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Nieuwsflits

Nieuw: zelf rekenen met
uw pensioen
Sinds kort heeft BPFV een eigen Pensioenplanner. Met de Pensioenplanner
kunt u zelf rekenen met uw pensioen van ons fonds. Wat betekent het
bijvoorbeeld voor de hoogte van uw pensioen als u eerder met pensioen
gaat?
Hoeveel pensioen krijgt u?

Pensioen op maat

Op het Uniform Pensioenoverzicht
(UPO) dat u elk jaar van ons krijgt, ziet
u hoeveel pensioen er voor u is als u
met pensioen gaat op 67 jaar. Dat is
de standaard pensioenleeftijd van ons
fonds. Maar u hóeft niet op 67 jaar
met pensioen. U kunt uw pensioen
aanpassen aan uw eigen wensen.
Daarover leest u meer op pagina 4.

Als u uw pensioen aanpast aan uw
eigen wensen, heeft dat invloed op
de hoogte van uw pensioen. Stel
dat u eerder met pensioen gaat, dan
bouwt u minder lang pensioen op en
krijgt u uw pensioen eerder en dus
langer uitbetaald. Uw maandelijkse
uitkering gaat daardoor omlaag. In de
Pensioenplanner ziet u precies wat
deze en andere keuzes betekenen voor
uw pensioen.

Totaaloverzicht?
De Pensioenplanner rekent met uw
pensioen bij BPFV. Op
www.mijnpensioenoverzicht.nl
ziet u een totaaloverzicht van uw
pensioen bij ons fonds, de AOW en
pensioen dat u misschien via een
andere werkgever hebt opgebouwd.

We leven in een bijzondere tijd.
De corona pandemie en de
gevolgen daarvan zijn volop in
ons dagelijks leven aanwezig.
We worden met regelmaat
opgeroepen ons te houden aan
de voorschriften van 1,5 meter af
stand en handen wassen. In onze
glas- en verfsector is er gelukkig
nog volop bedrijvigheid. Slechts
een klein deel van de bedrijven in
onze sector heeft van de tijdelijke
noodmaatregelen gebruik ge
maakt. Daar mogen we heel blij
om zijn, maar het is geen garantie
voor de toekomst. Veel mensen
werken van huis uit en dat gaat
meestal best goed. Wel zien de
meeste mensen er naar uit weer
naar het werk te mogen gaan, de
collega’s weer te ontmoeten en
te spreken. Laten we met elkaar
de moed erin h
 ouden! Samen
kom je verder!
Een goede zomerperiode
toegewenst en blijf gezond!

Waar vind ik de Pensioenplanner?
U vindt de Pensioenplanner in
Mijn Pensioencijfers, de beveiligde
omgeving van onze website. Ga naar
www.bpfv.nl, klik rechts
boven op Inloggen en
log in met uw DigiD.
De Pensioenplanner is
beschikbaar voor iedereen
die pensioen opbouwt bij
ons fonds.

Martin Meijer
Voorzitter BPFV
06 - 553 64 737

Uw Uniform

Verlaging van
uw pensioen?
Nu nog niet

Pensioenoverzicht
2020 komt eraan
Elk jaar krijgt u van ons uw Uniform
Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO
dat u dit jaar krijgt gaat uit van uw
situatie op 31 december 2019.
Bouwt u pensioen op? Dan ont
vangt u uw UPO in juli. Ontvangt
u pensioen van ons fonds? Dan
ontvangt u uw UPO in augustus.

Het is zeker: we hoeven de opgebouwde
pensioenen dit jaar gelukkig niet te
verlagen. Maar we zijn niet uit de

Nieuw!
Als u pensioen opbouwt, ziet u dit
jaar op uw UPO voor het eerst wat
er met uw pensioen gebeurt als het
langere tijd economisch goed of juist
slecht gaat. U leest er meer over op
www.bpfv.nl.

gevarenzone. Het lijkt bijna onvermijdelijk dat we de pensioenen in 2021 wel
moeten verlagen. Dat hangt af van de
ontwikkeling van onze financiële situatie
dit jaar.

