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Hoe staan we er financieel voor?
We hebben goed nieuws: BPF Schilders verhoogt in 2022 alsnog de pensioenen met 2,57%. De verhoging 
van de pensioenen gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2022. Daarnaast wordt ook de  
financiële positie van BPF Schilders beter. De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld  
heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De actuele dekkingsgraad van eind mei was 
135,7%. Ten opzichte van januari (117,8%) van dit jaar is dit een grote stijging. 

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 135,7%, dus ver 
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 beleidsdekkings-
graad gebruiken bij het maken van pensioenbeleid. De 
beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de 
pensioenen kunnen verhogen (toeslagverlening).

Wij verhogen uw pensioen
Voorheen konden pensioenen worden verhoogd als de 
beleidsdekkingsgraad 110% of hoger was. Op de 
oorspronkelijke peildatum voor het verhogen van de 
pensioenen in 2022 (30 september 2021) was de 
beleidsdekkingsgraad van BPF Schilders 108,6% en kon 
geen toeslag worden verleend. Door nieuwe regelgeving 
die per 1 juli 2022 is ingegaan, kunnen pensioenfondsen 
nu beslissen te verhogen bij een beleidsdekkingsgraad 
van 105% of hoger. Op grond van deze nieuwe regels 

heeft het bestuur van BPF Schilders besloten om in 2022 
de pensioenen alsnog te verhogen met 2,57%. De 
verhoging van de pensioenen gaat met terugwerkende 
kracht in per 1 januari 2022. In oktober wordt de 
verhoging verwerkt en is deze zichtbaar op Infodesk.

Tijd voor wat lichtpuntjes
We hebben goed nieuws: BPF Schilders verhoogt in 
2022 alsnog de pensioenen met 2,57%. De verhoging 
van de pensioenen gaat met terugwerkende kracht in 
per 1 januari 2022. Dit is mogelijk omdat per 1 juli 2022 
nieuwe regelgeving is ingegaan, waardoor 
pensioenfondsen de pensioenen eerder kunnen 
verhogen. Op pagina 3 vertellen wij u meer over onze 
financiële positie en wat dat voor uw pensioen 
betekent. 

In ons vorige Pensioenblad deden wij een oproep 
aan pensioengerechtigden om zich kandidaat te 
stellen voor het verantwoordingsorgaan. Er hebben 
zich precies zes pensioengerechtigden kandidaat 
gesteld waardoor er geen verkiezingen plaatsvinden. 
Op pagina 8 leest en ziet u wie de direct verkozen 
leden zijn.

Dan is het ook weer tijd voor ons jaarverslag. 
Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in 
wat we doen en wat dat oplevert. Daar verantwoorden 
we ons over in het jaarverslag. Op pagina 10 leest u dat 
wij hier een filmpje van hebben gemaakt. In ongeveer 
3 minuten ziet u waar we ons in 2021 mee bezig hebben 
gehouden en wat we voor u hebben bereikt.

Tot slot wens ik iedereen die straks vakantie heeft 
een fijne tijd.

Willem Jan Boot
Werknemersvoorzitter Hoe hoog is 

de dekkings-
graad nu?

Kijk op 
bpfschilders.nl/cijfers
voor meer financiële informatie.   
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Bent u nu werknemer maar wilt u voor uzelf gaan beginnen? Dan komt er best veel op u af. U moet  
onder andere nadenken over uw bedrijfsnaam, uw uurtarief, het opbouwen van uw klantenbestand 
en het opzetten van uw administratie. En voordat u aan de slag kunt gaan, is het nodig dat uw bedrijf 
wordt ingeschreven bij BPF Schilders. Wij helpen u graag op weg in vier duidelijke stappen. 

Stap 1:  Inschrijving bij de Kamer van
Koophandel (KvK)
U schrijft uw bedrijf in bij de KvK. BPF Schilders 
ontvangt periodiek een lijst van de KvK met alle 
nieuwe inschrijvingen in de sector Schilders-, 
Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Wij krijgen uw 
inschrijving dus automatisch door van de KvK.

Stap 2: Toetsing van uw inschrijving
Bent u bij de KvK ingeschreven als Schilders-, 
Afwerkings- of Glaszetbedrijf? Dan blijft u pensioen 
opbouwen bij BPF Schilders. Daarover nemen wij 
telefonisch contact met u op. In dit kennismakings-
gesprek stellen wij een aantal vragen. Op basis van 
uw antwoorden beoordelen wij of u inderdaad onder 
onze pensioenregeling valt en pensioen blijft 
opbouwen bij BPF Schilders. 

Stap 3: Bevestiging van uw inschrijving
Valt u als ondernemer onder de pensioenregeling van 
BPF Schilders? Dan schrijven wij u in. U ontvangt een 
bevestiging van uw inschrijving. Ook krijgt u 

uitgebreide informatie over het pensioen bij BPF 
Schilders. Met eHerkenning logt u in op de online 
beveiligde omgeving waarin u uw administratie 
kunt beheren. Die online omgeving heet 
'Uw pensioenadministratie’. 

