UITGAVE BPF SCHILDERS - OKTOBER 2021 - BPFSCHILDERS.NL

"IK HEB GEEN DAG ZONDER
WERK GEZETEN"

Lees het interview met
Wessel Koree
EERDER STOPPEN MET WERKEN

Bekijk de keuzes die u heeft
HET PENSIOENKEUZELOON VOOR
ONDERNEMERS

Kies uw pensioen voor 2022
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Hoe staan we er financieel voor?
Door de coronacrisis lieten de beurskoersen het afgelopen anderhalf jaar grote schommelingen zien.
Gelukkig heeft dit niet echt invloed gehad op ons fonds. Met 114,8% is de voorlopige actuele dekkingsgraad
in september voldoende om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Dit is goed nieuws. Blijft dit zo,
dan hoeven we de pensioenen in 2022 (weer) niet te verlagen. De voorlopige beleidsdekkingsgraad is 108,6%.
Als de beleidsdekkingsgraad stijgt naar 110% of hoger, dan kunnen we de pensioenen gedeeltelijk verhogen.
Dekkingsgraad, hoe zit het ook alweer?

Herstel
Voorzichtig klimt Nederland uit de coronacrisis.
Van lockdown naar langzaam maar zeker elkaar
weer mogen ontmoeten. Het is goed om weer wat
meer vrijheid te voelen en met meerdere personen
tegelijk af te kunnen spreken. Voor mij staat de
komende periode daarom in het teken van herstel
van mijn sociale leven.
Ook de Nederlandse economie is bezig met herstel.
En geholpen door de steunpakketten van de overheid
gaat dit sneller dan verwacht. Voor 2022 wordt een
groei verwacht van 3,7%. Wilt u weten hoe het met
onze financiële situatie staat? Op pagina 3 leest u
hier meer over.
Verder vertellen wij u in dit Pensioenblad meer over
eerder stoppen met werken. Welke keuzes heeft u
hierin? En wat betekenen deze keuzes voor de hoogte
van uw pensioen? De antwoorden leest u op pagina 4.
Ook gaan we op pagina 10 dieper in op het
pensioenkeuzeloon voor ondernemers. Want het is
weer tijd om het pensioenkeuzeloon door te geven.
De handige ‘Keuzehulp’ op onze website laat direct
zien wat een ondernemer bij een bepaalde keuze naar
verwachting opbouwt en welke premie daarbij hoort.
Wel zo makkelijk.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Ronald van Oostrom
Bestuurslid voorgedragen namens CNV Vakmensen
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Vakwerk Wessel Koree: "Ik heb geen dag
zonder werk gezeten"

Pensioennieuws Snel op de hoogte van het
belangrijkste pensioennieuws

Actueel 5 vragen over …
het Verantwoordingsorgaan

Vraag & Antwoord Er komt een nieuw pensioenstelsel aan. Wat betekent dit voor mijn pensioen?
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Digitaal & Colofon

12

Mijn pensioen Gepensioneerd schilder
Henny van Gemert: "Schilderen is en blijft
mijn allergrootste passie"

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 voorlopige actuele dekkingsgraad ligt eind
september op 114,8%, dus boven de kritische grens.
Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsraad is een andere graadmeter voor
het beleid van het pensioenfonds. Dit is het gemiddelde
van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf
maanden. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het maken van pensioenbeleid.
De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we
de pensioenen kunnen verhogen (toeslagverlening).
Gedeeltelijke toeslagverlening is mogelijk als de
beleidsdekkingsgraad op 30 september 110% of hoger is.
Pas vanaf 130% kunnen wij uw pensioen volledig laten
meegroeien met de prijsontwikkeling.
Kans op verhogen pensioenen is nagenoeg uitgesloten
BPF Schilders heeft de ambitie om de pensioenen mee te
laten groeien met de stijgende prijzen. Dit heet toeslagverlening. De kans is zeer klein dat dit per 1 januari 2022 kan.

Hoe hoog is
de dekkingsgraad nu?

Kijk op
bpfschilders.nl/cijfers
voor meer financiële informatie.
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WAT DOE IK BIJ?

