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Nieuwsflits

Pensioen in 2020 
 waarschijnlijk niet  verlaagd
Het ziet er naar uit dat we de pensioenen in 2020 niet hoeven te verlagen. Het gaat 

iets beter met onze financiële situatie. Maar we weten het pas zeker aan het begin 

van het nieuwe jaar. 

Hoger dan de kritische grens
Het gaat al een tijd niet goed met de 
 financiën van ons pensioenfonds. Er was 
een kans dat we de pensioenen in 2020 
moesten verlagen. Inmiddels ziet het er 
minder somber uit. Onze dekkingsgraad 
was eind oktober 93,6%. Dat is hoger dan 
de kritische grens. We hopen dat onze 
 dekkingsgraad op 31 december 2019 nog 
steeds hoger is dan deze grens. Als dat lukt, 
hoeven we de pensioenen in 2020 niet te 
verlagen. 

Waarom gaat het slecht met onze 
 financiën?
Dat komt vooral door de lage rente. Hierdoor 
moeten we nu meer geld reserveren om alle 
pensioenen in de toekomst te kunnen be
talen. De rendementen op onze  beleggingen 
zijn goed, maar de lage rente heeft veel 
meer invloed op de dekkingsgraad.

Kans op verlaging in 2021
Mogelijk hoeven we de pensioenen in 2020 
niet te verlagen. Een eventuele verlaging in 
2021 is daarmee niet van de baan. Of dat 
nodig is, weten we pas aan het einde van 
2020.

Maatregelen in 2020?
Onze financiële situatie staat nog steeds 
onder druk. Sociale partners bekijken of er 
per 1 januari 2020 maatregelen nodig zijn. 
Als dat zo is, ontvangt u daarover begin 2020 
meer informatie. 

Meer weten?
Houd onze website www.bpfv.nl in de gaten 
voor het meest actuele nieuws. 

Het zijn 
 woelige tijden!
In veel sectoren van onze maat
schappij komt de ontevredenheid 
boven drijven: boeren, bouw
vakkers, leraren en winkeliers 
om maar een paar voorbeelden 
te  noemen. We horen dat de 
 economie goed loopt, maar we 
merken er weinig van. Dat geldt 
ook voor onze deelnemers. Aan 
ons als bestuur van BPFV de 
opdracht om voor u een zo goed 
mogelijk pensioen te verzorgen. 
En dat is niet eenvoudig. In 2020 
hoeven we de pensioenen waar
schijnlijk niet te verlagen. Maar 
voor 2021 is dat nog niet van tafel. 
We doen ons uiterste best om 
voor u de pijn zo klein mogelijk te 
laten zijn.  
 
Ondertussen staan er volgend 
jaar nog een heleboel dingen 
te  gebeuren, waaronder het 
uitwerken van het nieuwe 
 pensioenakkoord. Wij houden de 
situatie nauwlettend in de gaten 
en houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Tot slot wensen 
wij u voor de komende tijd goede 
feestdagen toe!

Martin Meijer 
Voorzitter BPFV 
06  553 64 737

U hoort in het nieuws natuurlijk ook dat 
minister Koolmees probeert verlaging 
van de pensioenen te voorkomen. Hij 
heeft de regels voor één jaar minder 
streng gemaakt. Dat geeft pensioen
fondsen meer ademruimte. Voor ons 
fonds maakt dit niet direct een verschil. 
Ook als de regels niet versoepeld 
 waren, zouden we de pensioenen 
 mogelijk niet hoeven te verlagen.



In 2019 werd uw pensioen bij AZL Amsterdam 

 geadministreerd. Dit najaar is de administratie verhuisd 

naar AZL in Heerlen. Wat betekent dat voor u?

Uw pensioenadministratie is 
verhuisd naar AZL in Heerlen

Wanneer wordt uw  pensioen  uitbetaald?
Vanaf 1 januari 2020 betaalt AZL Heerlen uw pensioen uit op de 23ste 
van elke maand. Dat is 1 dag eerder dan u in 2019 gewend was. Valt 
de 23ste in het weekend of op een feestdag, dan is de betaling op de 
laatste werkdag ervoor.

Contact
Vanaf nu kunt u ons bellen op 088  116 2407 (op werkdagen 
van 8.30 tot 17.00 uur). Ons emailadres blijft bpfvlakglas@azl.eu. 
Op onze  website vindt u altijd de actuele  contactgegevens. 

Waarom is de administratie verhuisd?
In 2019 werd uw pensioen bij AZL in 
Amsterdam geadministreerd. AZL heeft 
in de loop van dit jaar  besloten om met 
één ITplatform verder te gaan. Dit is het 
systeem van AZL Heerlen. Het bestuur 
van BPFV heeft, in deze lastige  kwestie, 
in overleg met AZL besloten om de 
 administratie naar Heerlen te  verhuizen.

De kwaliteit van de dienstverlening is 
 gewaarborgd. Vanwege de ontstane 
situatie heeft AZL de dienstverlening met 
extra korting aangeboden. Onze jaarlijkse 
kosten per deelnemer dalen daardoor 
fors. 

Houd onze website www.bpfv.nl in de 
gaten voor het laatste nieuws over de 
verhuizing.

Deelnemersportaal
Vanaf medio december kunt u weer 
 gebruik maken van het deelnemers
portaal ‘Mijn Pensioencijfers’. U logt 
in met uw DigiD via www.bpfv.nl. In 
de loop van 2020 is ook de pensioen
planner beschikbaar.
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Met vrouw en dochter woont Elco Daniëls (44 jaar) in Winterswijk. Hij 

werkt bij Pilkington Nederland in Enschede. Hij gaf zijn loopbaan een 

andere draai toen zijn vrouw zwanger was. ‘Ik wil die kleine meid wel zien 

opgroeien!’

