UITGAVE BPF SCHILDERS - NOVEMBER 2022 - BPFSCHILDERS.NL

“ALS ONDERNEMER MAAK JE ERGENS
ÉCHT JE EIGEN PROJECT VAN”

Lees het interview met
Django Epskamp

EEN NIEUW PENSIOENSTELSEL

5x wat dit voor u betekent
EERDER STOPPEN MET WERKEN

Ontdek wat dit betekent voor
uw pensioen
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Actueel Hoe staan we er financieel voor?

Wat doe ik bij...? Eerder stoppen met werken
Wat betekent dit voor uw pensioen?

Hoe staan we er financieel voor?
De financiële positie van BPF Schilders wordt beter en dat is heel goed nieuws. Met 134,8% is de actuele
dekkingsgraad in september voldoende om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De beleidsdekkingsgraad is in september 126,3%. Eind van dit jaar besluit het bestuur of er met ingang van 1 januari

Vakwerk Django Epskamp: “Als ondernemer
maak je ergens écht je eigen project van”

2023 toeslag kan worden verleend.
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

Keuzes maken
Iedereen merkt het in zijn portemonnee. Alles is of
wordt duurder. BPF Schilders heeft de ambitie om de
pensioenen mee te laten groeien met de stijgende
prijzen. Dit heet toeslagverlening. Eind van dit jaar
besluit het bestuur of er met ingang van 1 januari
2023 toeslag kan worden verleend. Op pagina 3 leest
u meer over onze financiële situatie.
Verder staan wij in dit Pensioenblad stil bij het
onderwerp eerder stoppen met werken. Welke keuzes
heeft u hierin? En niet onbelangrijk, wat betekenen
deze keuzes voor de hoogte van uw pensioen?
De antwoorden hierop leest u op pagina 4.
Op pagina 10 gaan we in op het nieuwe pensioenstelsel
en wat dit voor u betekent. U kunt ook het filmpje
bekijken op onze website. In 1,5 minuut bent u op
de hoogte. Wel zo makkelijk.
Ik wens u veel leesplezier toe.
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Pensioennieuws Snel op de hoogte van het
belangrijkste pensioennieuws

Actueel Zo gaat u als werknemer fit uw
pensioen tegemoet

Vraag & Antwoord Kan ik als werknemer mijn
pensioen niet beter zelf regelen?

Actueel Een nieuw pensioenstelsel
5x wat het voor u betekent

Digitaal & Colofon

Mijn pensioen Gepensioneerd schilder
Jan de Bruin uit IJsselstein “Ik heb heel wat
Amsterdamse gevels gezien”

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 september op
134,8%, dus ver boven de kritische grens.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad 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. De
beleidsdekkingsgraad van eind september was 126,3%.

Kans op verhogen pensioenen

BPF Schilders heeft de ambitie om de pensioenen
mee te laten groeien met de stijgende prijzen. Dit heet
toeslagverlening. Eind van dit jaar besluit het bestuur
of er met ingang van 1 januari 2023 toeslag kan
worden verleend.

Marlies van Loon
Bestuurslid voorgedragen door de zzp-organisaties

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
Wat betekent dit voor uw pensioen?
De pensioenregeling van BPF Schilders maakt het mogelijk om eerder dan uw AOW-leeftijd te stoppen
met werken. Ook kunt u in de aanloop naar uw AOW minder gaan werken. Maar wat betekent dit voor
uw pensioen en hoe vraagt u dit aan? Wij zetten het voor u op een rij.
Eerder dan uw AOW-leeftijd stoppen met werken

Het ouderdomspensioen gaat in zodra u AOW ontvangt.
Maar u kunt het ouderdomspensioen ook eerder in laten
gaan. Dat kan op zijn vroegst vanaf uw 55e. Uw ouderdomspensioen wordt dan wel lager dan als u zou
doorwerken tot uw AOW-leeftijd. Dat komt omdat u
minder pensioen opbouwt en u uw ouderdomspensioen
langer ontvangt. U moet er ook rekening mee houden dat
de AOW later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kortom,
eerder met pensioen gaan heeft financiële gevolgen.

