
We krijgen een nieuw pensioenstelsel. In juni 2020 waren het kabinet, de 

vakbonden en de werkgeversorganisaties het daarover eens. De grote lijnen 

zijn toen vastgelegd in het pensioenakkoord.

Het pensioenakkoord gaat over 
nieuwe afspraken voor de pensioenen 
en de AOW. Veel moet nog worden 
 uitgewerkt. Voor 2021 is er wel al 
 duidelijkheid gegeven over de regels 
voor het verlagen van de pensioenen.

Geen verlaging boven de 90% 
Nu het pensioenakkoord er is, heeft 
de minister laten weten dat hij  
de regels voor het verlagen van de 
 pensioenen versoepelt.  Pensioen - 
fondsen hoeven niet te  verlagen als 
de  actuele dekkingsgraad op 
31 december 2020 90% of hoger is.

Dit maakt de kans dat wij de 
 pensioenen in 2021 moeten verlagen 
een stuk kleiner. Maar we zijn nog niet 
uit de gevarenzone. Eind  september 
was onze  actuele  dekkingsgraad 
91,0%. Elke maand  publiceren we onze 
 dekkingsgraad op onze website. Of we 
de pensioenen moeten verlagen, weten 
we pas zeker na 31 december 2020. 

Hoe gaat het verder? 
Er komt eerst een wetsvoorstel. Als 
de Tweede en Eerste Kamer dat goed-
keuren, wordt de wet aangepast. 
De komende tijd moet er door de  
 minister, werkgevers en  vakbonden 
nog veel uitgewerkt worden. 
 Minister  Koolmees wil de nieuwe 
regels voor het pensioen laten ingaan 
vanaf 1 januari 2022. 

Daarna gaat het bestuur met de sociale 
partners aan de slag om de pensioen-
regeling aan te passen. Dat moet 
 uiterlijk op 1 januari 2026 klaar zijn. 
Achter de schermen bereiden we ons 
daar nu al op voor. 

Wij houden u natuurlijk op de hoogte. 
Als er meer duidelijkheid is over 
 onderwerpen uit het pensioenakkoord, 
informeren we u daarover.
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Het pensioenakkoord: 
kans op verlaging 
 pensioenen kleiner

Balanceren op het snijvlak 
van welvaart en welzijn

De bekende econoom  Matthijs  Bouwman 
maakt elk jaar de Lijst der Lijsten, zo 
ook in 2020. Het is een overzicht van de 
beste  economieën ter wereld volgens 
5  internationale  ranglijsten. West-Europa 
staat met stip bovenaan en Nederland 
staat op een hoge plaats in deze lijst. 
Hoe kan dat? 

De beste verklaring lijkt wel dat we in onze 
hoek van de wereld een buitengewone 
 combinatie van economische groei en 
sociaal welzijn hebben weten te  bereiken. 
En toch is de wereld aan het veranderen. 
Er is opeens het Coronavirus, een pensioen-
akkoord en een mogelijke korting van uw 
pensioen. Vele sectoren in de economie 
hebben het lastig, zoals cultuur, toerisme, 
luchtvaart, recreatie en horeca. Gelukkig is 
dat onze Glas- en Verfgroothandel sector tot 
nu toe grotendeels bespaard gebleven. 

En toch moeten 
we  voorzichtig 
blijven: waak-
zaam en alert, 
weerbaar en 
flexibel. Dat zijn 
begrippen om 
zoveel mogelijk 
aan het werk te 
blijven, ook voor 
uw pensioen. 
Blijf gezond en 
let op de ander. 
Noblesse oblige.

Martin Meijer 
Voorzitter BPFV



Maak 
kennis  
met ons 
bestuur
Achter de schermen zetten zeven 
bestuursleden zich voor uw fonds in.  
Zij vertegenwoordigen de werkgevers, werknemers 
en  pensioengerechtigden. Benieuwd wie zij zijn? 
En naar hun  verhalen? Kijk op 
www.bpfv.nl/over-het-fonds/onze-organisatie/wat-doet-ons-fonds.

Uw pensioen tegelijk  
met uw AOW? Dat kan!
AOW is het basispensioen dat u van 

de overheid krijgt. De leeftijd 

waarop iemand AOW krijgt, 

verschilt. Het pensioen dat u bij 

BPFV opbouwt gaat standaard in 

als u 67 jaar wordt. En toch kunt u 

uw AOW en uw pensioen van BPFV 

eenvoudig op hetzelfde moment 

laten ingaan.