VAK WERK

Eerder stoppen met werken?
Dat kan!
Eerder stoppen met werken: veel mensen zien dat wel zitten. Zeker als ze een zwaar beroep hebben.
Ook BPF Schilders biedt u de mogelijkheid om eerder te stoppen. Welke keuzes zijn er? En: wat betekent
dat voor de hoogte van uw pensioen? Hieronder leggen we het uit.
Via ons pensioenfonds bouwt u ouderdomspensioen op.
Normaal gesproken gaat dit pensioen in vanaf de dag
dat u een AOW-uitkering krijgt van de overheid.
Wanneer u precies deze uitkering krijgt, hangt af van
uw leeftijd. Zes maanden voordat uw pensioen ingaat,
krijgt u hier vanzelf bericht over.

Bovendien krijgt u uw AOW-uitkering wél pas als u de
AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-uitkering kunt u dus niet
eerder laten ingaan. Welke keuzes heeft u wanneer u
eerder wilt stoppen met werken?

Eerst hoger, dan lager

Met de hoog-laagregeling kunt u ‘spelen’ met de hoogte
van uw pensioen. In de eerste jaren na uw pensionering
kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een hoger
maandbedrag. Handig als u eerst de hypotheek wilt
afbetalen of als u nog thuiswonende kinderen heeft.
Later krijgt u dan een lager maandbedrag.

Wilt u nog een tijdje blijven werken, maar het wel alvast
wat rustiger aan doen? Dan kunt u ook kiezen voor het
zogenoemde deeltijdpensioen. Daarbij laat u het
ouderdomspensioen gedeeltelijk eerder ingaan.

Partnerpensioen inruilen

Bij BPF Schilders bouwt u naast ouderdomspensioen ook
partnerpensioen op. Heeft u geen partner? Of heeft uw
partner zélf een goed pensioen? Dan kunt u er voor
kiezen om het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk in
te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf.

Eerder stoppen: laat het ons weten

Overweegt u eerder te stoppen met werken? Laat het ons
dan op tijd weten, bij voorkeur vier tot zes maanden
vóór uw gewenste pensioendatum. Kijk voor meer
informatie op onze website bij ‘Met pensioen gaan’.

Eerder stoppen: dat kan!

Meer
inzicht in uw
pensioen?

De Friese Wessel Koree (37) uit Kollumerzwaag is een
veelzijdige ambachtsman en gek op zijn vak. Hij gaat
voor precisie en perfectie. Vorig jaar begon hij voor
zichzelf, na 20 jaar in loondienst te hebben gewerkt.

Deeltijdpensioen

Bij BPF Schilders begrijpen we dat u een zwaar beroep
heeft. Daarom bieden we u de mogelijkheid om eerder te
stoppen met werken, dus vóór uw AOW-leeftijd. U kunt
bij ons al vanaf uw 55e met pensioen gaan. Maar let op:
hoe eerder u stopt, hoe lager uw maandelijkse
pensioenbedrag wordt. U smeert uw opgebouwde
pensioen immers uit over een langere periode.

“Ik heb geen dag zonder
werk gezeten”

Op bpfschilders.nl/
pensioenplanner ziet u
wat u krijgt bij uw gewenste
pensioenleeftijd.

Het zag er gunstig uit: de economische omstandigheden
waren goed en ook het thuisfront was er klaar voor.
En toen kwam plotseling het coronavirus om de hoek
kijken. Wessel: “Het was wel even spannend wat er zou
gebeuren. Maar ik heb geen dag zonder werk gezeten.”
Wessel is - zoals hij zelf zegt - niet zo’n verhalenverteller.
Vandaar dat zijn vrouw Annemieke er ook bij is, die
Wessel mooi aanvult. Zij heeft een baan als assistentaccountant en werkt – zoals ze zelf zegt “wat op de
achtergrond mee zodat alles reilt en zeilt”.
Als we het over Wessels project hebben, komt hij los:
hun eigen woonhuis dat uit 1991 stamt en waar sindsdien
niets meer aan was gebeurd. Wessel: “Ik heb het huis
helemaal gerenoveerd. Ik ben heel precies en ik wilde
alles strak hebben. Binnen hebben we een muur eruit
gehaald, kamers behangen met renovlies-, foto- en
suèdebehang, overal nieuwe architraven en neuten
geplaatst, nieuwe plinten, het plafond is weer strak,
kortom: echt alles van A tot Z. Ook het buitenwerk en
de kozijnen heb ik gedaan, de kleur antraciet tekent
heel mooi af tegen de stenen. Ik ben er zo’n vier á vijf
maanden mee bezig geweest. Ik deed het namelijk in de
avonden en in de weekenden, want overdag werkte ik
gewoon. Al die tijd hebben we als het ware met ons
gezin gekampeerd in de garage.”
Of Annemieke heeft meegeholpen? Annemieke:
“De kleuren hebben we samen uitgekozen…” Wessel
onderbreekt haar even en lacht: “… maar de uitvoering,
nee, dat mocht niet hoor, dat doe ik zelf!”
Waarom koos Wessel ervoor om 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!
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PENSIOENNIEUWS

