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1. Alstublieft! 
Uw pensioenregeling
Bij pensioen denkt u misschien aan later. Maar uw pensioen bouwt u 
nú op bij ons fonds. Daarom is het slim om ook nu al na te denken over 
uw pensioen. Verandert er iets in uw leven? Gaat u bijvoorbeeld samen
wonen, uit elkaar of krijgt u een andere baan? Geef dat aan ons door. 
Want veel gebeurtenissen hebben invloed op uw pensioen. In deze 
 brochure leest u de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. 
Hebt u vragen? Stel ze gerust. Wij staan voor u klaar.

Bedrijfstakpensioenfonds Vlakglas, 

John Westerbrink
Onafhankelijk voorzitter adinterim
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2. Wat is pensioen?
U bepaalt zelf wanneer u met pensioen gaat 
Uw pensioen bij ons fonds gaat standaard in op uw 67ste. Maar eigen
lijk kiest u zelf wanneer u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld tegelijk met 
het moment waarop uw AOWuitkering van de overheid start. Wilt u 
meer dan 5 jaar vóór uw AOWleeftijd in deeltijd met pensioen gaan? 
Dan stelt de Belastingdienst de extra voorwaarde dat uw dienstverband 
wordt  beëindigd voor het deel dat u in deeltijd met  pensioen gaat. 
U moet  hiervoor een intentieverklaring tekenen. Gaat u vóór uw 67ste 
met  pensioen? Dan moeten wij gemiddeld wat langer pensioen uitkeren. 
U krijgt dan per maand dus iets minder pensioen.

Langer doorwerken kan ook. Dat kan tot 5 jaar ná uw AOW datum. 
Als u later met pensioen gaat, hoeven wij gemiddeld minder lang 
 pensioen aan u uit te keren. U krijgt dan per maand dus iets meer 
 pensioen.

U krijgt het pensioen elke maand, tot uw overlijden. Dit heet 
 ouderdomspensioen. Naast uw pensioen ontvangt u AOW. De leeftijd 
waarop u AOW ontvangt, stijgt de komende jaren naar 67 jaar en verder. 
Wilt u meer  informatie over de AOWleeftijd? Kijk dan op svb.nl.

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht 
Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u hoeveel pensioen u hebt 
opgebouwd. En hoeveel u nog kunt opbouwen tot uw 67ste.

“Het duurt nog even, maar later ga ik lekker genieten van mijn vrije 
tijd! Die droomreis naar Afrika maken. Of gewoon met de klein-
kinderen een dagje naar de dierentuin.” Pensioen is geld voor later. 
Daar spaart u nu voor. Zodat u zich daar straks geen zorgen over 
hoeft te maken. 

U spaart elke maand voor later
Elke maand gaat een deel van uw salaris naar uw pensioen. Uw werkgever 
betaalt ook elke maand mee. Wij beheren alle betaalde premies. En we 
zorgen ervoor dat u uw pensioen krijgt als u met pensioen gaat. 
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3. Hoe bouwt u pensioen op?
U en uw werkgever betalen samen pensioenpremie voor uw 
 pensioen. De pensioenpremie 2023 voor de branches vlakglas en verf 
is 32,0%. De pensioenpremie 2023 voor de branches hout- 
verwerkende industrie en jachtbouw is 28,6%.

Uw werkgever houdt uw deel van de pensioenpremie in op 
uw salaris
Dat ziet u op uw salarisstrook. U hoeft daar zelf niets voor te doen. 

U bouwt pensioen op over een deel van uw salaris 
Dat noemen we de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is uw  salaris 
min de franchise. Hierover berekenen we ook de pensioenpremie. Over het 
salaris boven € 66.956 bouwt u geen pensioen op. 

Uw salaris telt niet helemaal mee voor uw pensioen 
Het deel waarover u geen pensioen opbouwt, heet de franchise. U  betaalt 
hierover ook geen pensioenpremie. In 2023 is de franchise voor alle 
 branches gelijk: € 16.322. De hoogte van de franchise kan elk jaar 
 veranderen. 
 

Uw pensioen hangt af van uw salaris en jaren dat u opbouwt 
Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op. Hoeveel dat is, hangt af van 
de hoogte van uw salaris. Gaat u met pensioen? Dan krijgt u vanaf dat 
 moment elke maand een  pensioen van ons fonds. 

