
BPFV 2021

PENSIOENGIDS 

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL 

IN VLAKGLAS, DE GROOTHANDEL IN VERF, HET GLASBEWERKINGS- EN 

HET GLAZENIERSBEDRIJF 



BPFV Pensioengids    2    2021

Colofon
Redactie:  BPFV i.s.m. AZL 
Opmaak:  AZL Communicatie

Pensioengids BPFV - januari 2021

Disclaimer
Deze pensioengids is met de meeste zorg samengesteld. In deze pensioengids wordt op een eenvoudige en 
 begrijpelijke manier uitgelegd hoe uw pensioen bij BPFV is geregeld. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat de tekst 
 juridisch gezien niet helemaal volledig of correct is. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de tekst in deze 
 pensioengids. Dat kan alleen aan het formele reglement van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel 
in  Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf. U kunt dit reglement inzien en 
 downloaden via www.bpfv.nl of opvragen bij de helpdesk van BPFV.
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Een kleine verandering kan 
een groot effect hebben
U bouwt pensioen op bij BPFV. Maar daarmee is 
een goed inkomen straks nog niet  vanzelfsprekend. 
Uw inkomen bestaat straks voor een deel uit het 
pensioen dat u bij een of meerdere werk gevers 
hebt opgebouwd. Een ander belangrijk deel krijgt 
u als AOW van de overheid. Op dit moment 
kan dat voldoende voor u zijn, maar er kan veel 
 veranderen in de tijd tot u met pensioen gaat. Ook 
veranderingen in uw privéleven hebben invloed 
op uw pensioen straks. Als u gaat scheiden of 
bijvoorbeeld arbeidsongeschikt wordt, of eerder wil 
stoppen met werken dan de pensioendatum die op 
uw pensioenoverzicht staat. Zelfs als u van baan 
verandert kan dat invloed hebben op het pensioen 
dat u straks krijgt.

Daarnaast wordt geld ieder jaar minder waard, 
 omdat de prijzen stijgen. Inflatie heet dat. Om 
 ervoor te zorgen dat uw pensioen niet minder 
waard wordt, probeert BPFV de opgebouwde 
pensioenen jaarlijks te verhogen met een toeslag. 
Maar of dit lukt is onzeker. Het kan namelijk alleen 
als hier genoeg geld voor is. Het risico bestaat ook 
dat BPFV de pensioenen moet verlagen. Dat risico 
wordt groter als de rente laag is. Het verlagen 

van de pensioenen kan een maatregel zijn als het 
fonds de pensioenen (in de toekomst) niet meer 
kan uitbetalen. Zo voorkomt het fonds dat latere 
generaties de rekening moeten betalen.

Krijgt u wat u verwacht?
Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van uw 
 pensioensituatie. Dat wil niet zeggen dat u precies 
moet weten hoe uw pensioenregeling in elkaar 
zit. Maar wel of u straks het pensioen krijgt dat u 
verwacht. 

Log eens in op Mijn Pensioencijfers. Hier ziet u 
hoeveel pensioen u bij BPFV hebt opgebouwd. 
Bekijk ook het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 
dat u elk jaar ontvangt. Hierop staat precies hoeveel 
pensioen u bij BPFV hebt opgebouwd voor uzelf 
en uw eventuele  nabestaanden. U vindt uw UPO 
ook terug in Mijn Pensioencijfers. In Mijn Pensioen-
cijfers vindt u ook de Pensioenplanner. Met de 
 Pensioenplanner kunt u zelf rekenen met uw 
pensioen van ons fonds en kijken wat een bepaalde 
keuze betekent voor hoogte van uw pensioen.

Ook het pensioen dat u  ergens anders hebt 
 opgebouwd telt mee. Op de website 
www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een 
 totaaloverzicht van het pensioen dat u tot nu toe 
hebt opgebouwd. Bepaal dan of het pensioen dat 
u straks krijgt genoeg is om van rond te komen. 
En zo niet, wat u nu kunt doen om straks meer 
 pensioen te krijgen. Het is belangrijk om uw 
 pensioen een keer in kaart te brengen. Het lezen 
van deze pensioengids is een goed begin. 

Waarom deze pensioen-
gids? 
In deze pensioengids leest u alle informatie over de pensioenregeling van Bedrijfstakpensioen-

fonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het 

Glazeniersbedrijf. Afgekort: BPFV. Hoe uw pensioen wordt opgebouwd, waar u recht op hebt en 

wat u zelf kunt doen om te zorgen voor een goed pensioen. Kortom, deze gids helpt u om nú grip 

te krijgen op uw pensioensituatie straks.

“Als u goed weet hoe uw 

persoon lijke pensioen situatie 

eruitziet, weet u ook of het 

 nodig is om zelf bij te sturen.”

http://www.mijnpensioencijfers.nl
http://www.mijnpensioencijfers.nl
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Er komt een moment dat u stopt met werken en met pensioen gaat. Er verandert dan veel. 

U gaat niet meer wekelijks naar uw werk, en ook uw salaris stopt. Gelukkig ontvangt u dan een 

inkomen in de vorm van pensioen. Een deel krijgt u van de overheid en een deel via ons of een 

ander pensioenfonds.

“Uw pensioen 

is straks uw 

inkomen.”

1. Wat is pensioen? 

Van de overheid ontvangt u een AOW- pensioen. 
 Iedere Nederlander krijgt dit. Hiermee wil de 
overheid iedereen een basisinkomen geven. 
Via één of meerdere werkgevers hebt u ook 
 pensioen op gebouwd. Dit is uw ouderdoms-
pensioen. Dat krijgt u officieel vanaf uw 67ste van 
het  pensioenfonds. Maar u kunt ook eerder of later 
met  pensioen.  Bijvoorbeeld vanaf het moment dat 
u AOW  ontvangt. U krijgt dan wel minder of meer 
 pensioen, omdat dit over minder of meer jaren 
verdeeld moet worden.

De AOW en het ouderdomspensioen samen, 
wordt straks uw inkomen. Of dit genoeg is voor u 
om van rond te komen bepaalt u zelf. Gelukkig zijn 
er genoeg manieren om zelf te zorgen voor extra 
pensioen.

