
Vanaf dit najaar maken we de Nieuwsflits alleen nog digitaal. Dit is de 

laatste Nieuwsflits die u op papier krijgt. 

Met deze Nieuwsflits informeert BPFV u over uw pensioen en het pensioen-
fonds. Dat doen we graag. Want we vinden het belangrijk dat u een goed beeld 
hebt of krijgt van uw  pensioen bij ons fonds. Een papieren blad was daarvoor 
jarenlang een geschikt  communicatiemiddel. Maar tijden veranderen. Digitaal 
zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden. Het past helemaal bij deze tijd, het is 
goedkoper dan op papier en het is beter voor het milieu.

Wij letten erg op de kosten
Hoe minder kosten we maken, hoe meer pensioen er uiteindelijk voor u is. 
Daarom kijken we naar welke  uitgaves niet perse nodig zijn en waar een goed 
alternatief voor is. Het digitaal  verzenden van de Nieuwsflits is er zo een.
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Nieuwsflits

Wilt u deze Nieuwsflits in 
de toekomst niet missen?
Twee keer per jaar ontvangt u deze Nieuwsflits op de mat. Dat verandert. 

Dit najaar de digitale Nieuwsflits ontvangen?

Als wij uw e-mailadres al hebben, ontvangt u de digitale Nieuwsflits dit najaar 
automatisch. Hebben wij uw e-mailadres nog niet? Geef het dan aan ons door 
via Mijn Pensioencijfers, uw persoonlijke omgeving op onze website. Dat gaat 
als volgt:
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Daar kan geen 

 voorzitter tegenop

Als voorzitter van het fonds is het 
gebruikelijk dat ik het voorwoord van 
deze Nieuwflits schrijf. Daarin wordt 
dan door mij het belang van pensioen, 
nieuwe ontwikkelingen en zaken waar 
we ons als bestuur druk over maken, 
nog even aangestipt. Als opwarmertje 
om door te lezen.

Op zich natuurlijk altijd nuttig. Ik zou u 
dan ook willen oproepen om ook deze 
Nieuwsflits weer goed te lezen. Maar 
deze keer hebben we in de Nieuwsflits 
een kort interview met een  collega 
van u. Een ‘gewone’ deelnemer die 
net met pensioen is gegaan: 
Toon van Maris uit Brabant. Iemand 
die het bekijkt vanuit zijn perspectief, 
dat ook uw perspectief kan zijn. Toon 
geeft op het eind van het interview 
een waardevolle tip voor u allen, 
die hij uit zijn ervaring heeft willen 
 optekenen. En daar kan geen voor-
zitter tegenop. Lees het interview en 
doe er uw voordeel mee!

Joost Borm 
(tijdelijk) voorzitter BPFV

* Hebt u een vraag over uw DigiD? Kijk op www.digid.nl.



Verlaging van  
uw  pensioen 
 vooralsnog niet 
nodig
Een verlaging van uw pensioen op 
1 januari 2021 was gelukkig niet 
nodig. Onze financiële situatie was 
goed  genoeg om een verlaging te 
 voorkomen. We hebben wel  gebruik 
gemaakt van de  versoepelde regels van 
de overheid. Als de  versoepeling vanuit 
de overheid in de toekomst geen stand 
houdt, of als onze  financiële positie 
verslechtert, bestaat de kans dat we 
uw pensioen alsnog moeten verlagen. 
Wij houden u zo goed mogelijk op de 
hoogte.

Pensioen bij scheiding:   
wat verandert er?
Op 1 januari 2022 gaat een nieuwe wet in, de Wet pensioenverdeling bij 
scheiding. Ligt u in scheiding? Dan kan het voor de verdeling van uw 
 pensioen verschil maken of de scheiding nog in 2021 rond komt of 
daarna. 

Wat verandert er niet?
Als u gaat scheiden, heeft uw  
ex-partner recht op de helft van 
het pensioen dat tijdens uw   
huwelijk of geregistreerd partner-
schap is opgebouwd. Wilt u  andere 
afspraken maken? Dat kan. Voor en 
na 1 januari 2022. 

Wat verandert wél? 
U en uw ex-partner blijven onder 
de nieuwe regels niet meer finan-
cieel aan elkaar verbonden via het 
 pensioen. Ex-partners krijgen een 
eigen pensioenrecht. Dit betekent 
dat ze straks zelf kiezen wat ze met 
hun deel van het pensioen doen. 