Uw opgebouwde pensioen kan omhoog of omlaag gaan 
Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen. Zodat uw pensioen 
 meegroeit met de prijzen. Dit heet toeslag. Maar in slechte tijden kan 
het zijn dat uw pensioen verlaagd wordt. Eind december 2022 was onze 
financiëlesituatiegoedgenoegomdepensioenenvanaf1januari2023
met 3,2% te kunnen verhogen. Of we de pensioenen ook in de toekomst 
kunnen verhogen, weten we nu nog niet. 

U bouwt elk jaar een percentage op 
Het percentage dat u elk jaar opbouwt, heet het opbouwpercentage. In 
2023 is dat 1,725% voor de sector Vlakglas en Groothandel Verf. Voor de  
sector Houtverwerkende industrie en Jachtbouw is het opbouwpercentage 
1,565%.

Zelf extra pensioen opbouwen via uw werkgever
U kunt misschien zelf extra pensioen opbouwen via uw  werkgever. 
Dit heet de excedentregeling. U bouwt dan ook pensioen op 
over uw salaris boven € 66.956. Niet alle werkgevers bieden deze 
 regeling aan. Vraag uw werkgever naar meer informatie. 
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We berekenen elk jaar wat u aan pensioen opbouwt 
Hiervoor gebruiken we een formule: 
 
pensioengrondslag = (salaris   franchise) × opbouwpercentage x parttime
percentage (indien van  toepassing)

Uiteindelijk tellen we alle  uitkomsten per jaar bij elkaar op. Dat is uw 
 pensioen. 

 

U krijgt misschien ook pensioen van uw vorige werk 
Werkte u vroeger niet in dezelfde sector? Dan hebt u misschien  pensioen 
opgebouwd bij een ander pensioenfonds. U krijgt daarvan ook een deel 
van uw pensioen. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u bij welk pensioen
fonds u pensioen hebt opgebouwd. En hoeveel dat is. Wist u dat u dit 
 pensioen kunt meenemen naar ons pensioenfonds? We noemen dat 
 waardeoverdracht. U leest er meer over in hoofdstuk 5.

Een voorbeeld
Gina bouwt via haar werkgever pensioen op bij ons pensioenfonds. 
Haar salaris is € 31.322 per jaar. Zij werkt 40 uur per week, dus 
 fulltime. Haar pensioengrondslag is in 2023:
€ 31.322 (salaris)  € 16.322 (franchise) = € 15.000

1. Alstublieft! Uw pensioenregeling  
2. Wat is pensioen?
3. Hoe bouwt u pensioen op?
4. Hoe werkt het pensioen voor uw partner en kinderen?
5. Wat gebeurt er bij veranderingen in uw werk? 

6. Wat gebeurt er bij veranderingen in uw privéleven?
7. Wanneer gaat uw pensioen in?
8. Wat gaat er door het  nieuwe pensioenstelsel  veranderen?
9. Hebt u nog vragen?

http://mijnpensioenoverzicht.nl


4. Hoe werkt het pensioen voor uw partner en kinderen?
Uw partner en kinderen kunnen ook pensioen krijgen. Dat gebeurt 
als u overlijdt terwijl u nog werkte in onze branche. Zij krijgen dan 
binnen 3 weken na uw overlijden een aanvraagformulier. 
Uw gemeente laat het ons weten als u bent overleden. 

Het pensioen voor uw partner is op risicobasis verzekerd
Het partnerpensioen is bij ons pensioenfonds op  risicobasis verzekerd. 
Dit betekent dat u verzekerd bent voor een pensioen voor uw partner, 
 zolang u werkt in onze branche en nog niet met pensioen bent. Gaat u uit 
dienst of met pensioen? Dan vervalt de verzekering en regelen wij geen 
pensioen meer voor uw partner als u overlijdt. U kunt er dan wel voor 
kiezen om pensioen voor uzelf in te ruilen voor pensioen voor uw partner. 
Uw partner krijgt dat als u overlijdt. Uw eigen pensioen wordt daardoor 
lager.

Uw partner kan partnerpensioen krijgen 
Als u overlijdt, kan uw partner partnerpensioen krijgen. Bijvoorbeeld 
als u voor uw pensioneren bent getrouwd of als u een geregistreerd 
 partnerschap hebt. Woont u samen en wilt u dat uw partner recht krijgt 
op partnerpensioen? Dan moet u uw partner zelf bij ons aanmelden. 
U hebt dan een notarieel samenlevingscontract nodig. Uw partner krijgt 
pas recht op partnerpensioen als wij de aanmelding van uw partner 
 hebben  geaccepteerd.

