Uw pensioenfonds in 2020
Verkort jaarverslag

2020 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 2020 mee hebben bezig gehouden en
wat we hebben gepresteerd.

Werkgevers
In 2020 nam het aantal
werkgevers dat bij BPF Schilders
is aangesloten iets toe.

Pensioenopbouwers
In 2020 is het aantal pensioenopbouwers,
net als in 2019, toegenomen. Deze groei is
toe te schrijven aan de groei van het aantal
zelfstandig ondernemers.
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Beleidsdekkingsgraad

Vermogen en rendement

De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld
heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
In 2020 konden alle pensioenen worden uitbetaald. Er was
geen ruimte voor het verlenen van toeslag per 1 januari
2021. De beleidsdekkingsgraad daalde naar 96,4%.

In 2020 steeg het belegd vermogen naar € 8,8 miljard.
We haalden een positief rendement van 6,34%.
Dat is goed nieuws. Om te beleggen maken we kosten.
Ten opzichte van vorig jaar zijn die kosten gedaald.
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Pensioenpremie

Pensioenuitvoeringskosten

De pensioenpremies bestaan uit de pensioenpremie en de
premie voor de inkoopregeling. De inkoopregeling was een
overgangsregeling voor werknemers en eindigde in 2020.
Hierdoor ontving BPF Schilders in 2020 eenmalig meer
premie. Dat bedrag wordt in de toekomst uitgekeerd aan de
deelnemers die daar recht op hebben.

Om de pensioenregeling uit te voeren maken we kosten.
In 2020 zijn die kosten toegenomen, doordat de
pensioenuitvoering duurder is geworden.
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer
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Ontvangen pensioenpremie
(x € 1.000.000)
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Betaalde pensioenen
De pensioenuitkeringen zijn gestegen. Dit komt door
een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Focus in 2020
“Elke vijf jaar moet BPF Schilders
aantonen dat een belangrijke
meerderheid van de bedrijfstak
achter de verplichte deelname aan
het pensioenfonds staat. In 2020
heeft BPF Schilders aangetoond dat
een meerderheid binnen onze
bedrijfstak achter de verplichte
deelname aan het pensioenfonds
staat. Daar zijn wij als
pensioenfonds blij mee.”

Roerige tijden
In 2020 hield het coronavirus ons in de greep. Overal lazen we
over de invloed die het coronavirus heeft op de wereldeconomie.
En daarmee op de dekkingsgraad van alle pensioenfondsen, ook
die van BPF Schilders. Wij hielden en houden nauwlettend in de
gaten wat dit betekent voor uw pensioen. Hierbij hebben wij ook
oog voor de lange termijn. Pensioen is en blijft namelijk een
zaak van de lange termijn. Ondanks een spannend jaar heeft
BPF Schilders in 2020 een positief beleggingsrendement behaald
van 6,34%.

“Het verbeteren en efficiënter
inrichten van onze administratieve
processen was ook in 2020 een
belangrijk aandachtspunt. Daarom
kijken wij continu waar we dit kunnen
verbeteren. Zo kunt u bijvoorbeeld sinds
2020 uw pensioen op uw AOW-leeftijd
online aanvragen via Infodesk. Hierdoor
kunnen wij uw aanvraag sneller in
behandeling nemen.”

Speerpunt in 2021

Toekomst pensioenen
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. Zo vragen wij u in 2021 via een onderzoek wat u
belangrijk vindt. Eén ding is in elk geval zeker: het pensioen
beweegt straks meer mee met de economie. In goede tijden
gaat het pensioen eerder omhoog, in slechte economische
tijden gaat het eerder omlaag.

“Door samen met alle collega’s in de
schilderssector pensioen op te bouwen,
heeft iedereen meer zekerheid, blijven de
kosten relatief laag en is er minder risico.
Wij behaalden de afgelopen 10 jaar een
gemiddeld rendement van 8,28%. In 2021
zetten wij ons verder in om dit resultaat
te blijven behalen of te verbeteren."

“In 2021 gaan wij verder met het
verbeteren van onze online
dienstverlening. Zo kunt u bijvoorbeeld
online videogesprekken voeren met onze
adviseurs en kunt u vanaf dit jaar uw
online dossier inzien. Hier vindt u alle
brieven die wij aan u sturen over uw
pensioen.”

Benieuwd naar het volledige jaarverslag?
Op bpfschilders.nl/jaarverslag2020 kunt u
het downloaden.
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