AOW van de overheid
De overheid wil dat iedere Nederlander straks kan 
genieten van zijn oude dag. Daarom krijgt iedereen 
vanaf een bepaalde leeftijd een uitkering. Dit is de 
AOW (Algemene Ouderdomswet).

Wanneer krijgt u AOW?
De ingangsdatum van de AOW-uitkering van de 
overheid schuift steeds verder op. De start van uw 
AOW-uitkering hangt af van uw geboortedatum.

Op svb.nl/aow kunt u precies zien wat uw 
AOW-leeftijd is. Vanaf die leeftijd stort de  Sociale 
Verzekeringsbank (de SVB) elke maand een 
AOW-uitkering op uw rekening.

http://svb.nl/aow
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Hoeveel AOW krijgt u?
De hoogte van de AOW-uitkering is gekoppeld aan 
de hoogte van het minimumloon. Ieder jaar dat u in 
Nederland woont en/ of werkt ‘spaart’ u een stukje 
van uw AOW-uitkering. Woonde u dus een paar jaar 
in het buitenland, dan heeft u die jaren geen AOW 
opgebouwd en krijgt u straks minder. Ook kijkt de 
overheid bijvoorbeeld of u alleen of samen woont. 
Hoeveel u precies krijgt en vanaf welke leeftijd 
leest u op www.svb.nl.

En uw partner?
Ook uw partner krijgt straks AOW, op zijn of haar 
eigen AOW-leeftijd. Is uw partner veel jonger dan 
uzelf en heeft hij of zij geen eigen inkomen, dan 
moet u lange tijd rondkomen van alleen uw AOW 
(naast uw BPFV-ouderdomspensioen).

Pensioen van uw werkgever
Als u werkt, bouwt u samen met uw werkgever aan 
uw pensioen. Dit pensioen krijgt u straks bovenop 
uw AOW. Werkt u bij een bedrijf dat bij BPFV is 
aangesloten, dan bouwt u bij ons ouderdoms- en 
partnerpensioen op. Voor uw kinderen is er een 
wezenpensioen. Over deze pensioenen leest u 
verderop in deze gids meer.

Zelf sparen voor extra pensioen
Straks krijgt u in plaats van salaris, ouderdoms-
pensioen en een AOW. Dit is uw pensioeninkomen. 
Of u genoeg pensioen hebt om van rond te komen, 
weet u zelf het beste. 

Elk jaar krijgt u van het pensioenfonds een over-
zicht van uw opgebouwde pensioen. Dit heet een 
Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het pensioen 
dat u kunt bereiken als u pensioen blijft opbouwen, 
ziet u in Mijn Pensioencijfers. Dit is uw persoonlijke 
digitale omgeving van www.bpfv.nl. U vindt hier 
ook uw UPO terug. 

Vindt u uw pensioeninkomen niet genoeg, dan kunt 
u zelf voor extra geld zorgen. Dit kan bijvoorbeeld 
door te sparen of uw eigen huis af te lossen. U 
kunt voor uw financiële planning eventueel de hulp 
inroepen van een (onafhankelijk) financieel adviseur. 
Daar zijn wel kosten aan verbonden.

http://svb.nl/aow
http://www.mijnpensioencijfers.nl
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“Weet wat u 

straks krijgt.”

U werkt in de bedrijfstak voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in

Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf. Daardoor neemt u automatisch deel aan 

onze pensioenregeling.

2. De pensioenregeling 
van BPFV

In de pensioenregeling van BPFV bouwt u elke 
maand een stukje van uw pensioen op. Dit betaalt 
u samen met uw werkgever. Het ouderdoms-
pensioen krijgt u als u straks op uw 67ste met 
pensioen gaat, elke maand uitgekeerd. En wilt u 
liever eerder met pensioen, of later, dan kan dat 
natuurlijk ook.

Er is in de regeling ook aan uw gezin gedacht. 
 Wanneer u overlijdt, kunnen zij rekenen op 
 financiële steun in de vorm van een partner- en 
wezenpensioen.

Hoe wordt uw pensioen berekend?
Er zijn verschillende soorten pensioenregelingen. 
Die van BPFV is een voorwaardelijk  geïndexeerde 
middelloonregeling. Maar wat betekent dat eigen-

lijk? U bouwt ieder jaar een stukje van uw  pensioen 
op. Uw salaris in dat jaar bepaalt hoeveel pensioen 
u opbouwt. Het bedrag dat u jaarlijks aan pensioen 
opbouwt blijft staan tot u met pensioen gaat. Zo 
weet u vooraf wat u straks krijgt.

Wat is er voor u geregeld?
Werkt u bij een bedrijf dat bij BPFV aangesloten is, 
dan bouwt u bij ons ouderdomspensioen op, maar 
ook nabestaandenpensioen (partnerpensioen en 
wezenpensioen). 

Hebt u een contract bij uw werkgever van twee 
maanden of korter? Dan bent u alleen  verzekerd 
van partnerpensioen en bouwt u nog geen 
 pensioen op. Blijft u alsnog langer dan twee 
 maanden werken? Dan worden uw eerste twee 
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Rekenvoorbeeld ouderdomspensioen
Sander is 30 jaar en is dit jaar deelnemer geworden aan de BPFV-pensioenregeling. Het pensioengevend 
fulltime salaris van Sander is € 30.391. De franchise is voor 2021 vastgesteld op € 14.544. Stel dat Sander 
bij  gelijk blijvend salaris en gelijkblijvende franchise zou blijven werken tot zijn pensioendatum. Hoeveel 
ouderdoms pensioen krijgt hij dan als hij op zijn 67ste met pensioen gaat?

•  Stap 1: Pensioengrondslag berekenen 
Sander bouwt niet over zijn hele salaris pensioen op, maar over zijn zogeheten pensioengrondslag. 
Dit is zijn brutosalaris minus de franchise. De franchise is het bedrag dat niet meetelt voor de op-
bouw van het pensioen, omdat hij over dat deel al een AOW-uitkering van de overheid krijgt. 
 
