt u 
ermee?

UITGAVE BPF SCHILDERS - JULI 2021 - BPFSCHILDERS.NL  

http://www.bpfschilders.nl


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 mei was 113,5%. Ten opzichte van januari (103,1%) van 
dit jaar is een grote stijging te zien. Dit is heel goed nieuws. Blijft dit zo, dan hoeven we de pensioenen in 
2022 (weer) niet te verlagen en is de kans aanwezig dat we de pensioenen (gedeeltelijk) kunnen verhogen.
 

Kans op verhogen pensioenen is aanwezig
BPF Schilders heeft de ambitie om de pensioenen mee te 
laten groeien met de stijgende prijzen. Dit heet toeslag
verlening. De kans is aanwezig dat dit per 1 januari 2022 
weer kan.

Dekkingsgraad, hoe zit het ook alweer? 
De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld 
heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. 
Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. De wet 
bepaalt waar pensioenfondsen deze dekkingsgraden 
voor moeten gebruiken.

Actuele dekkingsgraad 
De actuele dekkingsgraad wordt elke maand bepaald. 
Het is een momentopname en geeft de financiële situatie 
op één moment weer. Als de actuele dekkingsgraad aan 
het einde van het jaar onder de 90% komt, dan moeten 
we in het nieuwe jaar de pensioenen verlagen. De actuele 
dekkingsgraad ligt eind mei op 113,5%, dus ver boven de 
kritische grens.

Beleidsdekkingsgraad 
De beleidsdekkingsraad is de graadmeter voor de hoogte 
van uw pensioen. Dit is het gemiddelde van de actuele 
dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. 
Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad 
gebruiken bij het maken van pensioenbeleid. De beleids
dekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen 
kunnen verhogen (toeslagverlening). Gedeeltelijke 
toeslagverlening is mogelijk als de beleidsdekkings
graad op 30 september 110% of hoger is. Pas vanaf 130% 
kunnen wij uw pensioen volledig laten meegroeien met 
de prijsontwikkeling. 

Tijd voor ontspanning?
De bouwvak komt eraan. Voor diegenen die straks 
van hun vrije tijd kunnen genieten is dit een fijn 
vooruitzicht. Even op adem komen in weer zo’n 
bijzonder jaar. Gelukkig ging het werk, al dan niet 
met aanpassingen, voor velen van u door. 

Ook wij zijn in deze roerige tijd doorgegaan en blijven 
doen wat wij belangrijk vinden. Namelijk het verzorgen 
van de opbouw en betaling van de pensioenen voor alle 
werkenden in onze sector. Dit is inclusief ondernemers 
zonder personeel en pensioengerechtigden.  
In totaal zijn dit meer dan 108 duizend deelnemers. 
Waarvan 32.212 actieve deelnemers (werknemers en 
ondernemers), 40.575 gewezen deelnemers en 36.062 
pensioengerechtigden. Wilt u meer weten over waar 
we ons in 2020 mee bezig hebben gehouden en wat we 
hebben gepresteerd? In het verkorte jaarverslag 2020, 
dat u als bijlage bij dit pensioenblad aantreft, ziet u in 
vogelvlucht wat we hebben gedaan.

Ook met dit pensioenblad willen wij u duidelijke en 
betrouwbare informatie geven over uw pensioen. 
Deze keer leest u hierin meer over de financiële 
positie van het fonds. Vertellen wij u hoe u inzicht 
krijgt in de hoogte van uw pensioen en leggen wij  
u uit wat er op het pensioenoverzicht staat en wat u 
ermee kunt. Maar dit is niet alles. Er is meer….

Blader snel door! Ik wens u veel leesplezier.  
En voor diegenen die straks vrij zijn, maak er  
een mooie tijd van!
 
Marlies van Loon
Bestuurslid voorgedragen door de zzporganisaties

Hoe hoog is 
de dekkings-
graad nu?