Uw kind kan wezenpensioen krijgen 
Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Ieder kind krijgt dit 
tot zijn 21ste verjaardag. Studeert uw kind of is hij arbeidsongeschikt, 
dan krijgt hij wezenpensioen tot zijn 27ste. Overlijdt uw partner ook? 
Dan  verdubbelen we het wezenpensioen per kind. Deze regeling geldt 
ook voor geadopteerde kinderen, pleegkinderen en stiefkinderen. 

Werkte u al vóór 1 januari 2022 in de branches Vlakglas of Verf? 
Dan hebt u tot en met 31 december 2021 pensioen voor uw partner 
opgebouwd. Het partnerpensioen was toen nog geen verzekering. 
Het opgebouwde partnerpensioen raakt u niet meer kwijt. Ook niet 
als u uit dienst gaat of met pensioen gaat. 
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Uw gemeente informeert ons als u trouwt of een 
 geregistreerd partnerschap sluit 
U hoeft niets te doen. Woont u samen in Nederland? Dan  informeert 
uw gemeente ons niet. U meldt uw partner dan zelf bij ons 
aan. Wij  ontvangen dan ook graag een kopie van uw notarieel 
 samen levingscontract. U doet dat via Mijn Pensioencijfers. 

Bij scheiding krijgt uw ex-partner een deel van uw 
 ouderdomspensioen
Uw expartner heeft recht op de helft van uw ouderdomspensioen. Dit is 
het pensioen dat u hebt opgebouwd tijdens het huwelijk of  geregistreerd 
partnerschap. U kunt het pensioen verdelen via verevening. Dat  betekent 
dat uw expartner een deel van uw pensioen krijgt vanaf het moment 
dat u met pensioen gaat. Verevening is wettelijk geregeld en moet 
 binnen 2 jaar bij ons gemeld worden. U kunt onderling ook andere 
 afspraken  maken. We ontvangen dan graag een kopie van uw huwelijkse 
 voorwaarden of echtscheidingsconvenant.
 
Uw ex-partner kan misschien bijzonder partnerpensioen 
krijgen 
Gaat u scheiden? Dan kan uw expartner recht hebben op een deel 
van het partnerpensioen dat u tot het einde van het huwelijk hebt 
 opgebouwd. Wij noemen dit bijzonder partnerpensioen. Dit geldt alleen 
als u vóór 2022 partnerpensioen hebt opgebouwd. Uw expartner kan 
ervan afzien. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van 
ons. Als u een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een 
volledig partnerpensioen zolang u werkt in onze branche.

Geef het door als u niet meer samenwoont 
Was u niet getrouwd of had u geen geregistreerd partnerschap, maar 
woonde u wel samen? Geef het dan aan ons door als u niet meer 
 samenwoont. U doet dat via Mijn pensioencijfers. Degene met wie u 
 samenwoonde, krijgt geen deel van uw ouderdomspensioen. Wel kan hij 
of zij misschien een deel van het partnerpensioen krijgen. Dit geldt alleen 
als u vóór 2022 partnerpensioen hebt opgebouwd. Maar uw expartner 
kan verklaren af te zien van dit partnerpensioen.
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5. Wat gebeurt er bij  
veranderingen in uw werk?

Uw pensioenopbouw stopt als u niet langer werkt binnen de 
branche
Als u een nieuwe baan vindt buiten onze branche, stopt uw pensioen
opbouw bij ons fonds. 
Er zijn 2 situaties: 
• Uw pensioen is lager dan € 594,89 per jaar (in 2023) 

Uw pensioen wordt dan automatisch overgedragen naar uw nieuwe 
pensioenfonds of verzekeraar. 

• Uw pensioen is hoger dan € 594,89 per jaar (in 2023) 
Uw pensioen blijft bij ons staan. U krijgt dan vanaf 67 jaar elke maand 
uw pensioen. U kunt er ook voor kiezen om waarde overdracht aan te 
vragen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. 

Hebt u een nieuwe baan binnen de branche? Dan blijft u gewoon 
 pensioen bij ons opbouwen. 

Uw pensioenopbouw stopt als u werkloos wordt 
Uw opgebouwde pensioen blijft staan tot u met pensioen gaat. Vanaf uw 
pensioendatum krijgt u elke maand uw pensioen uitbetaald.  Overlijdt u 
terwijl u een WWuitkering ontvangt? Dan krijgt uw eventuele partner 
 misschien een partnerpensioen. 