Hoe zit het nu met die AOW?
De AOW krijgt u op een vast moment: 
uw AOW-leeftijd. De overheid bepaalt 
dat moment, u kunt het niet zelf  kiezen. 
De AOW-leeftijd tot en met 2025 staat 
al vast op 67 jaar. Vanaf 2025 kan de 
AOW-leeftijd verder stijgen. Daarbij kijkt 
de  overheid naar de levensverwachting. 
Als we 1 jaar langer leven, gaat de 
AOW- leeftijd met 8 maanden omhoog. 
Wilt u weten wanneer u AOW krijgt? 
Kijk dan op www.svb.nl/nl/aow.

Pensioen van BPFV:  
standaard op 67 
Bij uw fonds is de pensioenleeftijd 
67 jaar. Bij de berekening van uw 

 pensioen gaan we ervan uit dat u tot 
uw 67e pensioen blijft opbouwen.  
Maar u hóeft niet met 67 jaar met 
 pensioen. U kunt zelf kiezen wanneer u 
uw  pensioen laat ingaan. Bijvoorbeeld 
op het moment dat u ook AOW krijgt. 

Tegelijk laten ingaan?
Als u vóór 2024 met pensioen gaat, 
krijgt u AOW vóór uw 67e. Wilt u 
het pensioen van BPFV op hetzelfde 
moment laten ingaan? Dan gaat u 
eerder met pensioen. Uw pensioen-
bedrag gaat daardoor wel iets omlaag. 
U bouwt dan immers geen pensioen 
op tot 67 jaar en u krijgt het langer 
 uitbetaald. 

In onze pensioenplanner ziet u 
wat een bepaalde keuze betekent 
voor de hoogte van uw pensioen. 
U vindt de  planner via 
www.mijnpensioencijfers.nl/vlakglas.

2020 & 2021 2022 2023   2024 & 2025

66+

 en 4 maanden
en 7 maanden en 10 maanden

Hoe geeft u uw  
e-mailadres door?
Heel simpel: u gaat naar www.bpfv.nl en klikt   
rechtsboven op inloggen. U logt in met uw DigiD. 
Dan wordt automatisch naar het e-mailadres gevraagd. 
Na het inloggen ziet u uw persoonlijke omgeving bij BPFV. 

Handig: ook op uw telefoon! 
U kunt tegenwoordig ook via uw mobiele telefoon 
 inloggen en uw e-mailadres doorgeven. 

| 2 |



Lettie Kleijer zit in haar dagelijks werk aan de onderhandelingstafel bij  

de FNV. Daarnaast is ze bestuurslid van BPFV en voorzitter van de 

 communicatiecommissie. In beide functies staat communicatie centraal. 

‘Het gaat erom dat de verbinding wordt gelegd.’

De communicatiecommissie van BPFV 
houdt zich bezig met communicatie 
tussen het fonds en de deelnemers 
en werkgevers. ‘Als pensioenfonds 
beheren we het pensioengeld van de 
deelnemers op een zo goed mogelijke 
manier. Maar er gebeurt van alles om 
ons heen. Daar willen we de deel-
nemer over informeren. En we vinden 
het belangrijk dat de deelnemer zelf 
zijn eigen pensioen volgt. Er is ook best 
wat te kiezen. Via onze communicatie 
komen we in contact met onze deel-
nemers. Het is de verbindende schakel.’

Zenden is één ding 
Lettie vindt het een hele leuke taak 
om voorzitter van de communicatie-
commissie te zijn. ‘Communicatie is 
ontzettend belangrijk. Waar het voor mij 
continu om draait is: hoe brengen we 
iets op een begrijpelijke manier over? 
Zenden is één ding. Maar hoe zorg je 
ervoor dat de boodschap aankomt?’

Dure woorden zeggen niets
‘Er worden vaak veel dure woorden 
gebruikt. Ik merk dat aan de onder-
handelingstafel ook. Dan denk je na 
twee zinnen: wat bedoelt u eigenlijk? 
Dure woorden zeggen niets. Het 
is juist de kunst om dingen op een 
 begrijpelijke manier te zeggen. Zodat 
onze deelnemers het ook echt snap-
pen. En er iets mee gaan doen.  
Je wil eigenlijk dat deelnemers na 
een bericht van ons fonds denken: 
dat moet ik maandag eens met mijn 
 collega  bespreken. Pensioenpraat bij de 
koffieautomaat. Heb jij dat ook gelezen? 
Hoe pak jij dat aan?’ 

