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“WIJ ZIJN GEWOON BESTIES”

Lees het interview met
Riemer de Groot
EEN NIEUWE BAAN

Bekijk wat er met uw pensioen
gebeurt
NIEUW: ONLINE PENSIOENBIJEENKOMSTEN

Hoe meldt u zich aan?

LID WORDEN VAN HET VO?

Stel u vóór 15 april verkiesbaar
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Actueel Geen verhoging pensioenen in 2022
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Geen verhoging pensioenen in 2022

Wat doe ik bij...? Een nieuwe baan

BPF Schilders streeft ernaar om de pensioenen jaarlijks te verhogen. Dit noemen we toeslagverlening.
Helaas was de beleidsdekkingsgraad op het peilmoment 30 september 2021 niet hoog genoeg om de
pensioenen in 2022 (gedeeltelijk) te kunnen verhogen. Maar waarom streeft BPF Schilders naar
toeslagverlening en wanneer is dit mogelijk?
Wat is toeslagverlening?

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder
waard. Dit betekent dat u met hetzelfde bedrag in
2022 minder kunt kopen dan in 2021. Dat heet inflatie.
Vanwege de inflatie probeert BPF Schilders uw
opgebouwde pensioen jaarlijks mee te laten groeien met
de algemene prijsstijging. Dit heet toeslagverlening.

We doen het samen
Het nieuws komt de laatste tijd vaak terug: de stijgende
inflatie. Dit betekent dat u met hetzelfde bedrag in
2022 minder kunt kopen dan in 2021. De stijging
van de inflatie kwam vooral door het einde van de
Corona-crisis en wellicht straks door de Oekraïnecrisis. Elk jaar besluit BPF Schilders of uw opgebouwde
pensioen mee kan groeien met de algemene
prijsstijging. Deze beslissing wordt gebaseerd op de
hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Hoe dat zit,
leest u op pagina 3, waar wij in beeld brengen
wanneer we de pensioenen kunnen verhogen.
Vorig jaar constateerden wij dat de pensioenspreekuren werden gemist. Die konden niet doorgaan
vanwege Corona. We zochten een manier om aan uw
behoefte te voldoen en daarom zijn wij gestart met
online spreekuren. Aan de hand van het aantal
aanmeldingen en de reacties kunnen wij vaststellen
dat dit een groot succes was. Daarom organiseren wij
dit jaar ook online pensioenbijeenkomsten. Tijdens
deze bijeenkomsten leert u meer over de verschillende
keuzes die u heeft als u (eerder) wilt stoppen met
werken. Vanaf uw eigen computer, laptop of tablet
woont u de bijeenkomst bij en uw partner of iemand
anders kijkt en luistert eenvoudig mee. Op pagina 8 leest
u meer over de inhoud en hoe u zich kunt aanmelden.
Over aanmelden gesproken: wij zoeken onder
pensioengerechtigden nieuwe leden voor het
verantwoordingsorgaan. Wilt u beoordelen of het
bestuur van BPF Schilders goed gehandeld heeft en
hen adviseren over een aantal onderwerpen? Dan zijn
wij naar u op zoek! U leest op pagina 10 meer over het
verantwoordingsorgaan en hoe u zich kandidaat stelt.
Veel leesplezier gewenst.
Dick Vis
Werkgeversvoorzitter namens OnderhoudNL
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Vakwerk Schilder en ondernemer Riemer de
Groot uit Drachten: "Wij zijn gewoon besties"

Pensioennieuws Snel op de hoogte van het
belangrijkste pensioennieuws

Actueel Nieuw: online pensioenbijeenkomsten

Wanneer kan toeslag worden verleend?

Elk jaar besluit BPF Schilders of er toeslag kan worden
verleend. We kijken of er genoeg financiële ruimte is om
uw pensioen geheel of gedeeltelijk mee te laten groeien
met de algemene prijsstijging. Voor toeslagverlening
moest onze beleidsdekkingsgraad op 30 september 2021
minimaal 110% zijn. Dat was niet het geval. De beleidsdekkingsgraad was 108,6% en daarmee niet hoog genoeg
om uw pensioen in 2022 te kunnen verhogen. In
onderstaande afbeelding ziet u wanneer wij uw
pensioen kunnen aanpassen aan de gestegen prijzen.

Kan bij het nieuwe pensioenstelsel eerder
toeslag worden verleend?

Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel is er
regelgeving in de maak. Die maakt het voor pensioenfondsen mogelijk om de pensioenuitkeringen en
opgebouwde pensioenaanspraken eerder (gedeeltelijk)
te verhogen. Of BPF Schilders daadwerkelijk gebruik
kan maken van die nieuwe regeling, hangt ook af van de
voorwaarden en de ontwikkeling van de dekkingsgraad.
Daarbij maakt het bestuur altijd de afweging of
toeslagverlening evenwichtig is voor alle deelnemers
in ons fonds. Dus zowel voor gepensioneerden als voor
onze deelnemers die werken of gewerkt hebben in onze
sector. Het bestuur houdt alle ontwikkelingen rond
deze regelgeving goed in de gaten en informeert u
hierover wanneer er meer bekend is.

€

€

Vraag & Antwoord Wat zijn
Zwaarwerkregelingen?

€

€

Actueel Invloed op uw pensioen uitoefenen?
Dat kan!
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Digitaal & Colofon

Mijn pensioen Gepensioneerd schilder
Han Vos uit Dordrecht: “De jonkies het vak
leren, dat vond ik het allermooist”

104,3%

Beleidsdekkingsgraad is
langer dan 5 jaar lager
dan 104,3%, dan moeten
we verlagen.

110%

Beleidsdekkingsgraad is
per 30 september van ieder
jaar lager dan 110%, dan is
toeslagverlening niet
mogelijk.

130%

110%

Beleidsdekkingsgraad is
per 30 september van ieder
jaar minimaal 110%, dan
is gedeeltelijke toeslagverlening mogelijk.

Hoe hoog is
de dekkingsgraad nu?

Beleidsdekkingsgraad is
per 30 september van
ieder jaar 130% of hoger,
dan is volledige toeslagverlening mogelijk.

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

VAK WERK

Een nieuwe baan

“Wij zijn gewoon besties”
Riemer de Groot (27) uit Drachten is een enthousiaste prater en gek op het vak. Drie jaar geleden
startte hij zijn eigen bedrijf DGRO Schilderwerken,
op aanraden van zijn goede vriend en mentor
Engbert Jongsma. Riemer: “Ik heb heel veel aan
Engbert te danken.”
Riemer werkte eerst bij verschillende bedrijven in
loondienst en schilderde voornamelijk woningbouw:
“Ik wilde graag de particuliere sector in omdat ik het
contact met mensen miste. Een goede vriendin bracht mij
in contact met Engbert die ook schilder is en zijn eigen
bedrijf heeft. Het klikte meteen tussen ons omdat we
hetzelfde in het leven staan en hij is, net als ik, een
mensen-mens. Zodoende ging ik via een uitzendbureau
bij hem werken.”

Het gaat goed in onze bedrijfstak, er is veel werk. Bent u werknemer? Misschien overweegt u dan wel om
van baan te wisselen. Afhankelijk van uw situatie kan het wisselen van baan gevolgen hebben voor het
pensioen dat u heeft opgebouwd. Wij vertellen u hier meer over.
Een nieuwe baan in de schilderssector

Heeft u een nieuwe baan in de schilderssector? Dan
blijft u via uw nieuwe werkgever pensioen opbouwen
bij BPF Schilders. U hoeft hiervoor verder niets te doen.

Een nieuwe baan in de schilderssector als
uitzendkracht

Gaat u als uitzendkracht werken? Dan valt u in
principe onder het pensioenfonds voor de
uitzendbrache StiPP. Wilt u pensioen blijven opbouwen
bij BPF Schilders? Uw uitzendbureau moet dan
schriftelijk bij StiPP vrijstelling vragen van uw
deelneming in StiPP.

pensioenfonds? Dan kunt u ervoor kiezen om het
pensioen dat u bij BPF Schilders heeft opgebouwd,
mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds.
Dit heet waardeoverdracht. U vraagt daarvoor
een aanvraagformulier op bij uw nieuwe
pensioenuitvoerder.

Hoe bevalt het ondernemerschap? Riemer: “Aan klanten
geef ik een stukje extra. Zo ben ik vorige zomer bij twee
barbecues uitgenodigd. Niet alleen omdat die klanten
tevreden waren, maar ook omdat ze het gezellig vonden
om mij om zich heen te hebben. Dat is toch uniek? Het is
niet alleen het vak, het is het hele plaatje.”

Starten als ondernemer in de schilderssector

“Dit huis bijvoorbeeld, is het woonhuis van een
timmerman. Hij heeft het vanaf de grond herbouwd
en er al zijn ziel en zaligheid in gestopt. Dan is het een
mooie uitdaging dat hij mij vraagt om al het schilderwerk te doen. Ja, hier ben ik echt super trots op!”

Beslist u om voor uzelf te gaan beginnen in de
schilderssector? Dan blijft u pensioen opbouwen
bij BPF Schilders. Let op: u betaalt dan zelf de
volledige pensioenpremie. De premie is wel
fiscaal aftrekbaar.