Uw pensioenopbouw gaat door als u arbeidsongeschikt 
wordt 
Uw werkgever betaalt uw salaris door als u ziek bent. U bouwt dan 
ook pensioen op. Kunt u na 2 jaar door ziekte nog steeds niet werken? 
Dan bent u arbeidsongeschikt. U kunt dan een WIAuitkering krijgen. 
Wij betalen een deel van uw premie als u een WIAuitkering krijgt. U en 
uw werkgever betalen premie over het deel dat u eventueel nog wel 
werkt.
 

Wat als u door ziekte niet meer kunt werken? Of als u meer of 
minder gaat werken? Of misschien vindt u een andere baan. Deze 
veranderingen zijn belangrijk voor uw pensioen. Hieronder leest u 
de belangrijkste veranderingen. 

Nieuw in dienst? U kunt uw opgebouwde pensioen 
 meenemen 
Komt u voor het eerst in onze branche werken? Dan kunt u uw 
 opgebouwde pensioen van uw vorige baan meenemen naar ons. Dit heet 
waardeoverdracht. U kunt dit aanvragen via Mijn Pensioencijfers. 
Danontvangtueersteenofferte.Pasnadatuakkoordbentmetde
offerte,wordtuwpensioenovergedragen.Alsuwopgebouwdepensioen
van uw vorige baan lager is dan € 594,89 per jaar (in 2023) wordt het 
 pensioen automatisch naar ons overgedragen.

Uw pensioenopbouw en premie veranderen als u meer of 
minder werkt
Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw salaris. De hoogte van 
uw pensioenopbouw en premie die u betaalt veranderen mee. U bouwt 
daardoor meer of minder pensioen op. U hoeft zelf niets te doen. Uw 
werkgever geeft een verandering in uw salaris aan ons door.
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6. Wat gebeurt er bij 
 veranderingen in uw privéleven? 
Sommige veranderingen in uw privéleven kunnen invloed hebben 
op uw pensioen. Bijvoorbeeld als u niet meer samenwoont of gaat 
scheiden. U las hier meer over in hoofdstuk 4. Of als u verhuist 
naar het buitenland. Geef deze veranderingen op tijd aan ons door. 

U verhuist binnen Nederland 
U hoeft ons niet te informeren. Uw gemeente geeft uw nieuwe adres aan 
ons door.

U verhuist naar het buitenland 
Geef dit via Mijn Pensioencijfers aan ons door. 

U verhuist in het buitenland 
Geef dit via Mijn Pensioencijfers aan ons door. 

Uw correspondentieadres verandert 
Geef dit via Mijn Pensioencijfers aan ons door.
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7. Wanneer gaat uw pensioen in?
“De laatste tijd lees ik vaak in de krant dat we langer moeten door-
werken. Kan ik nu wel of niet eerder stoppen met werken?” 
Uw pensioen bij ons gaat in als u 67 jaar wordt. Maar u kunt ook 
eerder of later met pensioen. Hieronder leest u de mogelijkheden.

U kunt uw pensioen tegelijk met uw AOW-uitkering laten 
ingaan 
Zolang de AOWdatum eerder is dan 67 jaar, gaat u dan dus eerder met 
pensioen. Wilt u liever eerder dan uw 67ste uw pensioen ontvangen? Geef 
dat 6 maanden voor de datum waarop u met pensioen wilt aan ons door. 
U kunt deze datum daarna niet meer veranderen.
 
Uw pensioenopbouw stopt zodra u met pensioen gaat. U bouwt dus 
minder lang pensioen op als u eerder stopt. En u krijgt langer pensioen. 
Daardoor is het bedrag dat u elke maand krijgt lager. 

U kunt voor een deel werken en voor een deel met pensioen 
gaan 
U maakt de overgang tussen werken en pensioen kleiner. Zo kunt u uw 
werk langzaam afbouwen. U bouwt nog pensioen op over de dagen dat u 
werkt. De andere dagen krijgt u al een deel van uw pensioen. 
 
U kunt tot 5 jaar ná uw AOW-datum met pensioen gaan 
Wilt u na uw 67ste nog even doorwerken? Dat kan tot 5 jaar ná uw 
AOWdatum. U stelt uw pensioen dan uit. Het bedrag dat u dan krijgt is 
hoger. Dat komt doordat u minder lang pensioen krijgt. De pensioen
opbouw stopt wel op uw 67ste.