Pensioengevend salaris (fulltime): € 30.391 
Franchise (bedrag 2021): € 14.544 
 _________-/- 
Pensioengrondslag:  € 15.847 
 

•  Stap 2: Ouderdomspensioen berekenen 
Sander bouwt jaarlijks aan ouderdomspensioen 1,50% op over zijn pensioengrondslag; 
dit is 1,50% x € 15.847 = € 237,71. Dit betekent dat Sander voor dat ene jaar werken vanaf zijn 
pensioen datum recht heeft op een levenslang ouderdomspensioen van € 237,71 bruto per jaar. 
 
Stel dat Sander bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise zou blijven werken tot zijn 
pensioen  datum, dan heeft hij vanaf zijn 67ste recht op een pensioen van € 8.795,27 bruto per jaar, 
naast zijn AOW-uitkering. Vanaf zijn 30ste tot zijn 67ste, 37 jaar lang, bouwt Sander namelijk ieder jaar 
€ 237,71 op.

maanden wél meegerekend bij de opbouw van het 
pensioen.

Pensioen voor u
Als u met pensioen gaat, ontvangt u van BPFV de 
rest van uw leven elke maand een ouderdoms-
pensioen. Elk jaar dat u werkt bouwt u een 
stukje van dat ouderdomspensioen op. Samen 
met de AOW die u van de overheid krijgt en wat 
u  eventueel zelf extra hebt gespaard, is dit uw 
 inkomen als u straks met pensioen bent.

Hoeveel pensioen krijgt u straks?
De hoogte van het ouderdomspensioen dat u bij 
BPFV opbouwt, hangt af van uw salaris en het 
 aantal jaren dat u pensioen hebt opgebouwd. 
Het pensioen dat u per jaar opbouwt is een 
 percentage van een bepaald deel van uw salaris. 
Dit  percentage wordt elk jaar vastgesteld. Voor 
2021 is het 1,50%. Uw ouderdomspensioen is de 
optelsom van al die jaarlijkse deeltjes. Zo is uw 
 pensioen straks een afspiegeling van wat u tijdens 
uw loopbaan heeft verdiend. Vanaf uw pensioen-
datum ontvangt u de rest van uw leven elke maand 
uw ouderdomspensioen.

Wat is het salaris waarover u pensioen opbouwt?
Uw pensioen wordt berekend met uw  zogeheten 
pensioengevend salaris. Dit is 12 x uw bruto 
 maandinkomen over de maand januari, plus 
 vakantiegeld en eventuele ploegentoeslag en 
andere vaste toeslagen. Hier wordt eerst nog een 
bedrag van afgetrokken, omdat u voor dat deel 
van uw salaris al een AOW van de overheid krijgt. 
Dit bedrag heet de franchise (€ 14.544 in 2021). 
Het bedrag dat overblijft, is het bedrag waarover u 
 pensioen opbouwt. Dit heet de pensioen grondslag.

Verdient u meer dan € 58.311?
Er zit een maximum aan het pensioengevend 
salaris. Dat maximum salaris is bij BPFV gelijk aan 
het maximumloon sociale verzekeringen (€ 58.311 
in 2021). Verdient u meer, dan bouwt u over dat 
meerdere geen pensioen op. U kunt hiervoor 
zelf een aanvullend pensioen regelen, maar het 
is ook  mogelijk dat uw werkgever hiervoor een 
 aanvullende regeling biedt.
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Tip: werkt u in deeltijd? Dan bouwt u naar 
rato van de pensioengrondslag pensioen op. 
Zie hiervoor het rekenvoorbeeld op pagina 8. 

Pensioen voor uw gezin
Bent u getrouwd, hebt u een geregistreerd 
 partnerschap of woont u samen (met een samen-
levingscontract) en hebt u uw partner aangemeld 
bij het pensioenfonds? En was deze situatie al zo 
voordat u met pensioen ging? Dan krijgt uw partner 
een partnerpensioen van BPFV wanneer u overlijdt. 
Dit krijgt uw partner levenslang vanaf de dag van 
uw overlijden. Heeft uw partner de AOW-leeftijd 
nog niet bereikt? Dan komt uw partner onder 
bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een 
Anw-uitkering van de overheid. Meer informatie 
vindt u op www.svb.nl.

Als u  overlijdt terwijl u pensioen opbouwt, 
komt uw partner ook in aanmerking voor een 
 tijdelijk na bestaandenpensioen van BPFV. 
Dit tijdelijk nabestaandenpensioen wordt 
uitgekeerd tot de AOW-leeftijd van uw part-
ner. Uw partner krijgt automatisch bericht.

Tip: Bent u getrouwd of hebt u een 
 geregistreerd partnerschap? Dan is het 
 partnerpensioen voor uw partner automatisch 
 geregeld. U hoeft niets aan ons door te geven.

 
 
Tip: Woont u samen en wilt u dat uw 
 partner recht krijgt op partnerpensioen? Dan 
moet u uw partner zelf bij ons aanmelden. 
U moet dan wel een samenlevingscontract 
hebben. U vindt het aanmeldformulier in 
Mijn  Pensioencijfers via www.bpfv.nl. Stuur ons 
ook een kopie van uw samenlevingscontract.

 
 
Hoeveel partnerpensioen krijgt uw partner? 
De hoogte van het partnerpensioen hangt af van de 
hoogte van uw ouderdomspensioen. De jaarlijkse 
opbouw van het partnerpensioen bedraagt 70% 
van het in dat jaar opgebouwde ouderdoms-
pensioen.

•  Werkt u nog in de bedrijfstak wanneer u 
 over lijdt? Uw partner krijgt 70% van het ouder-
domspensioen dat u op had kunnen bouwen tot 
uw 67ste.

•  Bent u al met pensioen wanneer u overlijdt? Als 
uw partner vóór uw pensionering bij BPFV 
bekend was, krijgt uw partner 70% van het door 
u opgebouwde ouderdomspensioen.

• Overlijdt u vóór uw pensioendatum én was u 
niet meer werkzaam bij een bij BPFV aan-
gesloten onderneming? Uw partner heeft recht 
op een partnerpensioen ter grootte van 70% van 
het ouderdomspensioen dat u bij BPFV hebt 
opgebouwd.

Uw partner krijgt de uitkering vanaf de dag van uw 
overlijden, tot hij of zij zelf overlijdt.