Kijk op 
bpfschilders.nl/cijfers 
voor meer financiële informatie.
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belangrijkste pensioennieuws
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U hoeft uw scheiding niet aan ons door te 
geven. Wij krijgen dit door van de gemeente, 
tenzij u in het buitenland woont. Dan moet u 
dit wel zelf aan ons doorgeven.
 

U stuurt ons een brief waarin u aangeeft dat 
u niet meer samenwoont en dat u uw partner 
afmeldt. Heeft u uw ex-partner nooit bij ons 
aangemeld? Dan hoeft u niets te doen.

Uw ex-partner heeft geen recht op een deel 
van het ouderdomspensioen als u ongehuwd 
samenwoonde. Ook niet als u een notariële 
samenlevingsovereenkomst had.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het 
ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk 
of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen 
dat u heeft opgebouwd tot de scheidingsdatum. 
Dit heet bijzonder partnerpensioen.
Uw ex-partner krijgt dit uitgekeerd na uw overlijden.

Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen 
dat u heeft opgebouwd tot de datum dat u niet 
meer samenwoont. Dit heet bijzonder partner-
pensioen. Voorwaarde is wel dat u haar bij 
BPF Schilders aanmeldde toen u ging samenwonen. 
Uw ex-partner krijgt dit uitgekeerd na uw overlijden.

Was u getrouwd of had u een 
geregistreerd partnerschap?

Woonde u ongehuwd samen?

Doorgeven scheiden
of uit elkaar gaan

Ouderdomspensioen

Partnerpensioen
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Scheiden of uit elkaar gaan
Bij BPF Schilders bouwt u ouderdoms- én partnerpensioen op. Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat  
kan uw ouderdomspensioen lager uitvallen. In onderstaand overzicht brengen wij de verdeling van uw 
pensioen in beeld.

Gerard-Jan de Wilde (65) kan met de verhalen uit 
zijn lange loopbaan gemakkelijk een boek vullen. 
Aan stoppen denkt hij nog lang niet. Gerard-Jan: 
“Zolang onze lieve heer het mij gegeven heeft,  
blijf ik doorgaan.”

GerardJan begon op zijn vijftiende bij een schilders
bedrijf in Den Haag: “Daar klom ik op tot voorman en 
uitvoerder, totdat de eigenaar ermee stopte. Ook mijn 
broer werkte daar, waarmee ik ruim 30 jaar heb 
geschilderd tot hij met pensioen ging.” Lachend: “Ik had 
eigenlijk twee huwelijken: met mijn vrouw en met mijn 
broer. Helaas is hij inmiddels overleden.”

Vijftien jaar geleden begon hij voor zichzelf. Wat vindt 
hij zo mooi aan zijn werk? “Dit vak moet je raken.  
Ik noem dat ‘communiceren met het object’. Wat voor 
verf zit er op? Hoe is het geschilderd? Wat is de staat? 
Wat is de juiste methode? Je kunt niet zomaar beginnen 
en zeker niet met oudere panden, zoals met dit pand van 
Westmaas Interieur in Woubrugge, dat in de jaren ‘30 
een textielbedrijf was. Je moet contact zoeken met het 
object en weten wat het al die jaren heeft doorstaan.”

Is GerardJan al toe aan zijn pensioen? “Nee, ik hou van 
dit vak, ik hou van de mensen. Ik heb een mooie 
klantenkring opgebouwd, dat is fijn en vertrouwd. Mijn 
klanten weten dat het werk keurig netjes in orde komt. 
En ik heb de luxe dat ik om half acht begin en om half 
twee ’s middags kan zeggen: ik stop ermee. Door mijn 
jarenlange ervaring heb ik een werktempo waarin ik 
niet alleen snel, maar ook netjes werk. Ja, zolang onze 
lieve heer het mij gegeven heeft, blijf ik doorgaan.”