Een nieuwe baan buiten de schilderssector

Gaat u in een andere sector werken? Dan stopt uw
pensioenopbouw bij BPF Schilders. Dit betekent niet dat
u uw pensioenopbouw kwijt bent. Wij beheren het
pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd. Gaat u
vervolgens pensioen opbouwen bij een ander

“Na een jaar zei Engbert: ‘Weet je wat jij moet doen?
Voor jezelf beginnen.’ Ik zei: ‘Ik voor mezelf beginnen?
Hou op man!’ Hij zei: ‘Jongen, je bent hartstikke goed in
je vak en je gaat leuk met mensen om. Probeer het nou en
als het niet lukt dan kom je gewoon bij mij terug in vaste
dienst.’ Sindsdien werken we niet alleen samen, we zijn
ook heel goede vrienden geworden.” Riemer lacht:
“Wij zijn gewoon besties.”

Meer
weten over
een nieuwe
baan?

Op bpfschilders.nl/nieuwebaan
leest u hier meer over.

Wat vinden Riemer en Engbert belangrijk voor een goede
samenwerking? 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

Vanaf 1 juli 2022 alleen
eHerkenning
U kunt nu nog op twee manieren inloggen op
‘Uw pensioenadministratie’. Met gebruikersnaam/wachtwoord of met eHerkenning. Met
eHerkenning kunt u zich online identificeren
en vertrouwelijke gegevens uitwisselen met
andere organisaties. Het is de verwachting dat
u vanaf 1 juli 2022 alleen nog kunt inloggen met
eHerkenning. Wilt u daarvan gebruik maken,
maar heeft u nog geen inlogmiddel aangevraagd?
Lees dan het stappenplan om eHerkenning aan
te vragen.
Ga naar
bpfschilders.nl/uwpensioenadministratie
en lees het stappenplan.

PENSIOENNIEUWS

Nieuw: e-mail bij nieuwe
documenten in Infodesk
Heeft u op Infodesk in uw ‘Profiel’ uw
e-mailadres opgegeven en uw voorkeur op
‘digitaal’ gezet? Dan ontvangt u in het vervolg
een e-mail wanneer er een nieuw document
voor u klaarstaat. Wel zo makkelijk, want zo
bent en blijft u altijd op de hoogte van uw
persoonlijke pensioeninformatie. En wilt u uw
documenten nog eens teruglezen? Geen
probleem. We hebben op Infodesk een handig
overzicht met uw documenten gemaakt.
Ga naar bpfschilders.nl/infodesk en log in
met uw DigiD. Bij ‘Profiel’
kiest u bij ‘Voorkeuren’
voor pensioencommunicatie
digitaal.

Speciaal voor werknemers

Speciaal voor ondernemers

Pensioenreglement
gewijzigd

Winnaar tabletactie

Ten opzichte van vorig jaar is er één wijziging.

Regeling Generatiepact

In het pensioenreglement 2022 is de Regeling
Generatiepact opgenomen (artikel 2.4 D). Komt u
in aanmerking voor deze regeling die door
Stichting Uitvoeringsregelingen SAG wordt
uitgevoerd? Dan heeft u recht op
pensioenopbouw over 100% van uw loon.
Download op bpfschilders.nl/reglement het
nieuwe reglement of ga naar pagina 9 voor meer
informatie over de Regeling Generatiepact.

Wij feliciteren de heer Van Boven uit Goes. Hij is
de gelukkige winnaar van een tabletcomputer.
Deze won hij door in de actieperiode zijn factuur
e-mailadres op ‘Uw pensioenadministratie’ aan
ons door te geven. Vanaf nu krijgt hij een e-mail
met hierin zijn factuur. Heeft u uw factuur
e-mailadres al doorgegeven?
Ga naar
bpfschilders.nl/uwpensioenadministratie en
vul bij ‘Profiel’ uw factuur e-mailadres in.

Speciaal voor ondernemers

Valse e-mail in omloop
Blog ‘Ik daag u uit’
Het verantwoordingsorgaan
(VO) heeft een belangrijke
taak: beoordelen of
het bestuur goed
gehandeld heeft
en hen adviseren.
“Bent u gepensioneerd?
En wilt u meedenken
in het verantwoordingsorgaan over een goed en
fatsoenlijk pensioen voor
alle generaties? Laat dan uw
stem horen en stel uzelf kandidaat voor de
verkiezingen van het VO!”, aldus Ina Schras,
voorzitter van het VO.
Ga naar bpfschilders.nl/verkiezingen2022 en
lees de blog.