Was u niet meer werkzaam bij een bij BPFV aan-
gesloten onderneming? Uw partner komt alleen 
in aanmerking voor partnerpensioen van BPFV als 
u uw pensioen niet hebt ‘meegenomen’ naar uw 
nieuwe werkgever.

Hoogte van het tijdelijk nabestaanden pensioen
De hoogte van het tijdelijk nabestaanden pensioen 
is gelijk aan de jaarlijkse (bruto) uitkering van de 
wettelijke Anw-uitkering. De hoogte wordt  ieder 
half jaar vastgesteld. Uw partner heeft hier alleen 
recht op als u overlijdt terwijl u nog pensioen 
opbouwt. Als u parttime werkt, bijvoorbeeld 50%, 
dan is het tijdelijk  na bestaandenpensioen ook 
50% van de  jaarlijkse (bruto) uitkering. Het tijdelijk 
nabestaanden pensioen wordt uitgekeerd tot de dag 
waarop uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd 
bereikt.

Wezenpensioen voor uw kinderen
Hebt u kinderen? Dan krijgen zij wanneer u overlijdt 
een wezenpensioen tot de laatste dag van de 
maand waarin zij 21 jaar worden. Studeren uw 
 kinderen of zijn zij arbeidsongeschikt, dan krijgen 
zij dit wezenpensioen tot zij klaar zijn met studeren 
of tot zij niet meer arbeidsongeschikt zijn, maar 
uiterlijk tot de laatste dag van de maand waarin zij 
27 jaar zijn. Ook adoptie-, pleeg- en stiefkinderen 
krijgen een wezenpensioen.

Pensioengevend salaris - franchise = 
pensioengrondslag

Na uw overlijden krijgt uw partner 
automatisch bericht van BPFV.

http://www.svb.nl
https://www.svb.nl/nl/anw
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Rekenvoorbeeld partnerpensioen
Joost is 28 jaar en net in dienst gekomen bij een bij BPFV aangesloten onderneming. Joost is gehuwd met 
Annabel, die ook 28 jaar is. Het pensioengevend salaris van Joost is € 18.391. Door een verkeers ongeval 
komt Joost te overlijden. Hoeveel partnerpensioen krijgt Annabel?

•  Stap 1: Pensioengrondslag berekenen 
Joost bouwt niet over zijn hele salaris pensioen op, maar over de zogeheten pensioengrondslag. Dit 
is het brutosalaris minus de franchise. De franchise is het bedrag dat niet meetelt voor de opbouw 
van zijn pensioen, omdat Joost over dat deel al een AOW-uitkering van de overheid krijgt.

 
Pensioengevend salaris:  € 18.391 
Franchise (bedrag 2021)  € 14.544 
 _________-/- 
Pensioengrondslag: € 3.847

•  Stap 2: Ouderdomspensioen berekenen 
Joost bouwt dat eerste jaar aan ouderdomspensioen 1,50% op over zijn pensioengrondslag; dit is 
1,50% x € 3.847 = € 57,71. 
Als Joost in dienst was gebleven tot zijn pensioendatum, had hij (bij gelijkblijvende pensioen-
grondslag) aan ouderdomspensioen tot zijn 67ste kunnen opbouwen € 2.250,69 bruto per jaar.

•  Stap 3: Partnerpensioen berekenen 
Annabel heeft recht op een levenslang partnerpensioen van 70% x € 2.250,69 = € 1.575,48 bruto 
per jaar.

Hoeveel wezenpensioen krijgen uw kinderen?
Het bereikbare jaarlijkse wezenpensioen is 
14% van het bereikbare jaarlijkse ouderdoms-
pensioen. Als beide ouders overleden zijn, wordt 
het  wezenpensioen verdubbeld. Het bereikbare 
 jaar lijkse wezenpensioen is dan 28% van het 
bereik bare jaarlijkse ouderdomspensioen.

Krijgen uw kinderen een Anw-uitkering?
Soms komen kinderen die beide ouders verliezen, 
in aanmerking voor een aanvulling op het wezen-
pensioen. Dit is de Anw-uitkering van de overheid. 
Hierover leest u meer op www.svb.nl.

http://www.svb.nl
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Wie betaalt uw  pensioen?
Elke maand betaalt uw werkgever premie aan het pensioenfonds. Deze pensioenpremie bestaat 
 meestal uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. Als u zelf een deel van uw pensioen-
premie betaalt, houdt uw werkgever dit elke maand in op uw salaris. Op uw salarisstrook ziet u dan 
precies hoeveel u betaalt.

Wordt u arbeidsongeschikt en ontvangt u een WIA- uitkering? Dan neemt BPFV uw premie betaling 
geheel of gedeeltelijk van u over. Uw pensioenopbouw loopt dus gewoon door tot het moment dat 
u met pensioen gaat. Uw werkgever zorgt voor de melding aan het  pensioenfonds.

Hoeveel is uw pensioen straks waard?
Een bedrag van €100 is over 10 of 20 jaar minder waard dan nu. Dit heet inflatie. Ook uw 
 opgebouwde  pensioen wordt door inflatie minder waard. Hoe houdt uw  pensioen zijn waarde? BPFV 
probeert de  pensioenen jaarlijks te verhogen met een toeslag. Dit gebeurt alleen als de  financiële 
positie van BPFV het toe laat. Het  bestuur van BPFV beoordeelt jaarlijks of dit het geval is.

Het kan helaas ook voorkomen dat het fonds niet genoeg geld heeft om alle pensioenen 
(in de toekomst) uit te betalen. De kans  bestaat dan dat we de pensioenen moeten verlagen. 
 Hiervoor gelden  wettelijke regels. De kans dat dit gebeurt is groter als de rente heel laag blijft.

Wanneer kunt u met pensioen?
Uw pensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. U kunt ook eerder met 
 pensioen. U krijgt dan wel een lagere pensioenuitkering. U bouwt tenslotte korter pensioen op en 
het opgebouwde pensioen wordt over een langere periode uitgekeerd. Ook moet u er rekening mee 
houden dat u misschien nog geen AOW van de overheid krijgt. Op www.svb.nl kunt u zien vanaf 
welke leeftijd u AOW gaat ontvangen.

http://www.svb.nl
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“Een kleine 

 verandering kan 

een groot effect 

hebben.” 