Speciaal voor ondernemers

Inloggen met
eHerkenning
U kunt op ‘Uw pensioenadministratie’ nu ook
inloggen met eHerkenning. Hiermee kunt u zich
online identificeren en vertrouwelijke gegevens
uitwisselen met andere organisaties. Wilt u
gebruik maken van eHerkenning, maar heeft u
nog geen inlogmiddel aangevraagd? Lees dan
het stappenplan om eHerkenning aan te vragen.
Voor ‘Uw pensioenadministratie’ heeft u
eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3).
Ga naar
bpfschilders.nl/uwpensioenadministratie
en lees het stappenplan.

PENSIOENNIEUWS

Pensioenblad scoort
gemiddeld een 8 of hoger
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 iedereen die
bij ons pensioen opbouwt. Onlangs hebben wij
het klantenpanel gevraagd wat zij vinden van
het pensioenblad. Dit blad wordt gemaakt
voor de doelgroepen werknemers, ondernemers
en gepensioneerden.
Begin dit jaar pasten
wij de vormgeving
aan. Wij kregen een
mooie beoordeling.
90% vindt het blad
informatief en
duidelijk en waardeert de lengte
van de artikelen.
Ga naar
bpfschilders.nl/
vormgeving
en lees de
beoordeling.

Filmpje: Kosten voor uw
pensioen
We krijgen regelmatig de vraag: welke kosten
maakt BPF Schilders voor mijn pensioen? Daar
zijn we graag duidelijk over. Daarom leggen wij
u in een filmpje uit welke kosten wij maken.
Ga naar bpfschilders.nl/kosten en bekijk het
filmpje.

Speciaal voor ondernemers

Regel uw automatische
incasso vanaf nu online
Eens per vier weken
betaalt u pensioenpremie.
Achteraf via een factuur
óf via automatische
incasso. Voorheen moest
u de machtiging van de
automatische incasso eerst printen en dan langs
de brievenbus. Wist u dat u dit nu gemakkelijk
online kunt regelen?
Ga naar bpfschilders.nl/uwpensioenadministratie
en regel uw automatische incasso eenvoudig online.

Blog ‘Pensioenfabels’
De komende jaren krijgt Nederland een nieuw
pensioenstelsel. Er gaat veel veranderen,
want het moet duidelijker en eerlijker met die
pensioenen, zegt men. Maar hoe zit dat dan
met het huidige systeem?
Werkgeversvoorzitter
Dick Vis doet een poging
enkele pensioenfabels
te duiden.
Ga naar bpfschilders.nl/
pensioenfabels en lees
de blog.

Filmpje: Scheiden of uit
elkaar
Bij BPF Schilders bouwt u ouderdomspensioen én
partnerpensioen op. Wanneer u gaat scheiden
denkt u waarschijnlijk niet direct aan het
verdelen van uw ouderdomspensioen én
partnerpensioen. Maar een scheiding kan wel
grote gevolgen hebben. Uw pensioen kan
daardoor veel lager uitvallen.
Ga naar bpfschilders.nl/scheiden en bekijk
het filmpje.

Speciaal voor werknemers

Geboorteverlof
Is uw partner onlangs bevallen? Van harte
gefeliciteerd! Wist u dat u naast het gewone
geboorteverlof van vijf doorbetaalde verlofdagen
ook recht heeft op maximaal vijf weken
aanvullend geboorteverlof? Tijdens het
aanvullend verlof krijgt u geen salaris
maar een uitkering van het UWV.
Om blijvend uw pensioen op te
bouwen is het belangrijk dat
u uw uitkering van uw
werkgever krijgt uitbetaald.
Uw werkgever betaalt
dan pensioenpremie over uw
uitkering.
Ga naar
bpfschilders.nl/
verlof en lees
hier meer over.