Stap 4: Berekening pensioenpremie
Als ondernemer bepaalt u zelf hoeveel pensioen u 
jaarlijks opbouwt. We noemen dit het pensioenkeuze-
loon. Er geldt een minimum- en een maximum bedrag. 
En uw pensioenkeuzeloon mag niet hoger zijn dan uw 
fiscale winst. Aan de hand van uw verwachte fiscale 
winst kunnen wij uw pensioenpremie vaststellen. 
Als ondernemer betaalt u iedere vier weken zelf de 
volledige pensioenpremie. De premie is wel als 
bedrijfskosten fiscaal aftrekbaar.

De vlotte Naomi Veldhuizen (25) werkt sinds  
anderhalf jaar bij schildersbedrijf Harry  
Matthijssen in Bemmel en heeft een voorliefde  
voor behangen. “Je moet als vrouw in deze branche 
niet zozeer van staal zijn, maar je moet wel tegen 
bepaalde grapjes kunnen. Gelukkig ben ik niet  
op mijn mondje gevallen!”

Wat maakt het zo leuk om bij Harry Matthijssen te 
werken? “We krijgen ruimte voor persoonlijke groei en 
ze staan open voor nieuwe ideeën. Zo heb ik geholpen 
met het maken van time-lapse video’s voor social media, 
zodat je van begin tot eind kunt zien hoe ik een muur 
behang. Dat is weer iets creatiefs wat een nieuwe 
generatie inbrengt. Én ze durfden het aan om tussen 
al die mannen mij als vrouw aan te nemen.”
Want hoe is het om als vrouw in een mannenbedrijf te 
werken? “Je moet in deze branche niet zozeer van staal 
zijn, maar je moet wel tegen bepaalde grapjes kunnen. 
Gelukkig ben ik niet op mijn mondje gevallen! Ik heb 
vriendelijke collega’s waar ik veel van leer en die mij de 
ruimte geven om mijn eigen werkwijze te ontwikkelen.”
Wat doet Naomi het liefst? “Ik werk graag zo breed 
mogelijk, maar als ik moet kiezen, dan vind ik behangen 
het állerleukst.” Naomi lacht: “Ik denk dat ik een 
behangmeisje word. Met behangwerk kom ik in 
monumentale panden, zoals dit project in Oosterbeek. 
Ik heb dit in mijn eentje gedaan. Het pand heeft twee 
woonkamers en hele grote en hoge wanden van drie 
meter tachtig. En om die in een modern jasje te steken… 
ja, dat is prachtig om te doen.”
 
Wat is haar droomproject? Naomi: “Het Rijksmuseum 
of Paleis het Loo. Of een andere klus in het buitenland, 
zoals Versailles. Als ze daar iemand nodig hebben voor 
behang- of schilderwerk, haha nou, bel mij maar op 
hoor!”

Waarom wordt Naomi door haar collega’s Leo  
genoemd? 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 ben een behangmeisje”
Voor uzelf beginnen 
In vier stappen een goede start

Meer weten 
over voor 
uzelf 
beginnen?

Ga naar bpfschilders.nl/
vooruzelfbeginnen en bekijk 
het overzicht. 
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Nieuw: status factuur in 
Uw pensioenadministratie
Vanaf nu kunt u de status van uw factuur inzien 
in Uw pensioenadministratie. Bij iedere factuur 
staat vermeld of deze ‘betaald’ is of nog ‘open’ 
staat. Door deze toevoeging heeft u snel het 
overzicht. Wel zo makkelijk. 

Ga naar bpfschilders.nl/uwpensioenadministratie 
en bekijk uw overzicht.

Eenvoudig uw premie 
betalen
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. Maar 
nu kunt u dit online regelen. Wel zo makkelijk.

Ga naar bpfschilders.nl/uwpensioenadministratie
en regel uw automatische incasso eenvoudig online.

Nieuw pensioenstelsel
In het pensioenakkoord staan nieuwe afspraken 
over pensioen en de Algemene ouderdomswet 
(AOW). De afspraken moeten het pensioenstelsel 
in Nederland duidelijker en persoonlijker maken. 

Ga naar bpfschilders.nl/nieuwpensioenstelsel 
en lees wat het nieuwe pensioenstelsel voor u 
betekent.

Waardeoverdracht bij 
meerdere pensioenen
Heeft u meerdere pensioenen? Dan is het mogelijk 
interessant om de waarden van deze pensioenen 
samen te voegen. Mijnwaardeoverdracht.nl is  
een gezamenlijk initiatief van de pensioensector. 
Hier kunt u uw waardeoverdracht snel, eenvoudig 
en veilig regelen.