“Als ondernemer maak je ergens
écht je eigen project van”
Na 8 jaar in loondienst weet Django Epskamp op een
ochtend dat het tijd is voor zijn eigen onderneming.
Van die beslissing heeft hij nog altijd geen spijt. “Ik

Minder werken en gedeeltelijk pensioen
ontvangen

Wilt u wel blijven werken maar het rustiger aan doen?
Dan kunt u het ouderdomspensioen ook gedeeltelijk
eerder in laten gaan. Dit heet deeltijdpensioen.
Bent u in loondienst? Dan maakt u in overleg met uw
werkgever afspraken over het gedeeltelijk minder
werken. Bent u ondernemer? Dan bepaalt u natuurlijk
zelf hoe u geleidelijk minder gaat werken. Bij fulltime
werken zijn de keuzemogelijkheden: 1 dag per week
pensioen en 4 dagen werken, 2 dagen per week pensioen
en 3 dagen werken, 3 dagen per week pensioen en
2 dagen werken of 4 dagen per week pensioen en
1 dag werken. Werkt u parttime? Dan kunt u natuurlijk
ook minder gaan werken. Voor iedere dag dat u minder
gaat werken ontvangt u pensioen. Vanaf uw AOWleeftijd gaat u volledig met pensioen.

Aanvragen

Wilt u eerder met pensioen gaan of minder gaan
werken en gedeeltelijk met pensioen gaan? Neem dan
contact op met onze klantenservice. U ontvangt van
ons instructies voor de aanvraag. Uw volledig
ingevulde aanvraag moet uiterlijk 1 maand voor de
gewenste pensioendatum bij ons binnen zijn.

Uw persoonlijke pensioensituatie

Natuurlijk is het belangrijk om vooraf te weten wat
bovenstaande keuzes voor uw persoonlijke situatie
betekenen. Bekijk hiervoor de pensioenplanner op
onze website. Bij elke gewenste pensioenleeftijd
kunt u berekenen hoeveel ouderdomspensioen u
kunt verwachten. Tevens kunt u daar berekenen wat
deeltijdpensioen voor uw ouderdomspensioen
betekent.

kan mijn werk invullen zoals ik dat wil.”
School vond de jonge Django maar niets. “Een vak leer je
niet in de boeken”, zegt hij. En dus gaat hij op zijn
achttiende aan de slag als timmerman. Per toeval komt het
schilderen op zijn pad. “Eén van mijn klanten vroeg of ik
het zag zitten om zijn huis te schilderen. Dat wilde ik best
proberen”, zegt Django luchtig.

“Is dit het nou?”

Die eerste toevallige schilderklus is een succes en smaakt
naar meer. Django gaat aan de slag als schilder bij Timmer
Baarn in Baarn. Eén van zijn klussen daar is de restauratie
van een kerk. “Ik heb de gewelven (boogvormige
constructies in het plafond) gespoten en gesausd. De hele
kerk was leeggehaald, erg bijzonder.”
Django heeft het naar zijn zin bij Timmer Baarn, maar er
knaagt toch iets. “Ik wilde meer uit mezelf halen.” Zijn eigen
onderneming Epskamp Schilderwerken is al snel een feit.

Villa

Nu werkt Django aan een bijzonder project: een villa uit
1938. “We doen al het schilderwerk in en rondom de villa.
Al het hout in het huis is Amerikaans grenen. Wat niet meer
goed is, moeten we wegbranden.”
Django werkt nog tot eind oktober aan de villa. Wat er
daarna en in de toekomst op zijn pad komt? Uiteindelijk wil
hij meer de dingen om het schilderen heen oppakken:
klussen plannen, opnames doen en spullen regelen. En
personeel in dienst nemen. Misschien zijn eigen zoontje?
“Dat lijkt me leuk, maar je weet nooit of het gaat gebeuren.
Mijn vader had zijn eigen kapsalon en vroeg of ik kapper
wilde worden. Dat is er ook nooit van gekomen.”
Benieuwd naar Django’s volledige carrièrepad? Lees het
uitgebreide interview op bpfschilders.nl/pensioenblad

Meer inzicht
in uw
pensioen?