Veranderingen in uw privésituatie of werk kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen. Het 

 gevolg kan zijn dat u straks minder pensioen hebt dan u misschien dacht. Voor een goed 

 pensioen moet u daarom soms ook zélf verantwoordelijkheid nemen. Bekijk daarom uw 

 pensioen goed bij de volgende veranderingen in uw leven.

3. Wat als u... 

…een relatie aangaat?
Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd 
partnerschap aan? Dan krijgt uw partner een 
partner pensioen wanneer u overlijdt. Ook als u 
samenwoont, kan uw partner een  partnerpensioen 
krijgen. U moet dan wel een door de notaris 
 opgestelde samenlevingsovereenkomst hebben (dit 
is  verplicht). Vergeet niet uw partner aan te melden 
bij BPFV als u gaat samenwonen. Bij een huwelijk 
of geregistreerd partnerschap gaat dit automatisch. 
Wilt u uw partner aanmelden? Gebruik dan het 
aanmeldformulier in Mijn Pensioencijfers via onze 
website. Stuur ook een kopie mee van de samen-
levingsovereenkomst. 

Hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt hangt 
af van uw pensioenregeling, het aantal jaren dat 

u deelnam aan de regeling en uw salaris op dat 
 moment. Bent u al met pensioen op het moment 
dat u een relatie aangaat? Dan krijgt uw partner 
géén partnerpensioen als u overlijdt.

…gaat scheiden of uit elkaar gaat?
Ook het beëindigen van een relatie heeft effect 
op uw pensioen. Als u getrouwd was of een 
 geregistreerd partnerschap had, dan heeft uw 
ex-partner recht op de helft van het ouderdoms-
pensioen dat werd opgebouwd gedurende uw 
 relatie (huwelijkse periode). Op het moment dat 
u met pensioen gaat, krijgt uw ex-partner dit 
deel maandelijks totdat u overlijdt. U vult na de 
 scheiding samen het  formulier ‘Pensioenverdeling 
bij scheiding’ in. Dit vindt u in Mijn Pensioencijfers 
op onze website. Stuur dit binnen 2 jaar na de 

https://www.mijnpensioencijfers.nl/vlakglas/PartnerAanmelden
https://www.mijnpensioencijfers.nl/vlakglas/Scheiden
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Einde samenlevingscontract

Verbreekt u een samenlevingscontract, dan krijgt 
uw ex-partner geen pensioen meer van u. Uw 
ex-partner houdt wel recht op het partnerpensioen 
dat u tijdens en eventueel voor uw relatie hebt 
opgebouwd.

scheiding op naar BPFV, anders moet u later hele-
maal zelf de  uitkering aan uw ex-partner regelen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partner-
pensioen dat u hebt opgebouwd tijdens en 
 eventueel vóór de relatie. Dit heet bijzonder 
 partnerpensioen en wordt aan uw ex-partner 
 uitgekeerd als u overlijdt.

Afwijken van de standaard verdeling
U kunt ook afwijken van de standaard verdeling. 
U kunt er samen voor kiezen om uw pensioen 
niet te verdelen. En uw ex-partner kan ook af-
stand doen van het bijzonder partnerpensioen. 
Dit moet u dan vastleggen in een echtscheidings-
convenant of  notariële akte. Geef dit door aan 
BPFV. BPFV  beoordeelt vervolgens of de verde-
ling die u  afspreekt ook kan worden uitgevoerd.

Tip: Op www.rijksoverheid.nl leest u 
meer over pensioenverdeling bij scheiding. 

…meer of minder gaat werken?
Gaat u meer of minder werken? Dan bouwt u 
ook meer of minder pensioen op. Uw inkomen 
 verandert namelijk, dus ook uw pensioenopbouw. 
Uw deeltijdfactor geldt ook voor uw pensioen-
opbouw. 

Bent u ouder dan 57 jaar? En kreeg u op of na uw 
57ste een lager gekwalificeerde functie waardoor 
u minder ging verdienen? Dan berekenen we uw 
pensioen op basis van het bruto jaarinkomen dat 
u op uw 57ste kreeg. Dit bedrag wordt jaarlijks 
 ‘fictief’- dus alleen voor de berekening van uw 
pensioen -verhoogd met de verhogingen in de CAO 
voor de Groothandel in Vlakglas, 
het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf.

…onbetaald verlof opneemt?
U wilt onbetaald verlof opnemen. Als u en/of uw 
werkgever de pensioenpremie doorbetaalt, kunt u 
gewoon deelnemer blijven bij BPFV. U bouwt dan 
tijdens uw verlof pensioen op. Dit heet vrijwillig 
voortzetten. Stopt de premiebetaling, dan stopt ook 
de opbouw.

Overlijdt u tijdens uw verlof? Dan krijgt uw partner 
een partnerpensioen en uw kinderen een wezen-
pensioen. Ook een tijdelijk nabestaandenpensioen 
is mogelijk. En wordt u arbeidsongeschikt? Dan 
neemt BPFV de premiebetaling (gedeeltelijk) over.

…van werkgever verandert?
U verandert van werkgever. Is uw nieuwe 
 werk gever net als uw huidige aangesloten bij 
BPFV? Dan verandert er niets voor uw pensioen. 
Komt u nieuw in onze branche werken, dan kunt 
u uw  pensioen meenemen naar BPFV. Verlaat u 
onze branche, dan kunt u uw pensioen bij ons laten 
staan of meenemen naar uw nieuwe pensioen-
uitvoerder.

Verlaat u onze branche en is uw pensioen lager dan 
€ 503,24 (2021) bruto per jaar? Dan wordt uw pen-
sioen automatisch overgedragen aan uw nieuwe 
pensioenfonds of verzekeraar. Dat komt door een 
nieuwe wet voor pensioenen. Is uw pensioen lager 
dan € 2,- bruto per jaar? Dan komt dit pensioen te 
vervallen. Dit heeft de overheid zo bepaald.

Uw pensioen meenemen naar BPFV
U gaat bij een werkgever werken die aangeslo-
ten is bij BPFV? Als uw vorige werkgever niet 
was  aangesloten, dan is het mogelijk om het 
bij uw  vorige pensioenuitvoerder opgebouwde 
 pensioen mee te nemen naar BPFV. Dit heet 
waarde overdracht. Waardeovedracht kan alleen 
als de financiële positie van het oude en nieuwe 
 pensioenfonds goed genoeg is. U vindt het aan-
vraagformulier op de documentenpagina van onze 
website.