Impact coronavirus
Door de ontwikkelingen rond het corona
virus is onze financiële positie in de eerste
maanden van 2020 flink verslechterd.
De kans dat we de pensioenen m
 oeten
verlagen, wordt hierdoor groter. De
dekkingsgraad is de graadmeter voor onze
financiële positie. De actuele dekkings
graad van ons fonds daalde van 96,0%
eind december 2019 naar 88,8% eind
april 2020.

Wanneer weten we meer?
De situatie is zorgelijk, maar het is nog te
vroeg om precies te kunnen aangeven wat
de gevolgen op de lange termijn zullen
zijn. Ons eerstvolgende meetmoment is
op 31 december 2020. Als onze dekkings
graad dan onder een bepaalde grens is,
moeten we de pensioenen in 2021 verla
gen. Ook de uitwerking van het pensioen
akkoord in 2020 kan nog van invloed zijn.
In het najaar weten we mogelijk meer. Via
onze website houden wij u zo goed moge
lijk op de hoogte van de actuele situatie.

Hebben wij uw e-mailadres al?
Wij gaan steeds meer digitaal met u communiceren. Daarover leest u meer
op de kaart bij deze Nieuwsflits. Misschien hebt u uw e-mailadres al aan ons
doorgegeven, bijvoorbeeld via onze telefonische inzamelactie. Hebben wij uw
e-mailadres nog niet? Geef het in drie stappen aan ons door of controleer of uw
e-mailadres juist is:

Wat vindt u van
ons fonds?
Dat willen we graag weten. Wat doen
we volgens u goed? Wat kunnen we
verbeteren? Daarom organiseren we
deze zomer een onderzoek. U ontvangt
daarvoor een persoonlijke uitnodiging.
Wij stellen uw deelname zeer op prijs.
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www.bpfv.nl
MIJN
PENSIOENCIJFERS

Ga naar www.bpfv.nl
en klik rechtsboven
op inloggen.

2

DigiD

Log in met uw DigiD
voor toegang tot uw
persoonlijke omgeving.

3

Vul uw e-mailadres in
om uw account
te bevestigen.

In gesprek met ...
Herbert Oude Luttikhuis

Herbert Oude Luttikhuis werkt al ruim 25 jaar bij Pilkington. Hij is daar

‘Net
even
dat
extra’

financial controller. Sinds kort zit hij ook in het bestuur van BPFV. ‘Naast

zijn gegaan hoor ik dat de regeling niet
overdadig is, maar dat ze het er goed
mee kunnen doen. Net even dat extra.’

mijn werk mag ik graag andere dingen doen waar ik bevrediging uit haal.’

‘Zoveel mogelijk waarde creëren’

Eerder was Herbert 16 jaar raadslid in
Tubbergen, zijn woonplaats. ‘Ik was
de financiële man in onze fractie van
Gemeentebelangen/VVD. Toen dat
stopte, stond ik open voor iets nieuws.
Via de GBO hoorde ik van de vacature
in het bestuur van BPFV. Pensioenen
hebben me altijd geïnteresseerd, dus
deze functie trok me.’

gaan of iets leuks kopen, in plaats van
premie betalen voor een bovenmatig
pensioen.

‘Ik laat mensen
graag zien wat de
mogelijkheden zijn’

‘Kijk ook naar je huidige leven’
Binnen Pilkington kreeg Herbert al
langer vragen over pensioen. ‘Ik laat
mensen graag zien wat de mogelijk
heden zijn. Veel verzekeraars praten de
mensen een zekere angst aan, dat het
pensioen straks niet genoeg is en dat
het bedrijf niet zoveel doet. Ik zeg: kijk
ook naar je huidige leven. Het is toch
fijn als je nu leuke dinge dingen kunt
doen van je salaris, zoals met vakantie

Jezelf oververzekeren is niet n
 odig,
want bij BPFV heb je een goed
pensioen. Het inkomen kan na pen
sionering lager zijn dan het nu is en
dat probeer ik mensen ook duidelijk te
maken. Straks kun je met vakantie in
het voorseizoen, je gaat niet meer met
de kinderen, maar met zijn tweeën.
Dat wordt goedkoper. Van collega’s
die de afgelopen jaren met pensioen

‘Vanuit de werkgever vinden we
pensioen een belangrijke secundaire
arbeidsvoorwaarde. De premie is best
hoog, maar daar krijg je wel wat voor
terug. Ook als je komt te overlijden is er
een uitkering geregeld voor diegene die
achterblijft.
Het is voor een ieder belangrijk om
op kosten te letten, maar ook voor
de werkgevers en voor het pensioen
fonds. Mijn voornaamste doel is om
een eenvoudige regeling te voeren en
daarmee zoveel mogelijk waarde te
creëren voor de deelnemers. Niet te
veel uitzonderingen. Want dat maakt
een regeling erg duur. Daar is het gros
van de deelnemers niet bij gebaat. Wie
dat toch wil, kan dat zelf regelen.’
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Welke keuzes
kunt u maken voor
uw pensioen?