Ga naar bpfschilders.nl/
pensioenplanner en bekijk uw
persoonlijke situatie.

Aanmelden voor deze rubriek?

Dat kan. Ga naar bpfschilders.nl/vakwerk en meld u aan!
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PENSIOENNIEUWS

Uw pensioen is verhoogd
De verhoging van de pensioenen met 2,57%
is met terugwerkende kracht ingegaan per
1 januari 2022. In oktober 2022 is deze verhoging
door ons verwerkt. Op bpfschilders.nl/toeslag
vertellen wij u meer over toeslagverlening.
Wilt u weten wat de verhoging voor uw
pensioen betekent?
Ga naar bpfschilders.nl/infodesk

PENSIOENNIEUWS

Handig: zoeken met
de chatbot

Blog ‘Bewaar uw
pensioenpost’

Bent u op zoek naar informatie op onze website?
Gebruik onze chatbot. Deze 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.

Wat doet u met uw pensioenpost? Gooit u de
brieven weg? Niet doen, schrijft werknemersvoorzitter Willem-Jan Boot van BPF Schilders.
Misschien bent u nu nog niet met uw inkomen na
uw pensionering bezig. Maar op een dag wilt u wel
weten hoe uw pensioen erbij staat.

Ga naar bpfschilders.nl en zoek met de chatbot

Ga naar bpfschilders.nl/pensioenpost en lees de blog

Speciaal voor ondernemers

Stap ook over naar
automatische incasso
Elke maand stuurt BPF Schilders u facturen
voor de pensioenpremie. Veel ondernemers
betalen deze facturen via een automatische
incasso. Doet u dit ook al? Wel zo makkelijk
want met automatische incasso vergeet u nooit
te betalen. U kunt de automatische incasso
altijd binnen 56 dagen ongedaan maken.
Wilt u de machtiging stopzetten? Dan kan
dit natuurlijk ook altijd.
Ga naar bpfschilders.nl/uwpensioenadministratie
en regel uw automatische incasso eenvoudig
online.

Speciaal voor werknemers

Gaat u met onbetaald
verlof?
Dan ontvangt u geen salaris en bouwt u dus
ook geen pensioen op. U betaalt tijdens de
verlofperiode ook geen pensioenpremie over
de uren die u niet werkt. Wel kunt u uw
pensioen in die periode vrijwillig voortzetten.
Ga naar bpfschilders.nl/verlof en lees meer
over onbetaald verlof.

Speciaal voor ondernemers

Wijzigt uw
vestigingsadres?
Dan is het heel belangrijk dat u dit direct aan
de Kamer van Koophandel doorgeeft. Stuur het
nieuwe vestigingsadres en de ingangsdatum ook
naar info@bpfschilders.nl met als onderwerp
‘wijziging vestigingsadres’. Let op: wij kunnen
deze wijziging pas verwerken als de Kamer van
Koophandel de wijziging heeft doorgevoerd.
Wij gaan er vanuit dat uw vestigingsadres
gelijk is aan uw zakelijke correspondentieadres
en passen deze adressen voor u aan. In 'Uw
pensioenadministratie' kunt u controleren of
de adressen goed zijn verwerkt.
Is uw vestigingsadres niet gelijk aan uw
zakelijke correspondentieadres?
Wilt u uw zakelijke correspondentie (waaronder
de facturen) op een ander adres
ontvangen?
Of nog makkelijker
gewoon digitaal?

Ondernemers en hun
pensioen voor 2023

Ga naar bpfschilders.nl/
uwpensioenadministratie
en pas het bij ‘Profiel’ zelf
eenvoudig aan.

Bent u ondernemer? Dan bepaalt u zelf (binnen
bepaalde regels) hoeveel pensioen u jaarlijks via
BPF Schilders opbouwt. Dit noemen wij het
pensioenkeuzeloon. Binnenkort ontvangt u
van ons bericht over wanneer en hoe u dit
pensioenkeuzeloon voor 2023 aan ons doorgeeft.