Hoe doen we het?
‘We zoeken naar mogelijkheden 
om meer de dialoog aan te gaan. 
 Luisteren naar wat onze deelnemers 
willen en belangrijk vinden. Dat doen 
we bijvoorbeeld binnen onze klank-
bordgroep. Ook hebben we pas 

een online tevredenheidsonderzoek 
 georganiseerd. Ik hoop dat veel deel-
nemers hebben meegedaan. Doen we 
het op een goede manier? Hebben zij 
nog tips voor ons? Met die uitkomsten 
gaan we zeker aan de slag.’

Zorgvuldige aanpak
‘In de komende periode hebben 
de kans op het verlagen van de 
 pensioenen en het nieuw pensioen-
contract onze bijzondere aandacht. We 
willen de deelnemers daarover zo goed 
mogelijk informeren. Maar we willen 
ook niet teveel informatie zenden, zeker 
als nog niet alles duidelijk is. Het vraagt 
dus om een zorgvuldige aanpak.’ 

‘Pensioenpraat 
bij de koffie.  
Dat is wat je 
wil.’

‘Zenden is één ding. 

Maar hoe zorg je ervoor 

dat de  boodschap 

aankomt?’
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Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het   
Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV). Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

Hoewel deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Rechten kunt u alleen  
ontlenen aan het pensioenreglement van BPFV.

Wat is er geregeld voor uw partner 
als u  overlijdt? 
Stel, u komt te overlijden. Het is iets waar u liever niet aan denkt. Toch is het goed om na te denken over hoe uw 

nabestaanden dan financieel achter blijven. 

Partnerpensioen: zolang uw partner leeft
Als u overlijdt, regelen wij een uitkering voor uw partner. 
Dit noemen we het partnerpensioen. De hoogte van 
het  partnerpensioen is 70% van het ouderdoms-
pensioen dat u zelf tot 67 jaar had kunnen 
opbouwen bij ons fonds. Uw partner ontvangt 
dit pensioen zolang hij of zij leeft. 

Tot AOW: tijdelijk  nabestaandenpensioen
Als u overlijdt terwijl u nog werkt, krijgt uw 
partner ook een tijdelijk nabestaandenpensioen 
van ons fonds. Uw partner ontvangt dit tot de 
AOW-leeftijd. De hoogte van het tijdelijk nabestaan-
denpensioen is gelijk aan de jaarlijkse (bruto) uitkering van 
de wettelijke Anw-uitkering van de overheid. In 2020 is dat 
€ 15.814,56. Als u parttime werkte, bijvoorbeeld 50%, dan is 
de uitkering ook 50%. 

Moet uw partner iets doen?
Als u overlijdt, krijgen wij daarover automatisch bericht via 
de gemeente. Wij sturen uw partner dan een brief met 

 informatie over het pensioen. Uw partner moet ons wel 
de gegevens voor de betaalwijze doorgeven. Daarna 

start de uitkering.

Hoeveel pensioen krijgt uw partner?
Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u 
hoeveel  pensioen er is voor uw partner als u komt 

te overlijden. U kunt het ook zien als u inlogt in 
Mijn Pensioencijfers via onze website. Uw partner heeft 

misschien ook nog andere inkomsten. Bijvoorbeeld uit werk 
of het eigen pensioen. Het pensioen van ons fonds is dan 
maar een deel van het totaal.

Samenwonen? 
Partner aanmelden!
Als u in Nederland trouwt of een geregistreerd partnerschap 

aangaat met uw partner, krijgen wij dit  automatisch door via de 

gemeente. Maar als u gaat samen wonen, krijgen we dat niet door.  

Meld uw partner dan zelf bij ons aan. 

In Mijn Pensioencijfers vindt u daarvoor een formulier. Upload ook uw samenlevings-
contract. Het is binnen 5 minuten geregeld. Trouwt u in het buitenland? Geef het dan ook 
aan ons door via bpf-vlakglas@azl.eu. 

Overlijdt u en was u vergeten om uw partner aan te melden? Als er bewijs is dat u en 
uw partner samenwoonden en er een samenlevingscontract is, zorgen we alsnog voor 
het pensioen voor uw partner. Maar dat geeft wel een hoop gedoe. Zorg er daarom 
voor dat uw partner bij ons bekend is. Dan start de uitkering na uw overlijden vanzelf. 

Hebt u vragen?
Of wilt u meer weten over een onderwerp in deze 
nieuwsbrief? Kijk dan op www.bpfv.nl. U kunt ook 
contact met ons opnemen via 088 - 116 2407 en 
bpf-vlakglas@azl.eu. Wij helpen u graag!