Pensioen laten staan bij BPFV
Nieuwe baan met nieuwe pensioenuitvoerder? 
Dan mag u uw opgebouwde pensioen laten staan 
bij BPFV. U krijgt dan het gedeelte dat u hebt 
 opgebouwd toen u deelnemer bij ons was, straks 
van ons als u met pensioen gaat. Voor uw part-
ner blijft bij ons een partnerpensioen staan dat 
 uitkeert als u overlijdt. U kunt uw BPFV-pensioen 
ook  meenemen naar de nieuwe uitvoerder. U 
vraagt dan waardeoverdracht aan bij uw nieuwe 
 uitvoerder.
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Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

WIA WAO

Mate van arbeids- 
ongeschiktheid

Mate van  
Premie-vrijstelling

Mate van arbeids- 
ongeschiktheid

Mate van 
Premie-vrijstelling

Meer dan 80% 100% Meer dan 80% 100%

65% tot 80% 72,5% 65% tot 80% 72,5%

55% tot 65% 60% 55% tot 65% 60%

45% tot 55% 50% 45% tot 55% 50%

35% tot 45% 40% 35% tot 45% 40%

Minder dan 35% 0% Minder dan 35% 30%

15% tot 25% 20%

minder dan 15% 0%

…niet naar een nieuw pensioenfonds gaat, 
bijvoorbeeld omdat u ZZP’er wordt?
Eindigt uw deelname aan BPFV én gaat u niet 
ergens anders pensioen opbouwen? Dan is het niet 
mogelijk om deelnemer te blijven bij BPFV.  

…arbeidsongeschikt wordt?
Wordt u arbeidsongeschikt, dan betaalt uw 
 werkgever uw salaris nog twee jaar door en bouwt 
u ook pensioen op. Bent u na 2 jaar nog steeds 
arbeidsongeschikt? Dan stopt uw salaris en komt 
u in aanmerking voor een WIA-uitkering van het 
Uitvoeringsinstituut (UWV). Het UWV beslist of u 
een WIA-uitkering krijgt en voor welk percentage 
u arbeidsongeschikt bent. Dit percentage bepaalt 
ook in hoeverre de premiebetaling van u en uw 
 werkgever door BPFV wordt overgenomen en u 
dus pensioen opbouwt.

Uw werkgever zorgt voor een melding aan het 
 pensioenfonds. Was u ziek voor 1 januari 2004? 
Dan hebt u nog te maken met de WAO. 
De voorloper van de WIA.

Ontvangt u een WAO- of WIA-uitkering? Dan 
neemt BPFV uw premiebetaling geheel of 
 gedeeltelijk van u over. Uw pensioenopbouw 
loopt dus gewoon door tot het moment dat u met 
pensioen gaat. Dit heet premievrijstelling. 
 
 
 

Tip: Meer weten over de WAO en de WIA? 
Kijk op www.uwv.nl. 
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…overlijdt?
Als u overlijdt, hebben uw nabestaanden recht op 
inkomen van BPFV. Uw partner ontvangt partner-
pensioen van het pensioenfonds en uw kinderen, 
afhankelijk van hun leeftijd, wezenpensioen. Soms 
krijgt uw partner ook een Anw-uitkering van de 
overheid. Dit kunt u terugvinden op www.svb.nl. 
Uw partner heeft ook recht op tijdelijk nabestaan-
denpensioen van BPFV als u op de overlijdens-
datum deelnemer bent in de pensioenregeling.

Woont u in Nederland, dan ontvangt BPFV auto-
matisch een overlijdensbericht van de gemeente 
waar u staat ingeschreven. Als u op het moment 
van overlijden in het buitenland woont, dan  moeten 
uw nabestaanden aan BPFV doorgeven dat u 
overleden bent. Uw nabestaanden  ontvangen 
 vervolgens een brief van BPFV met daarin het 
 bedrag dat zij aan (bijzonder) partner-/wezen-
pensioen gaan ontvangen. Het pensioen gaat in 
vanaf de dag van uw overlijden.

Is er een ex-partner?
Hebt u eerder een andere partner gehad? Dan 
heeft die ex-partner recht op het bij de scheiding 
toegekende bijzonder partnerpensioen. Het partner-
pensioen van uw huidige partner wordt daardoor 
wel lager.

…met pensioen gaat?
BPFV stuurt u tenminste 3 maanden vóórdat u 
AOW-pensioen gaat ontvangen:

•  een eindopgave van uw opgebouwde pensioen 
bij BPFV;

•  een formulier voor pensionering 
(voor persoonlijke gegevens zoals burgerlijke 
staat en bankrekening);

•  een formulier over uw keuzemogelijkheden.

Dit moet u invullen, ondertekenen en naar BPFV 
terugsturen. Daarna krijgt u een brief van BPFV met 
uw bruto pensioenbedrag per maand en start uw 
uitkering.

Keuzes voor u met pensioen gaat
Voordat u met pensioen gaat, hebt u verschillende 
mogelijkheden om uw pensioen af te stemmen op 
uw eigen wensen. U kunt bijvoorbeeld eerder of 
later met pensioen of gedeeltelijk met pensioen. 
Ook de hoogte van uw pensioen kunt u wijzigen. 
Bijvoorbeeld eerst een hoger en daarna een lager 
pensioen of andersom. Of u ruilt een stukje van 
uw ouderdomspensioen in voor een hoger partner-
pensioen voor uw partner. Of andersom. Waar u 
ook voor kiest, vergeet niet uw keuze op tijd aan 
BPFV door te geven (minimaal 3 maanden van 
tevoren).

Uw pensioenuitkering
Aan het eind van iedere maand ontvangt u uw 
pensioenuitkering. Deze uitkering is netto. BPFV 
zorgt op basis van de beschikbare gegevens voor 
de inhouding van loonbelasting en heffingen.

…verhuist naar het buitenland?
Als u in het buitenland gaat wonen, is het belang-
rijk dat u uw nieuwe adres aan BPFV doorgeeft in 
verband met toekomstige uitkeringen. U kunt uw 
adreswijziging doorgeven in Mijn Pensioencijfers 
via onze website.