Tevreden?
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent
over onze dienstverlening en vertrouwen heeft in
BPF Schilders. Daarom voeren wij jaarlijks een
tevredenheidsonderzoek uit. Ook hebben we een
klachtenprocedure waar u gebruik van kunt
maken wanneer u niet tevreden bent.
Ga naar bpfschilders.nl/klachtenprocedure en
lees meer over deze procedure.

Wij hebben een melding gekregen dat er uit naam
van BPF Schilders een valse factuur per e-mail is
verstuurd. U herkent deze e-mail aan het
afzenderadres @bpfschilder.nl. Ons e-mailadres is
@bpfschilders.nl. Heeft u deze e-mail ontvangen?
Reageer hier dan niet op en verwijder deze direct.
BPF Schilders verstuurt nooit op deze manier
facturen en vraagt nooit zonder aanleiding en op
deze manier vertrouwelijke informatie op.
Ga naar de overheidswebsite fraudehelpdesk.nl
en voorkom dat u slachtoffer wordt van fraude.

Handig: zoeken met de
chatbot
De zoekmachine op onze website is vervangen
door een chatbot. Deze chatbot staat
rechtsbovenin op onze website. Uw vraag
of zoekterm wordt meteen geautomatiseerd
beantwoord én u wordt doorverwezen naar
de webpagina waar meer informatie staat over
uw zoekterm.
Ga naar bpfschilders.nl en zoek met de chatbot.
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ACTUEEL

VR A AG & ANT WOORD

Nieuw:
online pensioenbijeenkomsten
Als u straks stopt met werken heeft u ook een inkomen nodig. Daarvoor bouwt u ouderdomspensioen
op bij BPF Schilders. U krijgt ouderdomspensioen als u de AOW-leeftijd bereikt. Maar u kunt ook eerder
met pensioen gaan. Tijdens onze online pensioenbijeenkomsten vertellen wij u graag meer over de verschillende keuzes die u heeft als u (eerder) wilt stoppen met werken. Bijvoorbeeld hoe en wanneer u die
keuzes kunt maken en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Bezoekt u liever een pensioenbijeenkomst
op locatie? Ook die gaan wij later dit jaar weer organiseren.
Wanneer zijn deze online bijeenkomsten?

In april en mei 2022 organiseren wij een aantal online
pensioenbijeenkomsten in de avonduren. Iedere
bijeenkomst begint om 19.30 uur en is rond 20.30 uur
afgelopen. Wij nodigen u van harte uit om daarbij
aanwezig te zijn.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Dat kan op onze website. U woont de bijeenkomst
bij via uw eigen computer, laptop of tablet en uw
partner of iemand anders kijkt en luistert
eenvoudig mee.

Eva
Medewerker klantcontact
Bent u 60 jaar of ouder en werknemer? Dan kunt u vanaf 3 januari
2022 misschien gebruikmaken van een van de Zwaarwerkregelingen
die zijn opgenomen in de nieuwe cao SAGV. Het gaat om de Regeling
Generatiepact (80/90/100% regeling) en de Regeling Vervroegd Uittreden
(RVU). Deze regelingen worden Zwaarwerkregelingen genoemd,
omdat niet iedereen met een zwaar beroep kan doorwerken tot de
pensioenleeftijd. Het werk in de schilderssector is zo’n zwaar beroep.

Regeling Generatiepact (80/90/100% regeling)

Hoe ontvang ik de link voor de bijeenkomst?

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging per
e-mail met hierin de link en de uitleg om de online
bijeenkomst te starten. Drie dagen voor de bijeenkomst
ontvangt u per e-mail een herinnering.

Meer over
onze online
pensioenbijeenkomsten

Wat zijn Zwaarwerkregelingen?

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

Als u gebruikmaakt van de Regeling Generatiepact, gaat u 80% van
uw huidige uren werken, betaalt uw werkgever u 90% van uw huidige
loon en blijft u 100% pensioen opbouwen.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

U kunt maximaal drie jaar voor uw AOW-leeftijd stoppen met werken, waarbij u tijdens die maximaal drie
jaar een maandelijkse RVU-uitkering krijgt. Als aanvulling op de RVU-uitkering, kunt u mogelijk uw pensioen
vervroegd in laten gaan. Uw pensioen wordt dan wel lager omdat u minder pensioen opbouwt en u uw
ouderdomspensioen langer ontvangt.

Meer informatie over deze regelingen?

Ga naar bpfschilders.nl/zwaarwerkregelingen
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ACTUEEL

DIGITA AL EN COLOFON

Invloed op uw pensioen
uitoefenen? Dat kan!