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 en het is
goed voor het milieu.
Ga naar bpfschilders.nl/infodesk en log in
met uw DigiD. Bij ‘Profiel’ kiest u vervolgens bij
‘Voorkeuren’ voor pensioencommunicatie
digitaal.
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ACTUEEL

VR A AG & ANT WOORD

5 vragen over …
het Verantwoordingsorgaan
Wist u dat elk bedrijfstakpensioenfonds een Verantwoordingsorgaan (VO) heeft? Zo ook BPF Schilders.
Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het is
uitgevoerd. Vijf vragen én antwoorden over het Verantwoordingsorgaan van BPF Schilders.
1. W
 at is de taak van het
Verantwoordingsorgaan?

Het VO oordeelt of het bestuur van het pensioenfonds
zijn werk goed doet. Dat doet het door bij genomen
besluiten te kijken of rekening is gehouden met de
belangen van alle belanghebbenden: pensioenopbouwers én pensioenontvangers.

2. W
 aarover mag het Verantwoordingsorgaan
oordelen?
Het VO is bevoegd om een oordeel te geven over:
- het handelen van het bestuur;
- het beleid dat het bestuur uitvoert;
- beleidskeuzes voor de toekomst.

3. Waarop baseren de leden van het VO
dit oordeel?

De vertegenwoordigers in het VO kijken naar het
jaarverslag, de jaarrekening, de bevindingen van de
Raad van Toezicht en overige informatie. Zijn de
doelstellingen die het bestuur vooraf heeft
omschreven gehaald? Ook als dit niet het geval is, dan
kan het voorkomen dat het VO positief oordeelt. Het
gaat dan om omstandigheden waarop het bestuur
geen invloed kon uitoefenen.

4. W
 anneer geeft het VO het oordeel en waar
staat dit?

Jaarlijks geeft het VO in juni het oordeel. Dit oordeel
leest u in het jaarverslag, net als de reactie van het
bestuur daarop.

5. H
 oeveel vertegenwoordigers zitten er in
het VO?

Er komt een nieuw pensioenstelsel aan. Wat betekent dit
voor mijn pensioen?
Munazza Pereira
Adviseur klantcontact

Het VO bestaat uit elf vertegenwoordigers.
Drie namens werknemersverenigingen, twee
namens zzp-organisaties, één namens de
werkgeversvereniging en vijf namens
pensioengerechtigden.

Om de pensioenen ook in de toekomst betaalbaar te houden, komt er
uiterlijk in 2027 een nieuw pensioenstelsel. Dit nieuwe pensioenstelsel
moet leiden tot een eerlijk en betaalbaar pensioen voor iedereen.

Wilt u meepraten over uw pensioen?

Volgend jaar vinden er verkiezingen plaats voor de
werving van pensioengerechtigden voor het
Verantwoordingsorgaan. In het pensioenblad van
maart 2022 vertellen wij u hier meer over.

Benieuwd
naar de
leden?

Ga naar bpfschilders.nl/
verantwoordingsorgaan en
bekijk wie dat zijn.

Ik kan me goed voorstellen dat dit vragen oproept. Wat betekent
dat nieuwe pensioenstelsel voor uw pensioen? Het eerlijke antwoord
is: dat weten we nu nog niet precies. De overheid is op dit moment nog
bezig om alle details uit te werken.
Toch zijn er een paar dingen wel al duidelijk. Zo gaat de hoogte
van uw pensioen straks meer meebewegen met de economie. Goede
beleggingsresultaten leiden daardoor eerder tot een verhoging van uw pensioenuitkering. Maar: uw pensioen
kan ook eerder omlaag gaan als het economisch minder gaat.
Als pensioenfonds zetten we ons de komende jaren in om ons verder voor te bereiden. Natuurlijk houden we
u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer weten?

Kijk op bpfschilders.nl/pensioenakkoord voor de veelgestelde vragen.
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FINANCIEEL

DIGITA AL EN COLOFON

Kies uw pensioen voor 2022

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.

Bent u ondernemer? Dan bepaalt u zelf (binnen bepaalde regels) hoeveel pensioen u via BPF Schilders
opbouwt. In dit artikel vertellen we u er meer over.
Elke ondernemer weet het: er zijn goede jaren en
minder goede jaren. Gaan de zaken bijvoorbeeld beter
dan verwacht? Dan kunt u ervoor kiezen om in een
bepaald jaar ook meer pensioen op te bouwen.

Bepaal zelf hoeveel u opbouwt

Bij BPF Schilders kunt u uw pensioenopbouw op deze
manier afstemmen op uw persoonlijke situatie. Dit
noemen we het pensioenkeuzeloon, oftewel het inkomen
waarover u in een bepaald jaar pensioen opbouwt.
Goed om te weten: de pensioenpremie die u betaalt,
is fiscaal aftrekbaar.