Beleggingsresultaten
Elk kwartaal presenteert BPF Schilders het behaalde
beleggingsrendement en het belegd vermogen op
de website.
Ga naar bpfschilders.nl/kwartaalcijfers en bekijk
de cijfers.
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ACTUEEL

VR A AG & ANT WOORD

Als werknemer fit uw pensioen
tegemoet
Profiteer van deze 4 tips
Schilders hebben een mooi maar zwaar beroep. Een beroep dat op een gegeven moment voor lichamelijke
klachten kan zorgen. Dat wilt u natuurlijk voorkomen. Met deze vier tips gaat u fit uw pensioen tegemoet.

1

Laat een gratis Gezondheids- &
Bodycheck doen

Houd uw gezondheid goed in de gaten. Maak een
afspraak voor een gratis Gezondheids- & Bodycheck bij
Stichting Uitvoeringsregelingen SAVG (SUSAG). Tijdens
de bodycheck zoekt u met een medisch deskundige
naar eventuele gezondheidsrisico’s.
De test is volledig anoniem en u kunt nooit afgekeurd
worden. Maak uw afspraak via
SUSAG.nl

2

Volg een opleiding

 ieuwe dingen leren over uw vak brengt meer plezier
N
in uw werk. Met nieuwe kennis kunt u zwaar werk
verlichten. Voor een opleiding kunt u gebruik-maken
van een subsidie. Bijvoorbeeld van Stichting Mijn
Carrière. Lees meer op startmijncarriere.nl

3

Maak gebruik van handige tips

Geen tijd voor een training of een bodycheck?
Op het leerplatform MijnVakMijnOntwikkeling
vindt u allerlei tips die uw werk eenvoudiger
maken. Bijvoorbeeld tips over veilig werken met
steigers en het voorkomen of verminderen van
lichamelijke klachten. Registreer uzelf op
mijnvakmijnontwikkeling.nl

4

Werk minder (of ga met vervroegd pensioen)

I n de aanloop naar uw AOW kunt u minder gaan
werken, of u kunt met vervroegd pensioen gaan.
Op pagina 4 van dit Pensioenblad vertelden wij u hier al
meer over.

Meer weten
over uw
pensioenkeuzes?

Ga naar bpfschilders.nl/
bijnametpensioen

Kan ik als werknemer mijn
pensioen niet beter zelf regelen?
		
		

Eva
Medewerker klantcontact

		
		
		
		
		
		
		

Deze vraag krijg ik vaker maar dit is niet mogelijk. U bouwt
automatisch pensioen op bij BPF Schilders. Velen van u denken
dat ze de pensioenpremie beter zelf op een spaarrekening kunnen
zetten. Maar sparen alleen levert gewoonweg niet genoeg geld op om
straks van rond te kunnen komen. Reken maar uit. BPF Schilders
behaalde in de afgelopen 10 jaar een gemiddeld rendement van 8%.
Een spaarrekening leverde ongeveer 1% op.

		En uw premie is niet alleen voor het levenslange ouderdomspensioen,
er is ook wat geregeld als u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt.
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan heeft u mogelijk recht op premievrije
voortzetting. Dat wil zeggen dat u pensioen opbouwt zonder dat u
daarvoor premie betaalt. En mocht u overlijden? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen en uw
kinderen op wezenpensioen. Veel mensen vergeten dit.

Benieuwd naar alle voordelen van een pensioen bij BPF Schilders?
Ga naar bpfschilders.nl/voordeel en bekijk het filmpje.
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ACTUEEL

DIGITA AL EN COLOFON

Een nieuw pensioenstelsel
5x wat het voor u betekent

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 is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder en er zijn minder
werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Ook werken mensen niet meer hun hele leven bij dezelfde
werkgever of ze worden zelfstandig ondernemer. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel aansluit op
deze veranderingen. Daarom is er een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioen
en AOW. U leest er hier meer over of u bekijkt in 1,5 minuut ons filmpje op de website.