Wist u dat GerardJan ‘met de kwast in de hand’ is 
geboren? En hoe was het om op zijn 50e voor zichzelf te 
beginnen? 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!

 “Ik hou van dit vak  
en van de mensen”

U hoeft uw scheiding niet aan ons door te 
geven. Wij krijgen dit door van de gemeente, 
tenzij u in het buitenland woont. Dan moet u 
dit wel zelf aan ons doorgeven.
 

U stuurt ons een brief waarin u aangeeft dat 
u niet meer samenwoont en dat u uw partner 
afmeldt. Heeft u uw ex-partner nooit bij ons 
aangemeld? Dan hoeft u niets te doen.

Uw ex-partner heeft geen recht op een deel 
van het ouderdomspensioen als u ongehuwd 
samenwoonde. Ook niet als u een notariële 
samenlevingsovereenkomst had.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het 
ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk 
of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen 
dat u heeft opgebouwd tot de scheidingsdatum. 
Dit heet bijzonder partnerpensioen.
Uw ex-partner krijgt dit uitgekeerd na uw overlijden.

Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen 
dat u heeft opgebouwd tot de datum dat u niet 
meer samenwoont. Dit heet bijzonder partner-
pensioen. Voorwaarde is wel dat u haar bij 
BPF Schilders aanmeldde toen u ging samenwonen. 
Uw ex-partner krijgt dit uitgekeerd na uw overlijden.

Was u getrouwd of had u een 
geregistreerd partnerschap?

Woonde u ongehuwd samen?

Doorgeven scheiden
of uit elkaar gaan

Ouderdomspensioen

Partnerpensioen

Andere 
afspraken 
maken?

Op bpfschilders.nl/scheiden 
leest u daar meer over. 
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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 
doorloopt. 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 
dan of deze regeling in uw bedrijf kan worden 
toegepast, zodat u hier ook aan kunt deelnemen.

Muhittin Elvan als 
bestuurslid benoemd 
Sinds 22 april 2021 is de heer Muhittin Elvan 
benoemd tot onafhankelijk bestuurslid met 
aandachtsgebied risicomanagement van  
BPF Schilders. Met de invoering van het  
nieuwe pensioenstelsel staat BPF Schilders  
voor een grote uitdaging. Die uitdaging gaat  
hij met alle plezier aan. Hij zet zich in voor een 
goed en betaalbaar pensioen dat 
toekomstbestendig is en waar 
voldoende draagvlak voor is  
bij iedereen die pensioen  
opbouwt bij BPF Schilders.  
Hij wil bijdragen aan een 
beheerste en efficiënte 
uitvoering van de 
pensioen regeling, 
voor nu en in de 
toekomst.

Ga naar 
bpfschilders.nl/
muhittin en lees 
meer over zijn 
opleiding en 
werkervaring.

Voorkom dat u iets mist!
Heeft u zich aangemeld om uw pensioen
informatie digitaal te ontvangen? Dan krijgt 
u van ons digitale nieuwsbrieven en ook 
servicemails. Dit zijn mails waarin wij u 
laten weten dat er pensioeninformatie voor 
u klaar staat. Om te voorkomen 
dat deze informatie in 
uw spambox terecht 
komt, raden wij u aan 
om onze emailadressen 
in uw contactpersonen
lijst te zetten. 
De (betrouwbare) 
emailadressen die wij 
gebruiken zijn: 
nieuwsbrief@e.bpfschilders.nl 
en service@e.bpfschilders.nl 

Nieuw pensioenstelsel 
een jaar uitgesteld
Het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft laten weten dat het 
nieuwe pensioenstelsel een jaar later ingaat. Het 
wordt nu 1 januari 2023. De overheid heeft meer 
tijd nodig, omdat de wet ingewikkeld is en er veel 
van af hangt. Deze extra tijd gebruiken we om 
ons verder voor te bereiden. 