Let op, want door uw vertrek vervallen uw 
 sociale verzekeringen. Dit heeft gevolgen voor 
uw inkomen. Denk hierbij aan de opbouw van uw 
AOW-pensioen, uw kinderbijslag en Anw. Kijk voor 
meer informatie hierover op www.svb.nl.

https://www.mijnpensioencijfers.nl/vlakglas/Verhuizen
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“Pas uw 

 pensioen aan op 

uw  persoonlijke 

situatie.”

Voor u met pensioen gaat, hebt u een aantal keuzes. Zo kunt u uw pensioen afstemmen op 

uw persoonlijke situatie. U bepaalt zelf of u hier gebruik van wilt maken. Wij kunnen u de 

 mogelijkheden uitleggen, maar het kan verstandig zijn een financieel adviseur te vragen u bij de 

 beslissing te helpen.

4. Maak uw pensioen  
‘op maat’ 

Eerder of later met pensioen?
Bij BPFV gaat u op uw 67ste met pensioen. Maar u 
kunt er ook voor kiezen om eerder met pensioen te 
gaan of later. Dit heeft effect op de hoogte van uw 
pensioen.

Eerder met pensioen
U kunt al vanaf 60 jaar met pensioen gaan. Besef 
wel dat uw pensioen dan lager wordt. U bouwt 
minder jaren pensioen op en moet uw pensioen 
over meer jaren verspreiden. Hierdoor krijgt u een 
lager pensioen.

Let op, wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW- leeftijd 
met pensioen gaan? Dan kan dit alleen als uw 
dienstverband wordt beëindigd (dit is een extra 
voorwaarde van de Belastingdienst).

Wilt u weten wat een bepaalde keuze voor u 
 concreet betekent? Dan kunt u dit laten door-
rekenen via de helpdesk van BPFV. Soms vragen 
wij hier een vergoeding voor.
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Tip: Eerder met pensioen? Laat BPFV dit 
3 maanden voordat u met pensioen wilt   
weten. Dit kan via onze helpdesk.

 
 
Later met pensioen 
Wilt u langer doorwerken? U kunt ervoor kiezen 
om later met pensioen te gaan. Uw ouderdoms-
pensioen gaat standaard in op uw 67ste. Dat 
 betekent niet dat u dan moet stoppen met  werken. 
U kunt uw pensioen uitstellen tot uw 70ste. Er 
gelden wel voorwaarden. Die vindt u in ons 
 pensioenreglement. 

Met deeltijdpensioen?
Wilt u alvast voor een deel met pensioen? Dan 
kunt u kiezen voor deeltijdpensioen. U werkt dan 
voor een deel, maar gaat ook voor een deel met 
pensioen.

Eerst meer, later minder pensioen? 
Of andersom?
Een hoger pensioen als u net met pensioen bent, 
of juist beginnen met een lager pensioen? Het 
is beide mogelijk. Kiest u hiervoor dan wordt uw 
 pensioen in twee perioden verdeeld. De eerste 
 periode duurt 5 of 10 jaar. Deze termijnen staan 
vast. De eerste periode ontvangt u een hogere 
en vervolgens een lagere uitkering of andersom. 
De lagere uitkering is 85% of 75% van de hogere 
uitkering. Een ander percentage is niet mogelijk.

Starten met een hoger pensioen
Vanaf het moment dat u met pensioen gaat, 
 ontvangt u in plaats van salaris elke maand een 
pensioenuitkering. Hebt u plannen om direct na 
uw pensioen op reis te gaan of te  verhuizen? 
Of  misschien hebt u studerende kinderen? 
Dan hebt u hogere kosten en kan een hogere 
pensioen uitkering aan het begin van uw pensioen 
van pas komen.

Starten met een lager pensioen
Andersom kan ook. U krijgt dan eerst een lagere 
pensioenuitkering en later een hogere. Hier kunt u 
bijvoorbeeld voor kiezen als uw partner nog werkt 
en u goed rond kunt komen van het gezamenlijke 
inkomen.

Minder voor u, meer voor uw partner? 
Of andersom?
U kunt een deel van uw ouderdoms pensioen 
 omzetten in partnerpensioen. Zo heeft uw 
 partner als u overlijdt een hoger partner-
pensioen. Heeft uw partner geen eigen  inkomen 
of  verwacht u dat het partnerpensioen te 
 weinig is om van rond te  komen, dan kunt u 
hiervoor kiezen. Andersom kan natuurlijk ook. 
Als uw partner zelf een goed  pensioen heeft 
of u geen partner hebt, kunt u  ervoor kiezen 
om (een deel) van het partner pensioen om te 
 zetten naar extra ouderdomspensioen. U en uw 
partner tekenen beiden voor deze beslissing.

Tip: Maakt u gebruik van een keuzemogelijk- 
heid? Dan is die keuze definitief en later niet 
terug te draaien. 

Maak gebruik van de Pensioenplanner
Wilt u weten wat deze keuzemogelijkheden 
 betekenen voor de hoogte van uw pensioen?  
Met behulp van de Pensioenplanner kunt u zelf 
rekenen met uw pensioen van ons fonds. U vindt 
de Pensioenplanner in Mijn Pensioencijfers. 

https://www.mijnpensioencijfers.nl/vlakglas
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“Hebt u nog 

vragen of 

klachten?”

Een pensioenregeling is ingewikkeld. Het is daarom goed mogelijk dat u na het lezen van deze 

pensioengids nog vragen hebt. Voor het antwoord op uw vragen kunt u contact opnemen met 

BPFV.

5. BPFV staat voor u klaar 

Naast deze gids vindt u actuele informatie over 
uw pensioenregeling op www.bpfv.nl. Daar vindt 
u meer informatie over het pensioenfonds, zoals 
de samenstelling van het pensioenfondsbestuur, 
de statuten en het beleid van het pensioenfonds. 
Ook vindt u daar meer informatie over de  financiële 
 positie van het pensioenfonds, zoals de jaar-
verslagen over de afgelopen jaren. Deze kunt u 
overigens ook aanvragen bij de helpdesk van BPFV.