Ga naar mijnwaardeoverdracht.nl en bekijk 
het filmpje.

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. Ook loopt uw 
pensioenopbouw dan gewoon door. Deze regeling 
wordt mogelijk gemaakt binnen de cao voor het 
Schilders-, Afwerkings-, Vastgoedonderhoud en 
Glaszetbedrijf (SAVG). 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.

Blog ‘Hoeveel risico wilt 
u nemen?’
Bestuurslid Muhittin Elvan in zijn blog: BPF 
Schilders belegt de premies die u inlegt. 
Hoeveel risico willen we lopen met de 
beleggingen? Dat bepalen we aan de hand van 
beleggingsonderzoeken én we vragen aan 
iedereen die bij ons pensioen opbouwt: hoeveel 
risico wilt u nemen met het pensioengeld? 

Ga naar bpfschilders.nl/risico en lees de blog.

Speciaal voor ondernemers

Reglementswijziging 
eigen Seniorenregeling
Tot en met 2021 kon een werknemer een 
seniorendag uitbetaald krijgen tegen € 10,00 per 
uur. Vanaf 2022 zijn de seniorendagen in de cao 
komen te vervallen. Vanaf 2022 kent de cao de 
Regeling Generatiepact (80/90/100% regeling).

Regeling Generatiepact (80%/90%/100%)
Vanaf 1 januari 2022 kunt u onder voorwaarden 
aan de regeling Generatiepact deelnemen. Deze 
regeling is gebaseerd op 80% werken, 90% loon 
en 100% pensioenopbouw. Kortom minder 
werken heeft geen gevolgen voor de hoogte van 
de pensioenopbouw.

Eigen Seniorenregeling
Wordt er niet voldaan aan de eisen die de cao aan 
de regeling Generatiepact stelt? Dan kunnen 
werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2022 een 
eigen seniorenregeling overeenkomen. Werkgever 
en werknemer kunnen daarin dan bepalen dat het 
minder werken geen of minder gevolgen heeft 
voor de hoogte van de pensioenopbouw.

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

Vragen over met 
pensioen gaan? Boek een 
online videogespek
Als u straks stopt met werken heeft u ook een 
inkomen nodig. Daarvoor heeft BPF Schilders  
het ouderdomspensioen. U krijgt het ouderdoms-
pensioen als u de AOW-leeftijd bereikt, maar u 
kunt ook eerder met pensioen gaan. Wilt u hier 
meer over weten? Meld u dan aan voor een online 
videogesprek. Specialisten geven een heldere 
uitleg en beantwoorden uw vragen graag. U voert 
het gesprek via uw eigen computer, laptop of 
tablet. Uw partner of iemand anders kijkt en 
luistert eenvoudig mee. Lees meer over het 
videogesprek en hoe u zich aanmeldt. 

Bent u werknemer? Ga naar 
bpfschilders.nl/videogesprek-werknemers
Bent u ondernemer? Ga naar 
bpfschilders.nl/videogesprek-ondernemers

Speciaal voor werknemers
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Speciaal voor werknemers

Speciaal voor ondernemers
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Nieuw benoemde leden  
verantwoordingsorgaan
Na onze oproep in het Pensioenblad, de digitale nieuwsbrief en op onze website, hebben zich precies zes 
pensioengerechtigden kandidaat gesteld voor het verantwoordingsorgaan (VO). Dit betekent dat er geen 
verkiezingen plaatsvinden. De nieuwe leden zijn per 1 juli geïnstalleerd. Wij stellen hen graag aan u voor.

Corrie van den Ingh – van Wijk 
Was voorgaande 8 jaar ook al 
lid van het VO van 
BPF Schilders. 
“Ik blijf mij inzetten voor een  
zo goed mogelijk pensioen voor 
alle schilders en een goede 
overgang naar de nieuwe 
pensioenregeling.”

 
Harrie van Kuijk
Heeft in het verleden in het VO 
en de deelnemersraad gezeten. 
“Wat ik heel belangrijk vind is 
indexatie van pensioenen en de 
weg naar het nieuwe 
pensioenstelsel.”

 
Janita Akkermans – Timmers
Was voorgaande 8 jaar ook al lid 
van het VO van BPF Schilders.
“Ik weet uit eigen ervaring hoe 
belangrijk een goed pensioen is 
en zal als lid van het VO extra 
aandacht hebben voor het 
partnerpensioen.”

 

Nico de Jong
Was voorgaande 2 jaar ook al 
lid van het VO van BPF Schilders.
“Mijn doel is om nog minimaal 
vier jaar de belangen van alle 
deelnemers van BPF Schilders 
evenwichtig te laten invaren in 
het nieuwe pensioenstelsel.”

