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ervices heeft afspraken
met grote verzekeraars
zoals Achmea en andere

grote consumentenorganisaties
om via hun communicatiekanalen
de OnderhoudNL Garantieleden te
profileren. Klanten van deze
organisaties kunnen door deze
koppeling makkelijk binnen een
paar minuten een offerte opvragen
voor schilderwerk. Na het invullen
van de gegevens volgt direct een
voorlopige offerte. Het systeem
koppelt vervolgens de juiste
professionele vakman van
OnderhoudNL Garantie aan de
betreffende woning.

Welke risico’s
loopt het
p ensioenfonds?

Duidelijkheid en kwaliteit
Zervices doet meer d

UTRECHT - Om aan alle deelnemers een goed pensioen te
kunnen uitbetalen, belegt BPF Schilders de pensioenpremies.
Beleggen is niet zonder risico’s. Daarom doet BPF Schilders
aan risicomanagement. Muhittin Elvan weet daar als kersvers
bestuurslid van het pensioenfonds alles van. Ellert Janssen
- werkgever en bestuurder van OnderhoudNL met ‘pensioen’
in zijn portefeuille - ging erover met hem in gesprek.
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Ellert: “De pensioenregeling die we met elkaar

of zij recht op heeft. Daarin heeft BPF Schilders nog

Ellert: “Een pensioenfonds kan ook worden aange-

hebben afgesproken in onze bedrijfstak, brengt

nooit gefaald. Er is een gedegen beleid, dat binnen de

sproken op de fondsen waarin het belegt. Hoe verant-

verantwoordelijkheden met zich mee. We willen

wettelijke kaders wordt uitgevoerd. Als nieuwkomer bij

woord zijn de beleggingen van BPF Schilders?”

iedereen natuurlijk een goed pensioen bieden, nu en

het bestuur van BPF Schilders zie ik een goede mix van

Muhittin: “BPF Schilders doet aan ‘maatschappelijk

in de toekomst. Maar de toekomst is onzeker. We

deskundige bestuurders. Er wordt goed samengewerkt

verantwoord beleggen’. Dat houdt onder andere in dat

vertrouwen op experts, zoals het bestuur van BPF

en men staat open voor vernieuwing.”

we goed kijken naar duurzaamheid en bepaalde

Schilders dat voor ons het pensioen verzorgt. Grote

beleggingen uitsluiten. We beleggen bijvoorbeeld niet

Pensioendialoog

Wilt u meer weten over de manier waarop
BPF Schilders de risico’s beheerst en hoe
het toezicht is geregeld? U leest het op
www.bpfschilders.nl. Daar vindt u ook de
contactgegevens wanneer u vragen heeft.

vraag is altijd: hebben we een goed pensioen? Kunnen

Ellert: “Welke financiële risico’s loopt het pensioen-

in ondernemingen die wapens produceren of verhan-

de deelnemers en premiebetalers rustig slapen?”

fonds?”

delen. Ook steken we geen geld in tabaksproducenten.

Muhittin: “Om met die vraag te beginnen: de pensioen-

Muhittin: “Een van de risico’s is de lage rente. Die

Vanwege het klimaat beleggen we ook niet in de meest

Er is een Raad van Toezicht die toeziet op het beleid

regeling is relatief goed en biedt de deelnemers dus

heeft altijd direct een negatief effect op de actuele

vervuilende bedrijven. Op de website van BPF Schilders

van het bestuur en ook op adequate risicobeheersing.

een relatief goed pensioen. Om dat te kunnen bieden,

dekkingsgraad. Deze geeft de verhouding weer tussen

lees je meer over onze keuzes.”

Verder hebben we te maken met de wettelijke controle

moet het pensioenfonds beleggen. Als het fonds alleen

de pensioenverplichtingen die we hebben en het

maar zou sparen, dan zou het pensioen veel lager

vermogen dat we in kas hebben. Zolang deze boven

Ellert: “Zijn er nog andere risico’s?”

jaarrekening en met het toezicht van De Nederlandse

uitvallen. Of de deelnemers zouden meer premie

de 100% is, hebben we genoeg geld in kas om alle

Muhittin: “Een groot en relatief nieuw risico is cyber-

Bank en AFM. Verder hebben we met OnderhoudNL als

moeten betalen. Iedereen krijgt het pensioen waar hij

pensioenen uit te betalen. In juli was de actuele dek-

criminaliteit. Net als het bedrijfsleven is ook het

opdrachtgever een goede dialoog.”

kingsgraad 111,9%. Daarnaast kijken we naar de beleids-

pensioenfonds kwetsbaar voor dataverlies, hacking en

dekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad

cyberaanvallen. We stellen daarom hoge eisen aan de

over de laatste 12 maanden (juli: 105,6% - red.). We

IT-systemen die onze uitvoerder PGGM gebruikt. Naast

kijken naar deze beleidsdekkingsgraad om te bepalen of

technische bescherming, vraagt ook het gedrag van

we de pensioenen kunnen verhogen of verlagen.”

mensen aandacht: bewustwording van deze risico’s en

en het oordeel van de externe accountant over de

hoe te handelen bij vreemde e-mails en dergelijke is
Ellert: “Jullie hebben al een poos niet kunnen verhogen.”

heel belangrijk. Daar worden speciale workshops voor

Muhittin: “Sinds 2019 was dat niet mogelijk inderdaad.

georganiseerd.”

Toen is 0,5% toeslag verleend. De keer daarvoor was in
2012. Verhogen is wel onze ambitie, we willen dat het

Ellert: “Het pensioenfonds heeft veel te

pensioen zijn waarde behoudt. Daarvoor moet de

verantwoorden, want het gaat om veel geld.

dekkingsgraad hoger zijn dan 110%.”

Hoe is het toezicht geregeld?”
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Ellert: “Hoe beheersen jullie de financiële risico’s?”

meerdere niveaus geregeld. Het bestuur van het

Muhittin: “Onze commissie vermogensbeheer volgt de

pensioenfonds is eindverantwoordelijk. Dit bestuur

ontwikkelingen op de financiële markten op de voet.

houdt ook toezicht op de uitvoering, die is uitbesteed

Zo nodig grijpen we in. Nu zijn wij geen daytraders, we

aan PGGM. Met deze uitvoerder hebben we zogeheten

beleggen met het oog op de lange termijn. Dat betekent

service level agreements afgesproken. Het bestuur legt

dat we niet bij elke beweging van de markt reageren.

ook verantwoording af aan het Verantwoordings

Die instelling heeft ook goed uitgepakt na de economi-

orgaan, met vertegenwoordigers namens werkgevers,

sche crisis.”

werknemers, zelfstandigen en pensioengerechtigden.

Muhittin Elvan

Ellert Janssen

Muhittin: “Binnen BPF Schilders is het toezicht op
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