Afhankelijk van uw arbeidsvoorwaarden kunt u langer doorwerken. 
Uw AOWdatum ligt wel vast. Uw AOW gaat op die datum gewoon in, 
ook als u langer doorwerkt. Overleg met uw werkgever wat de mogelijk
heden zijn. U kunt uw  pensioen alleen uitstellen zolang u blijft werken bij 
dezelfde werkgever. Uw werkgever moet hier dus mee instemmen. 

U kunt eerst een hoog pensioen en later een lager pensioen 
krijgen 
U krijgt normaal gesproken elke maand hetzelfde bedrag. Maar u kunt 
er ook voor kiezen om de eerste jaren een hoger ouderdomspensioen 
te krijgen. U krijgt later dan een lager ouderdomspensioen. Andersom 
kan natuurlijk ook. Het lage bedrag is steeds 75% of 85% van het hoge 
bedrag. U kunt dit voor een periode van 5 of 10 jaar kiezen. Deze keuze 
maakt u als u volledig met pensioen gaat. U kunt uw keuze daarna niet 
meer veranderen. 
 
U krijgt 6 maanden voor uw 67ste verjaardag meer 
 informatie 
U krijgt alle informatie die u nodig hebt als u met pensioen gaat. 
We leggen u bijvoorbeeld duidelijk uit hoe u uw pensioen aanvraagt. Wilt 
u eerder (in deeltijd) met pensioen? Laat ons uiterlijk 3 maanden vooraf 
weten wanneer u met pensioen wilt gaan. U ontvangt 6 maanden voor uw 
pensioendatum van ons alle informatie die u nodig hebt.

Wilt u weten wat de gevolgen van deze keuzes zijn? Ga dan naar de 
 Pensioenplanner op onze website (bij Mijn Pensioencijfers).
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8. Wat gaat er door het  nieuwe 
pensioenstelsel  veranderen?
De Wet toekomst pensioenen is goedgekeurd door de Tweede  Kamer. 
Als de Eerste Kamer de wet ook goedkeurt, komt er een nieuw 
 pensioenstelsel. U krijgt dan een nieuwe pensioenregeling. Die nieuwe 
pensioenregeling gaat waarschijnlijk op 1 januari 2026 in. 

Ga voor meer informatie naar onze website 
Op de website van ons fonds vindt u altijd het laatste nieuws over het nieuwe 
pensioenstelsel.

Hebt u een vraag over het nieuwe pensioenstelsel? Stuur dan een email naar 
wtp@bpfv.nl.
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2. Wat is pensioen?
3. Hoe bouwt u pensioen op?
4. Hoe werkt het pensioen voor uw partner en kinderen?
5. Wat gebeurt er bij veranderingen in uw werk? 

6. Wat gebeurt er bij veranderingen in uw privéleven?
7. Wanneer gaat uw pensioen in?
8. Wat gaat er door het  nieuwe pensioenstelsel  veranderen?
9. Hebt u nog vragen?

https://www.bpfv.nl/nieuwe-regels-voor-pensioen-in-nederland/
https://www.bpfv.nl/nieuwe-regels-voor-pensioen-in-nederland/
https://www.bpfv.nl/nieuwe-regels-voor-pensioen-in-nederland/
mailto:wtp@bpfv.nl


9. Hebt u nog vragen? 
Wilt u meer weten over de precieze regels van uw pensioen? Vraag 
het uw werkgever. Of neem contact met ons op. Wij helpen u graag. 

Kijk op onze website: bpfv.nl 
Hier vindt u uitgebreide informatie over uw pensioenregeling. Ook vindt 
u er het hele pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk 
bepalend.

Bel of mail gerust als u vragen hebt 
Ons telefoonnummer is 088  116 2407 (voor (oud)werknemers en 
 pensioengerechtigden) en 088  116 2427 (voor werkgevers). U bereikt 
ons van 8.30 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook stellen bij Contact op 
onze website. 

Deze brochure schetst alleen de grote lijnen van de pensioenregeling. 
U kunt er daarom geen rechten aan ontlenen. Het pensioenreglement is 
uiteindelijk bepalend.
 

1. Alstublieft! Uw pensioenregeling  
2. Wat is pensioen?
3. Hoe bouwt u pensioen op?
4. Hoe werkt het pensioen voor uw partner en kinderen?
5. Wat gebeurt er bij veranderingen in uw werk? 

6. Wat gebeurt er bij veranderingen in uw privéleven?
7. Wanneer gaat uw pensioen in?
8. Wat gaat er door het  nieuwe pensioenstelsel  veranderen?
9. Hebt u nog vragen?

http://bpfv.nl
https://www.bpfv.nl/contact/