Wat als het schildersvak niet bestond?
U bent werkzaam in het schildersvak. Een vak om trots op te zijn.
Iedere werkdag maakt u binnen of buiten dingen mooier en de
klant kan rekenen op een vakkundig resultaat. Maar wat nou als
het schildersvak niet bestond? Heeft u er wel eens over nagedacht
wat u dan voor werk zou willen doen? Wij zijn benieuwd.
Ga naar facebook.com/BPFSchilders en laat het ons weten.

Digitaal
bpfschilders.nl

1

Transparanter en persoonlijker pensioen

De pensioenregeling verandert. U krijgt inzicht in
hoeveel pensioenvermogen u heeft opgebouwd door
premie en beleggingsrendement. Het pensioen wordt
daarmee persoonlijker en transparanter. Bereikt u de
pensioendatum, dan wordt dit pensioenvermogen
omgezet naar een pensioenuitkering.

2
3

Eerder perspectief op verhoging

Het opgebouwde pensioen beweegt straks sneller mee
met de economie. Als het meezit zal het pensioen eerder
stijgen en als het tegenzit zal het pensioen eerder dalen.

Extra keuzerecht bij pensioen

Zoals het er nu uitziet, wordt er vanaf 1 juli 2023 een
nieuwe keuzemogelijkheid voor uw pensioen ingevoerd:
de keuze voor een ‘bedrag ineens’. Dit houdt in dat u op
uw pensioendatum onder voorwaarden eenmalig 10%
van uw opgebouwde pensioen kunt opnemen. Dit bedrag
is vrij besteedbaar (u kunt dit bedrag bijvoorbeeld
gebruiken om uw hypotheek af te lossen). Uw resterende
levenslange pensioen is daarna wel lager.

Op onze website vindt u veel en uitgebreide informatie over de
pensioenregeling.

4

Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd

Vanaf 1 januari 2025 stijgt de AOW-leeftijd niet meer
met 1 jaar per jaar dat we langer leven, maar met 8
maanden. Eén jaar langer leven betekent dan acht
maanden later AOW (dit was één jaar). De AOW-leeftijd
blijft dus wel gekoppeld aan de levensverwachting,
maar in mindere mate.

5

Beter nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is het pensioen voor uw
partner en kinderen als u overlijdt. Er komen betere
regels voor het nabestaandenpensioen. Vooral voor het
partnerpensioen. Wanneer u voor uw pensioendatum
overlijdt.

Op de hoogte
blijven?

Ga naar bpfschilders.nl/
nieuwpensioenstelsel
voor de laatste ontwikkelingen
en ons filmpje.
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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 blogs 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 Jan de Bruin
uit IJsselstein:

“Ik heb heel wat
Amsterdamse
gevels gezien”

Toen Jan de Bruin (81) op zijn 58e met
de VUT ging, was hij daar eigenlijk nog
niet aan toe. “Ik ben fit, laat mij nog
drie dagen werken”, stelde hij voor.
Maar op advies van een kennis bij de
kaartclub, iemand van de FNV, ging
de verfemmer voorgoed dicht: Jan,
nu mankeer je nog niks, houden zo.
Hoewel Jan genoten heeft van zijn
veertig jaar bij Van Wijk in Utrecht
– waarbij hij als schilder en later als
voorman heel wat Amsterdamse
gevels heeft gezien – raakt hij nu nog
zelden de kwast aan. Te druk met de
kleinkinderen, jeu de boules en leuke
reisjes. Jan en zijn vrouw Mathilda
brengen jaarlijks de winter door in
Portugal, want: “Geniet van het leven,
elke dag is er één.” Volgens Jan is daar
weinig voor nodig. “Mijn pensioen is
geen vetpot, maar we doen het ermee.
Ik ben maar gewoon schilder geweest,
dus sloof me niet uit met dure spullen.”
Benieuwd naar het hele verhaal van
Jan? Lees het op bpfschilders.nl/
pensioenblad

Uw verhaal ook in de spotlight?

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