 
Rob van Dijk
Was voorgaande 8 jaar ook al 
lid van het VO van BPF Schilders.
“De komende vier jaar wil ik ‘de 
klus afmaken met een glanzend 
eindresultaat’ richting de nieuwe 
pensioenregeling. Voor een goed, 
evenwichtig, eerlijk en duurzaam 
pensioen.”

 
Ton de Ruijter 
Was voorgaande 8 jaar ook al 
lid van het VO van BPF Schilders.
“Als CNV- en FNV-lid weet ik  
hoe belangrijk pensioen is voor 
schilders. De komende jaren zijn 
uitdagend en ik wil mij inzetten 
voor alle deelnemers.”

Benieuwd naar 
het voltallige 
verantwoor-
dingsorgaan?

Ga naar bpfschilders.nl/
verantwoordingsorgaan  

Is de pensioenpot leeg als ik 
met pensioen ga?

Munazza
Medewerker klantcontact

Het korte antwoord is: nee. Ik krijg deze vraag vaker en dit is een 
hardnekkig misverstand. Pensioenfondsen staan onder strikt toezicht 
en u krijgt wel degelijk het pensioen waarvoor u heeft betaald. 
Gemiddeld krijgt u ongeveer twee keer zoveel pensioen als u aan 
premie voor ouderdomspensioen heeft ingelegd. 

Bijna nergens is er zoveel geld gereserveerd voor de oude dag als in 
Nederland. Kortom: de pensioenpotten zijn goed gevuld en op IJsland 
na hebben wij het beste pensioenstelsel van de wereld. De hoge score 
in pensioenranglijsten is vooral te danken aan het opgebouwde 
vermogen. Gemiddeld werkt een Nederlander een dag in de week 
voor zijn of haar pensioen.

Meer over uw ingelegde premie?
Ga naar bpfschilders.nl/vraagenantwoord
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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 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
Benieuwd naar de persoonlijke gedachten, mening en visie op 
werk- en pensioengebied van de bestuursleden? Lees de blog via  
bpfschilders.nl/blog

Doen wat u 
leuk vindt
Als u doet wat u leuk vindt 
hoeft u nooit meer te werken 
wordt er wel eens gezegd.  
Uw baan is dan zo leuk dat  
het niet meer aanvoelt als 
werk. Wie wil dat nou niet?  
De hele dag bezig zijn met 
werkzaamheden waar je blij 
van wordt en energie van 
krijgt. Bent u zo’n geluksvogel? 
Wij zijn benieuwd hoe u tegen 
uw werk aankijkt.

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

Uw pensioenfonds in 2021Pensioenopbouwers 

2020 2021

Belegd vermogen

Rendement

20212020

10%

Ons jaarverslag in beeld
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 hiervan een filmpje gemaakt. 

Dit filmpje vindt u op onze website. In ongeveer 3 minuten 
ziet u waar we ons in 2021 mee bezig hebben gehouden en 
wat we voor u hebben bereikt.

Alle hoogte-
punten zien? 

Ga naar 
bpfschilders.nl/jaarverslag2021 
en bekijk het filmpje.

In 2021 is het aantal pensioenopbouwers iets toegenomen. 
De grootste groei zit in het aantal ondernemers. Het aantal 
werkgevers dat bij BPF Schilders is aangesloten, nam iets toe. 

BPF Schilders heeft een goed beleggingsjaar
achter de rug. Zo behaalden we een positief
rendement van 10%. Het gemiddelde rendement 
over de afgelopen 10 jaar is 8%.
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Sinds vier jaar is hij met pensioen, maar de 
herinneringen aan zijn vijftigjarige schilders-
loopbaan zijn nog altijd springlevend. Oud-schilder 
Theo Schipper (70) uit het Gelderse Ermelo vertelt 
honderduit over het vak dat hij al die jaren met 
zoveel plezier heeft beoefend. Van een enthousiaste 
start als zestienjarige leerling tot een mislukt 
avontuur als verfverkoper. Van het schilderen 
van de meest exclusieve panden tot het renoveren 
van een krot – met de bijbehorende lucht. Door 
omstandigheden is Theo’s wens om tot zijn 
pensioengerechtigde leeftijd door te werken niet 
helemaal uitgekomen. Op zijn 66ste kwam hij 
thuis te zitten, een jaar voor de eindstreep. Maar, 
vervelen doet hij zich geen moment. Van sporten tot 
illustreren, van tuinieren tot sleutelen aan zijn BSA. 
Gelukkig heeft hij over zijn pensioen niets te klagen. 
“Met onze AOW en aanvullende pensioenen redden 
mijn vrouw Eef en ik het prima.”

Benieuwd naar het hele verhaal van Theo? Lees het 
op bpfschilders.nl/pensioenblad 

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

Gepensioneerd schilder Theo Schipper uit Ermelo:

“Alles deed ik met 
evenveel plezier”
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