Vragen of klachten?
Pensioen is een persoonlijke zaak, maar soms is 
het lastig om uw pensioen aan te laten sluiten op 
uw eigen situatie. Wij helpen u hier graag bij. Hebt 
u vragen? Neem dan gerust contact op met onze 
helpdesk. U krijgt uitleg van deskundige mede-
werkers, die graag de tijd voor u nemen.

Persoonlijk advies
Hebt u behoefte aan persoonlijk pensioenadvies? 
Dan kan het verstandig zijn daarvoor zelf een 
 onafhankelijk pensioenadviseur in te schakelen. 
Daar zijn overigens wel kosten aan verbonden.

Klachten
Onze medewerkers doen er alles aan uw 
 pensioenregeling zo goed mogelijk uit te voeren. 
Hebt u toch klachten over de uitvoering van de 
regeling, dan is er een klachten- en geschillen-
regeling. Deze regeling vindt u op de website van 
BPFV.
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Wie is BPFV?
BPFV verzorgt uw pensioen, maar hoe werkt dat  precies? 
Het pensioenfonds wordt geleid door een  bestuur. Dit 
 bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de werk-
geversorganisaties Bouwend Nederland  Vakgroep GLAS 
en de Vereniging van Verfgroothandelaren (VVVH) en 
vertegenwoordigers van de vakbonden FNV en CNV 
Vakmensen.nl. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede 
uitvoering van uw regeling en het beleggingsbeleid.

Die uitvoering heeft het bestuur uitbesteed bij AZL: een 
externe pensioenuitvoerder. AZL regelt de dagelijkse 
dingen die te maken hebben met uw pensioen, zoals 
het innen van de pensioenpremie en het uitkeren van de 
pensioenen.

Of het bestuur zijn werk goed doet, wordt  beoordeeld 
door de Raad van Toezicht. Deze raad moet weer 
 verantwoording afleggen aan een verantwoordings-
orgaan. Daarnaast moet BPFV voldoen aan de eisen 
van de toezichthouders De Nederlandsche Bank en de 
 Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

BPFV Helpdesk: 
Postbus 4471 
6401 CZ Heerlen 
Tel.: 088 - 1162407 
E-mail: bpf-vlakglas@azl.eu 
www.bpfv.nl

Wijzigingen?
Het is belangrijk dat BPFV op de hoogte is 
van wijzigingen die te maken hebben met uw 
 pensioensituatie. In de meeste gevallen gaat dit 
vanzelf, soms niet. Verhuizingen binnen Nederland, 
overlijden en  trouwen geeft de gemeente automa-
tisch aan ons fonds door. U hoeft er alleen maar 
voor te zorgen dat de gemeente op de hoogte is 
van de wijziging.

Gaat u scheiden of stopt uw geregistreerd 
 partnerschap? Vul dan samen het formulier 
‘Pensioenverdeling bij scheiding’ in. Dit vindt u in 
Mijn Pensioencijfers op onze website. Stuur dit 
binnen 2 jaar na de scheiding op naar BPFV, anders 
moet u later helemaal zelf de uitkering aan uw 
ex-partner regelen.

Verhuist u naar het buitenland? Dan moet u dit zelf 
aan het pensioenfonds doorgeven. Ook dit kunt u 
doen door in te loggen in Mijn Pensioencijfers.

Hoe informeren wij u over uw pensioen?
BPFV vindt het belangrijk dat u goed op de  hoogte 
bent van uw pensioen. Daarom krijgt u ieder jaar 
een uniform pensioenoverzicht (UPO). Hierop 
leest u in ieder geval hoeveel pensioen u hebt 
op gebouwd. Het is dan ook verstandig om dit 
 overzicht goed te bewaren. U vindt uw UPO ook 
terug in Mijn Pensioencijfers op onze website.  
Bent u geen deelnemer meer bij BPFV, dan 
staat er jaarlijks een nieuw UPO voor u klaar in 
Mijn  Pensioencijfers op onze website.  
Elke 5 jaar sturen we het UPO persoonlijk naar u 
toe.

Uitbetaling van uw pensioen
Aan het eind van iedere maand ontvangt u uw 
pensioenuitkering. Deze uitkering is netto. BPFV 
zorgt op basis van de beschikbare gegevens voor 
de inhouding van loonbelasting en heffingen.

Contact
Voor meer informatie over uw pensioen(regeling) 
kunt u terecht bij onze helpdesk:

Postbus 4471 
6401 CZ Heerlen 
Tel.: 088 - 1162407 
E-mail: bpf-vlakglas@azl.eu

Op onze website www.bpfv.nl vindt u meer 
 informatie over uw pensioen bij BPFV. U kunt er 
ook documenten downloaden, zoals het pensioen-
reglement. 

Bekijk Mijn Pensioencijfers
Als u rechtsboven op ‘Inloggen’ klikt komt u in 
Mijn Pensioencijfers, uw persoonlijke omgeving van 
de website. Hier ziet u hoeveel pensioen u bij BPFV 
hebt opgebouwd. U kunt ook zelf zaken regelen, 
zoals uw partner aanmelden of een adreswijziging 
naar het buitenland doorgeven. Uw UPO staat er 
ook digitaal voor u klaar.

Geef uw e-mailadres door
U logt in met uw DigiD. Bij de eerste keer 
inloggen, doorloopt u eenmalig een aan-
tal stappen. Daarin wordt ook gevraagd naar 
uw e-mailadres. Zonder e-mailadres hebt 
u geen toegang tot Mijn Pensioencijfers.

Tip: Hebt u bij meerdere pensioenfondsen 
pensioen opgebouwd, dan ziet u een compleet 
overzicht van uw pensioen op: 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

https://www.mijnpensioencijfers.nl/vlakglas/Scheiden
https://www.mijnpensioencijfers.nl/vlakglas/Verhuizen
http://www.mijnpensioencijfers.nl/vlakglas
http://www.mijnpensioencijfers.nl/vlakglas
http://www.mijnpensioencijfers.nl
http://www.mijnpensioencijfers.nl
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BPFV Helpdesk: 
Postbus 4471 
6401 CZ Heerlen 
Tel.: 088 - 1162407 
E-mail: bpf-vlakglas@azl.eu

www.bpfv.nl