Uw pensioen bij ons fonds gaat standaard in als u
67 jaar wordt. Dat betekent niet dat u dan met pensioen
móet. Wanneer u met pensioen gaat, bepaalt u zelf, in
overleg met uw werkgever. U kunt uw pensioen van
BPFV aanpassen aan uw wensen. Hieronder ziet u
welke keuzes u kunt maken.

DE EERSTE JAREN MEER
OF MINDER PENSIOEN
JAAR

67

U kunt ervoor kiezen om de eerste 5 of 10 jaren
van uw pensioen een lagere of hogere uitkering
te ontvangen. Uw lagere pensioen is 85% of 75%
van het hogere pensioen.

INGANGSDATUM
OUDERDOMSPENSIOEN
Als u geen keuze maakt, gaat uw pensioen
standaard in op 67 jaar.

67

JAAR

PENSIOEN UITRUILEN

Heeft uw partner zelf niet genoeg pensioen
opgebouwd? U mag een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Zo
heeft uw partner een hoger inkomen als u overlijdt.
Andersom kan ook. Als uw partner zelf een goed
pensioen heeft, kunt u ervoor kiezen om (een deel)
van het pensioen voor uw partner om te zetten naar
extra pensioen voor uzelf. U en uw partner tekenen
voor deze beslissing.

AOW

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen van
ons fonds tegelijkertijd met het AOW-pensioen
van de overheid in te laten gaan. U krijgt hierover
6 maanden voor uw AOW-leeftijd een brief.
Wanneer u het AOW-pensioen ontvangt, hangt
af van uw leeftijd. Op de website van de Sociale
Verzekeringsbank www.svb.nl ziet u welke
AOW-leeftijd voor u geldt.

PENSIOEN
OP MAAT

Lees meer op onze website:
www.bpfv.nl/werknemer/
hoeveel-krijgt-u/
pensioen-op-maat/

EERDER MET
PENSIOEN

U kunt uw pensioen eerder laten
ingaan. Dat kan vanaf uw 60ste. U
bouwt dan minder lang pensioen op
en uw pensioen wordt langer
uitbetaald. Uw uitkering wordt
daardoor lager.

LATER MET PENSIOEN

67

U kunt uw pensioen ook later laten ingaan.
U kunt uw pensioen uitstellen tot uw
70ste. Uw pensioenopbouw stopt dan wel
op 67 jaar. Omdat uw pensioen later ingaat,
wordt uw uitkering hoger. Afhankelijk van
uw arbeidsvoorwaarden kunt u langer
doorwerken. Overleg met uw werkgever
wat de mogelijkheden zijn.

IN DEELTIJD MET PENSIOEN
Wilt u langzaam afbouwen? Dat kan ook.
U kunt vanaf uw 60ste uw pensioen voor een deel
laten ingaan. Wilt u meer dan 5 jaar voor uw
AOW-leeftijd in deeltijd met pensioen gaan? Dan
stelt de Belastingdienst de extra voorwaarde dat uw
dienstverband wordt beëindigd voor het deel dat u
met pensioen gaat.

U krijgt 6 maanden voor uw 67ste automatisch meer
informatie van ons toegestuurd. Wilt u eerder met
pensioen? Neem dan zelf contact met ons op, uiterlijk
3 maanden voordat u uw pensioen wilt laten ingaan.

U vindt veel informatie over uw pensioen bij ons fonds op onze
website www.bpfv.nl. U kunt ook contact met ons opnemen.
U kunt mailen naar bpf-vlakglas@azl.eu of bellen naar 088 - 116 2407
(elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur).

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 pensioenreglement van BPFV.