Ga naar bpfschilders.nl/pensioenakkoord en 
lees meer over het nieuwe pensioenstelsel.

Reglementswijziging 
premievrije voortzetting 
bij ziekte en 
arbeidsongeschikt heid 
vanaf 1 juli 2021
Wordt u op of na 1 juli 2021 ziek of arbeids
ongeschikt? Dan geldt er een algemene 
wachtperiode van 52 weken. Dit betekent dat 
uw premievrije voortzetting niet eerder in kan 
gaan dan de 53e week na uw eerste ziektedag.  
Dit geldt dus ook als u al in het 1e ziektejaar recht 
heeft op een IVAuitkering (inkomensvoorziening 
volledig arbeidsongeschikten). 

Hierbij geldt de volgende uitzondering
De loondoorbetalingsverplichting van uw 
werkgever eindigt in de wachtperiode. 
Bijvoorbeeld bij faillissement of  
als uw (tijdelijk) dienstverband 
eindigt. In dat geval gaat 
premievrije voortzetting 
aansluitend in op de 
dag dat uw arbeids
verhouding is geëindigd.

Ga naar bpfschilders.nl/arbeidsongeschikt2021  
en lees hier meer over. 

Speciaal voor werknemersSpeciaal voor werknemers

Wijzigt uw 
vestigingsadres?
Dan is het heel belangrijk dat u dit direct aan 
ons doorgeeft. U doet dit door een kopie van de 
bevestigingsbrief van de Kamer van Koophandel 
naar ons toe te sturen. Wij gaan er vanuit dat uw 
vestigingsadres gelijk is aan uw zakelijke 
correspondentieadres en passen deze adressen 
voor u aan in ‘Uw pensioenadministratie’.

Is uw vestigingsadres niet 
gelijk aan uw zakelijke 
correspondentieadres?
Wilt u uw zakelijke 
correspondentie (waaronder 
de facturen) op een ander 
adres ontvangen? 
Of nog makkelijker 
gewoon digitaal? 

Ga naar bpfschilders.nl/
pensioenadministratie  
en pas het bij ‘Profiel’  
zelf eenvoudig aan. 

Speciaal voor ondernemers

Verplichte pensioenopbouw 
met vijf jaar verlengd
Elke vijf jaar moet BPF Schilders 
aantonen dat een belangrijke 
meerderheid van de schilderssector 
achter de verplichte deelname  
aan het pensioenfonds staat. 
Dit gebeurt met een zogenoemde 
representativiteitstoets die het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid afneemt. Deze toets vond  
in 2020 plaats en onlangs zijn de resultaten 
hiervan bekend geworden. Het ministerie  
heeft het verplicht opbouwen van pensioen bij 
BPF Schilders met vijf jaar verlengd. 

Ga naar bpfschilders.nl/verlenging en lees  
meer over de uitkomst van de toets.

Blog ‘Meer dan  
pensioen (alleen)’
Een paar weken geleden 
ontving bestuurslid 
Evalinde Eelens tijdens 
een vergadering aan de 
keukentafel een sms
bericht dat ze zich  
moest voorbereiden op 
evacuatie. Wat bleek:  
het natuurgebied waar ze al sinds haar zesde  
jaar naast woont, stond in brand. Wat heeft dit  
nu met pensioenen te maken denkt u misschien? 
Heel veel.

Ga naar bpfschilders.nl/natuurbrand  
en lees de blog.
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AOW en ouderdomspensioen
Wat is het verschil en wanneer en 
wat krijgt u? 
AOW is een basispensioen. U ontvangt dit pensioen wanneer u uw AOW-leeftijd bereikt. U krijgt dit  
pensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op.  
Daarnaast bouwt u ook ouderdomspensioen op bij BPF Schilders. Het ouderdomspensioen krijgt u  
ook op uw AOW-leeftijd, maar u kunt ervoor kiezen om dit eerder op te nemen. Dit pensioen ontvangt  
u van BPF Schilders zolang u leeft.  