Uw pensioenkeuzeloon doorgeven

Eén keer per jaar geeft u aan ons de gewerkte uren en
de hoogte van uw fiscale winst door. Voor 2022 geeft u
dus de winst en uren op van 2019. Ook kiest u dan uw
pensioenkeuzeloon. Let wel op: aan het pensioen-

keuzeloon is een minimum- en maximumbedrag
verbonden. Het maximale pensioenkeuzeloon wordt
bepaald door uw fiscale winst van drie jaar terug.

Geef uw gegevens voor 2022 door vóór 17 december
2021. Dat kunt u doen via de beveiligde omgeving
‘Uw pensioenadministratie’ op onze website.

Levert u geen gegevens aan? Dan stellen wij uw
pensioenloon voor 2022 vast. Het pensioenloon is in
dat geval gelijk aan het geïndexeerde pensioenloon
in 2021 maar minimaal gelijk aan het minimum
pensioenkeuzeloon. Het aantal uren dat u in 2019
heeft gewerkt stellen wij op 1.750 (fulltime).
Had u drie jaar geleden nog geen fiscale winst?
Dan merken wij u aan als starter.
U kunt dan een schatting doorgeven via
bpfschilders.nl/uwpensioenadministratie

Lever altijd de juiste gegevens aan!

Het is belangrijk dat u altijd de juiste gegevens
aanlevert. Blijkt achteraf dat uw fiscale winst lager is
dan het door u gekozen pensioenkeuzeloon? Dan kunt
u een naheffing van de Belastingdienst krijgen.

Wij helpen u graag

Uw pensioenkeuzeloon kiezen, hoe doet u dat?
Met de handige Keuzehulp op onze website ziet u wat
u naar verwachting opbouwt bij een bepaalde keuze.
En welke premie daarbij hoort.

Blijft u de vakman?
De arbeidsmarkt is volop in beweging en het schildersvak is
populairder dan ooit. Door de komst van nieuwe producten en
technieken is het vak door de jaren heen wel wat veranderd.
Wat doet u zoal om de vakman te blijven?
Ga naar facebook.com/BPFSchilders en laat het ons weten.

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

Gebruik de
Keuzehulp

Ga naar
bpfschilders.nl/keuzeloon
voor de Keuzehulp en meer
informatie.
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Blog

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

Klantenservice

Postbus 702, 3700 AS Zeist

Speciaal voor werknemers

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

Speciaal voor gepensioneerden

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

Speciaal voor ondernemers

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

Gepensioneerd schilder Henny van Gemert uit Helmond:

“Schilderen is en blijft mijn allergrootste passie”
Geïnspireerd door de verhalen van zijn drie jaar oudere neef besloot Henny van Gemert (69)
als jong jochie schilder te worden. Een levenslange passie voor het schildersvak was
geboren. Als een spons zoog Henny allerlei kennis over het schilders- en onderhoudsvak op.
Niet alleen over ondergronden, materialen en technieken, maar ook over het ondernemerschap en over de mens áchter de schilder. Kennis die goed van pas kwam als bedrijfsleider
bij Manders Totaal in Helmond, waar hij een succesvolle interne opleiding én een regionale
opleiding opzette. Op zijn veertigste waagde hij vervolgens de sprong naar het zelfstandig
ondernemerschap en stond hij aan de basis van twee succesvolle bedrijven in het Brabantse.
Sinds drie jaar geniet hij met zijn vrouw Marij van zijn pensioen en maken ze samen vele
reizen. "Met onze caravan zijn wij ongeveer de helft van het jaar op pad in binnen- en
buitenland. Gepensioneerd zijn is leuk! Rondkomen van mijn pensioen bij BPF Schilders lukt
prima, maar: het schildersvak blijft lonken. Met een groep van een man of acht renoveren
we momenteel het oude nonnen-klooster in Gemert, dat wordt omgebouwd tot een
ontmoetingscentrum voor senioren. Fantastisch om op mijn oude dag nog aan de slag te
kunnen gaan.”
Benieuwd naar het levensverhaal van Henny?
Lees het op bpfschilders.nl/pensioenblad

Uw verhaal ook in de spotlight?

Ga naar bpfschilders.nl/mijnpensioen en meld u aan!