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.

Er komen verkiezingen aan voor het vaststellen van nieuwe gepensioneerde leden voor het
verantwoordingsorgaan (VO). Leden van het VO komen op voor de belangen van de circa 65.000
deelnemers bij BPF Schilders. Bent u gepensioneerd en wilt u vanaf 1 juli 2022 vier jaar lang
meepraten in het verantwoordingsorgaan? Stelt u zich dan nu kandidaat!
Voordat u zich kandidaat stelt, is het goed om te
controleren of u voldoet aan de voorwaarden. Kunt u
de volgende vragen met ‘ja’ beantwoorden?
•	Ontvangt u ouderdoms- of partnerpensioen van
BPF Schilders?
• Heeft u interesse in pensioen- en beleggingszaken?

Wilt u zich kandidaat stellen?

verklaring van kandidaatschap. Deze stuurt u ingevuld
en ondertekend retour.

Verkiezingen

Stuur dan vóór 15 april 2022 een e-mail naar
verkiezingen@bpfschilders.nl. Omschrijf kort waarom
u interesse heeft om lid te worden van het VO en
geef aan of u aangesloten bent bij FNV, CNV of een
ouderenorganisatie. Zo niet, dan stelt u zich kandidaat
voor de vrije lijst. Vervolgens ontvangt u van ons een

Hebben meer dan zes pensioengerechtigden zich
kandidaat gesteld? Dan kunnen alle pensioengerechtigden in mei 2022 stemmen op één van de
kandidaten. Hierover ontvangt u later meer informatie.
Hebben minder dan zes pensioengerechtigden zich
kandidaat gesteld? Dan vinden er geen verkiezingen
plaats. De kandidaten die zich verkiesbaar hebben
gesteld, worden direct als verkozen beschouwd.

Delen is het nieuwe hebben
Wanneer je privé-spullen deelt of doorgeeft, levert dat voordeel op
voor het milieu en je portemonnee. Bijvoorbeeld dat babybadje of de
elektrische heggenschaar van de buren. Voordelen: er hoeven minder
spullen te worden gemaakt en er wordt minder weggegooid. Zakelijk
kun je natuurlijk ook spullen delen. Heeft u wel eens materiaal
gedeeld of (uit)geleend? Wij zijn benieuwd naar uw ervaring.
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.
Kandidaatstelling

Vaststelling kandidatenlijst

Verkiezingen

Uitslag verkiezingen

Start nieuw VO

Vóór 15 april 2022

April 2022

Mei 2022

Juni 2022

Juli 2022

Pensioenplanner

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

Facebook
Een VO-lid…

Ton de Ruijter (VO-lid
namens de
pensioengerechtigden)

•	oordeelt of het bestuur verantwoorde beslissingen
neemt;
• adviseert het bestuur over specifieke onderwerpen;
•	vormt zich een mening over documenten die
worden voorgelegd.

‘Voor mij is het VO dé manier
om direct invloed op mijn pensioen
uit te kunnen oefenen. Het geeft
mij een goed gevoel dat ik dit doe
voor iedereen die is aangesloten
bij BPF Schilders.’

Het VO bestaat uit twaalf leden, waarvan zes
vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden.

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
Meer weten
over de
verkiezingen?
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Ga naar
bpfschilders.nl/verkiezingen
voor alle informatie.

Benieuwd naar de persoonlijke gedachten, mening en visie op
werk- en pensioengebied van de bestuursleden? Lees de 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 Han Vos uit Dordrecht:

“De jonkies het vak leren, dat vond
ik het allermooist”
Oorspronkelijk had Han Vos (69) het idee om automonteur te worden.
Maar eenmaal op de LTS viel hij als een blok voor het schildersvak.
In 2019 hing hij na maar liefst vijftig jaar zijn schildergerei aan de
wilgen. In zijn werk heeft hij altijd het meest genoten van het
coachen en opleiden van startende schilders. “Het is geweldig om
jonge mensen iets te kunnen leren, ook omdat je tegelijkertijd zoveel
van hén leert,” aldus Han. Samen met zijn vrouw Adri (73) kan Han
prima rondkomen nu hij met pensioen is. Al merkt hij dat het met de
stijgende prijzen wel minder wordt. “Ons inkomen is al jaren
hetzelfde, maar de uitgaven stijgen. Op een gegeven moment ga je
dat merken. Gelukkig hebben we niet veel nodig, maar een vetpot is
het niet.”
Benieuwd naar het hele verhaal van Han?
Lees het op bpfschilders.nl/pensioenblad

Uw verhaal ook in de spotlight?

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