Mijn AOW-leeftijd
Uw AOWleeftijd hangt af van uw geboortedatum.  
Wilt u deze weten? Ga dan naar de website svb.nl/aow 
van de Sociale Verzekeringsbank. Hier vult u eenvoudig 
uw geboortedatum in en u krijgt direct te zien vanaf 
wanneer u AOW krijgt. Bent u geboren na 31 december 
1959? Dan krijgt u uw geschatte AOWleeftijd te zien. 
Waarom? Omdat de AOWleeftijden tot en met 2026  
zijn vastgesteld. De AOWleeftijd is steeds 5 jaar van 
tevoren bekend.

Welk bedrag krijg ik?
Wilt u weten wat u krijgt in uw persoonlijke situatie? 
Neem dan een kijkje op onze pensioenplanner. Bij elke 
gewenste pensioenleeftijd kunt u berekenen hoeveel 
ouderdomspensioen u kunt verwachten. U kunt daar 
ook berekenen wat het voor uw ouderdomspensioen 
betekent als u gedeeltelijk met pensioen wilt gaan.  
En u kunt keuzes maken binnen het ouderdomspensioen. 
Zoals eerst meer, dan minder ouderdomspensioen.  
Of extra ouderdomspensioen door het geheel of 
gedeeltelijk inruilen van partnerpensioen voor 
ouderdomspensioen. Andersom kan ook. U kunt ook  
een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor 
extra partnerpensioen.

Meer inzicht 
in uw  
pensioen?

Op 
bpfschilders.nl/pensioenplanner  
ziet u wat u kunt verwachten.

Mijn partner staat niet op 
het pensioenoverzicht vermeld. 
Hoe regel ik dat? 

Munazza Pereira
Adviseur klantcontact

Het kan zijn dat u niets hoeft te doen. Het pensioenoverzicht is namelijk 
gebaseerd op uw situatie van 31 december 2020. Bent u na 31 december 
2020 getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Of heeft 
u na 31 december 2020 uw partner waarmee u samenwoont bij ons 
aangemeld? Dan is dat de reden dat uw partner nog niet vermeld staat 
op het pensioenoverzicht. 

Registratie partner zichtbaar op Infodesk
Wilt u weten of uw partner bij ons bekend is? Ga dan naar 
bpfschilders.nl/infodesk en log in met uw DigiD. Onder ‘profiel’  
kunt u zien of de naam van uw partner is geregistreerd. Staat de 

naam van uw partner daar niet bij? Dan is er iets anders aan de hand. Misschien bent u getrouwd in het 
buitenland of woont u samen. Dan geeft de gemeente dat niet automatisch aan ons door. In beide gevallen is 
het noodzakelijk om uw partner zelf aan te melden. U vult hiervoor het formulier ‘Aanvraag partnerregistratie’ 
in en stuurt dit naar ons terug.

Uw partner aanmelden?
Ga naar bpfschilders.nl/samenwonen en download het formulier ‘Aanvraag partnerregistratie’.
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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 enieuwsbrief 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

Het pensioenoverzicht uitgelegd 
Wat staat er op en wat kunt u ermee?
Bent u werkzaam in de schilderssector? Dan bouwt u pensioen op bij BPF Schilders en ontvangt u ieder jaar 
uw pensioenoverzicht. Afhankelijk waarvoor u heeft gekozen, krijgt u het overzicht digitaal of per post.

Wat staat er op het pensioenoverzicht? 
Op het pensioenoverzicht staat belangrijke persoonlijke 
informatie. Hieronder leggen wij een aantal iconen uit.

Hoeveel pensioen u tot en met 31 december 
2020 heeft opgebouwd en Hoeveel 
pensioen u kunt verwachten als u tot aan 
de AOWdatum blijft werken. 