‘Bij de voetbalclub hoor ik vaak: 
“Onze ouders hebben het goed, 
maar straks is alles op.” Ik vind dat 
onzin. De vorige generaties hebben 
er ook voor moeten betalen.’

Voorheen was Elco internationaal 
 chauffeur. ‘Dan ben je eigenlijk nooit 
thuis. Daarom heb ik het stuur aan 
de wilgen gehangen.’ Door de drie
ploegendiensten waarin hij nu werkt, 
is dat gelukkig veranderd. ‘Nu kan ik 
mijn dochter ook naar school brengen 
en weer ophalen! Aan de andere kant 
moet ik dan wel op zondagavond aan 
het werk.’

Graag eerder stoppen
Bij Pilkington Nederland werkt Elco 
op de expeditie. Dat betekent dat hij 
orders compleet maakt en ervoor zorgt 
dat het glas verzendklaar is, zodat de 
pallets met glas op de vrachtwagens 
kunnen worden geladen. Ondanks 
alle aanwezige tilhulpmiddelen is dit 
 lichamelijk zwaar werk. ‘Over tien jaar 

‘Denk niet te 
licht over 
je pensioen!’

Gesprek met Elco Daniëls, medewerker expeditie Pilkington Nederland, NSG Group

zie ik me dat nog wel doen, maar over 
25 jaar echt niet meer. Je weet natuur
lijk nooit hoe het loopt, maar ik zou toch 
graag twee of drie jaar eerder willen 
stoppen met werken.’

‘Ergernis kun je je besparen’
De vraag is of dat dan kan. ‘Mensen 
moeten niet te licht denken over hun 
pensioen. Ik hoor net wat te vaak dat 
oudcollega’s vlak voor de eerste rit met 
hun camper ontdekken dat ze nog wat 
uren moeten werken. Dan zijn ze toch 
te vroeg gestopt om genoeg  pensioen 
te hebben. Die ergernis kun je jezelf 
besparen. Niet dat ik elke maand met 
mijn neus in de pensioenblaadjes zit, 
maar eens per jaar is toch wel goed om 
te doen. Naar je belastingen kijk je toch 
ook elk jaar?’

Sparen voor je eigen later
Over het pensioen van BPFV is Elco 
tevreden. Toch zou hij graag zien dat 
pensioen in de toekomst anders 
geregeld wordt: ‘Ik baal ervan dat ik 
mijn eigen pensioenopbouw niet kan 
beheren. Je hebt hier een potje, en 
daar weer één. Het lijkt me beter als je 
je eigen pensioenpot begint als je start 
met werken: sparen voor je eigen later! 
Maar wel verplicht, anders is dat potje 
zo weer weg.’
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Colofon
Deze Nieuwsflits is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel 
in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV). Aan de tekst kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u 
alleen ontlenen aan het officiële pensioenreglement van BPFV. Eindredactie: Communicatiecommissie BPFV. 

Contact

U kunt ons…

… bellen
op 088  116 2407, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

 … mailen
via bpfvlakglas@azl.eu 

 
 ... schrijven

Ons adres is: BPFV, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen  
 
Neemt u contact met ons op? Houd dan uw klantnummer 
bij de hand. Zo kunnen wij u sneller helpen. U vindt het 
 klantnummer op de brieven die u van ons ontvangt.

Wat als het mee- of 
tegenzit?

Veelgestelde vraag:

Hoe meld ik 
mijn partner aan?
Woont u samen, maar bent u niet getrouwd of hebt 
u geen  geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw 
 partner niet automatisch recht op partnerpensioen 
als u overlijdt. U moet uw partner zelf  aanmelden. Op 
de documenten pagina van onze website vindt u een 
aanmeldformulier. Vul dit formulier samen met uw 
partner in en stuur het naar ons op. Stuur ook mee:
• een kopie van uw notariële samenlevings

overeenkomst;
• een bewijs van de gemeente waaruit blijkt dat u 

en uw partner op hetzelfde adres wonen. 

Lettie Kleijer 
nieuw 
bestuurslid 
Dit voorjaar organiseerde ons 
fonds een verkiezing voor een 
nieuw bestuurslid namens de 
pensioen gerechtigden. 
Lettie Kleijer (60) werd voor
gedragen door de FNV en won 
de verkiezing. Nu is ze door 
De Nederlandsche Bank 
(DNB)  officieel goedgekeurd 
tot bestuurslid van BPFV. Ze is 
benoemd voor een  termijn van 
vier jaar.

Wat gebeurt er met uw pensioen als het langere tijd 
 economisch goed of juist slecht gaat? Die  inschatting 
ziet u vanaf 1  januari 2020 op www.mijnpensioen
overzicht.nl. U ziet een inschatting van uw totale 
pensioen: het  pensioen van ons fonds, pensioen dat u 
misschien  ergens anders hebt opgebouwd en de AOW. 

U ziet de inschatting met drie pijlen, die  samen vanuit één 
punt starten. Het onderste bedrag laat zien wat u tot nu 
toe hebt opgebouwd. De bovenste drie bedragen zijn een 
inschatting van het pensioen waarop u lijkt uit te komen in 
verschillende situaties:
• in het midden: het verwachte  eindresultaat;
• rechts: als het economisch erg meezit;
• links: als het economisch erg  tegenzit.  

Ook op uw pensioen overzicht
Op uw persoonlijk  pensioenoverzicht dat u in 2020 van 
ons  ontvangt ziet u deze inschatting ook, maar dan van het 
 pensioen van ons fonds.

Als het 
tegenzit 

Als het 
meezit 

Het verwachte eindresultaat

Het bedrag dat u hebt opgebouwd