Het bedrag aan pensioen waar uw 
nabestaanden mogelijk recht op hebben  
na uw overlijden (partnerpensioen en/of 
wezenpensioen).

Uw pensioenaangroei (Factor A). Dit is het 
pensioen dat u opbouwt in een kalender
jaar en laat zien hoeveel u bij pensionering 
jaarlijks meer ontvangt ten opzichte van 
het jaar daarvoor. 

Wanneer heeft u het pensioenoverzicht nodig?
Bijvoorbeeld als u een gesprek heeft met een financieel 
adviseur. Daarnaast heeft u uw pensioenoverzicht nodig 
bij de aanvraag van een hypotheek.

Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. 
Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen van 
invloed zijn op de hoogte van uw pensioen. U kunt hierbij 
denken aan een verandering in uw salaris door promotie 
of door deeltijd werken. Ook is onze financiële situatie 
van invloed op de hoogte van uw pensioen. We kunnen 
te maken krijgen met mee en tegenvallers, zoals: 

  De levensverwachting 
   Hoe ouder mensen worden, hoe langer het pensioen 

moeten worden uitbetaald.

  De rente
   Is de rente laag? Dan is er meer geld nodig om 

hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen. Is de rente 
hoog? Dan hebben we minder geld nodig.

  De beleggingen
   De resultaten van onze beleggingen kunnen mee  

of tegenvallen. 

De bedragen op uw 
pensioenoverzicht zijn 
gebaseerd op de gegevens 
die bij ons bekend waren 
per 31 december 2020. 
Wijzigingen van na 
31 december 2020  
zijn nog niet in dit 
pensioenoverzicht 
verwerkt.

Luistert u naar muziek tijdens het werk?
Over het luisteren naar muziek tijdens het werk denkt niet iedereen 
hetzelfde. De één zweert erbij en wordt er productiever en blijer van. 
De ander moet er niets van weten en werkt liever in alle rust. Werkt u 
het liefste met muziek? Zo ja, wat is uw lievelingsnummer en waarom?

Ga naar facebook.com/BPFSchilders en laat het ons weten. 

Uw pensioen-
overzicht  
digitaal bekijken 
of downloaden?

Ga naar 
bpfschilders.nl/infodesk  
en kijk bij ‘Documenten’.
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Dick Smits (66) is dit jaar met pensioen gegaan, maar 
hij heeft de kwast nog lang niet neergelegd. Zijn zoon, 
die maar blijft verbouwen, en zijn dochter maken 
nu gebruik van zijn diensten. Dat vindt hij absoluut 
geen straf. De kinderen wonen dichtbij, dus dan kan 
hij op de fiets. Zo is de cirkel weer rond. Want dat is 
precies wat Dick ook deed toen hij als 15jarig jochie 
zijn schildersloopbaan begon. Wat hij altijd ook het 
leukste vond: op de fiets en dan naar de mensen thuis. 
“Op z’n tijd een bakkie koffie doen, een praatje maken. 
Het was ook hard doorwerken hoor, maar je had 
meer eer van je werk dan bij nieuwbouwprojecten”, 
aldus Dick.

Het grote voordeel van pensioen is: “nu hóef je niks 
meer, maar je mág”, zo vindt Dick. Hij jeudeboult 
en zit in het bestuur van de jeudeboules vereniging 
die net is opgericht. In het weekend staat hij langs 
de lijn als zijn kleinkinderen voetballen bij GRC 14. 
Dick was daar zelf midhalf en heeft nog tegen Johan 
Cruijff gespeeld. Helaas verloor hij toen met 141.  
Nu Dick met pensioen is, zijn ze ‘wel een beetje gezakt 
in de financiële situatie’. Of dat erg is? Volgens Dick 
niet. “Ik hoef helemaal geen speedboot of dure camper.”

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

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

Gepensioneerd schilder Dick Smits uit Giessen:

" Ik kwam liever bij  
mensen thuis, dan had  
je eer van je werk”

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