Handige online tool
Wijzer in Geldzaken heeft een 
 online tool ontwikkeld. In deze tool 
ziet u snel wat er verandert en waar 
u rekening mee moet houden. Kijk 
op  www.wijzeringeldzaken.nl/tools 
of scan de QR-code  
hiernaast. 

... een huis gaat kopen
Als u een (hypotheek)lening wilt  afsluiten, 
dan vraagt de verstrekker naar uw pensioen.

... wilt nagaan of uw partner bij 
ons bekend is
U wilt natuurlijk dat er een inkomen is voor uw 
partner als u komt te overlijden. Op uw UPO 
ziet u of uw partner bij ons is aangemeld. 

... belastingaangifte gaat doen 
Als u aangifte doet, hebt u misschien de 
factor A  nodig. Dit bedrag geeft aan hoeveel 
 pensioen u in een jaar hebt opgebouwd. 
Met dit bedrag berekent u of en zo ja, hoeveel 
pensioen u mocht bijsparen. 

Wanneer komt het 
UPO nog meer van 

pas? Als u... 

Elk jaar dat Uniform  
Pensioenoverzicht… 
Elk jaar ontvangt u van ons uw 
Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 
In juli komt het er weer aan. 
 Belangrijk? Zeker! Ook als u nog 
láng niet met pensioen gaat. 

Op uw UPO ziet u hoeveel  pensioen 
er voor u is. We gaan uit van uw 
 situatie op 31 december 2020. 
U ziet wat u op dat moment had 
opgebouwd en  hoeveel u krijgt als 
u tot uw 67e  pensioen bij ons fonds 
blijft  opbouwen. U ziet ook hoeveel 
pensioen er is voor uw nabestaanden, 
mocht u overlijden. De bedragen zijn 
geen garantie. We laten u ook zien wat 
er met uw pensioen kan gebeuren als 
er in de toekomst financiële mee- of 
 tegenvallers zijn. 
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Geleidelijk afbouwen 
‘Ik ben iets eerder met pensioen 
gegaan’, vertelt Toon. ‘In juli word ik 
namelijk pas 67 jaar. Ik heb er ook 
voor gekozen om mijn pensioen vanaf 
mijn 65e in fases te laten ingaan. Ik 
dacht: laat ik mijn werk maar geleidelijk 
afbouwen, in plaats van in één keer 
van vijf dagen naar nul dagen werken 
te gaan. Zo kreeg ik de kans om alvast 
te wennen aan de nieuwe situatie. 
Gelukkig boden alle drie de fondsen 
waar ik pensioen heb opgebouwd deze 
mogelijkheid. Die potjes heb ik bewust 
laten staan met oog op risicospreiding. 
En dit heeft goed uitgepakt.’

Zelf berekeningen gemaakt
Het maken van een pensioenkeuze 
vond Toon niet zo moeilijk. Toon: ‘Ik 
nam contact op met de verschillende 
fondsen om erachter te komen wat 
er in hun pensioenregeling mogelijk 
is. Vervolgens heb ik zelf uitgerekend 
wat voor mij de beste keuze was. Hulp 
inschakelen vond ik niet nodig, omdat 
ik deze berekeningen goed zelf kon 
maken. Ik heb de keuzes uiteindelijk in 
overleg met mijn vrouw gemaakt. Mijn 
inkomen is nu zoals ik had verwacht. 

Maar natuurlijk kun je niet voorspellen 
wat er in de toekomst met de hoogte 
van de pensioenen gebeurt.’

Oppas opa en archiefwerk bij de 
voetbalclub
Toon: ‘Gepensioneerd zijn bevalt me 
goed, maar ik heb altijd graag gewerkt. 
Soms mis ik het werken wel een 
beetje. Dat komt ook omdat ik midden 
in coronatijd met pensioen ben gegaan. 
Veel plannen kunnen nu nog niet door-
gaan. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, op 
vakantie gaan en kaarten of biljarten. 

Op dit moment fiets ik zo’n vier keer 
per week in totaal gemiddeld 120-160 
km. Daarnaast ben ik oppas opa voor 
mijn zes kleinzonen en doe ik archief-
werk bij voetbalclub SV Someren.

Ook is mij gevraagd om (zodra het weer 
kan) ouderen in een scootmobiel per 
fiets te begeleiden voor een tochtje 
door de natuur. Het is goed om bezig te 
blijven.’ 

Tip: begin op tijd
‘Ik wil de lezers graag nog een tip 
geven bij het maken van een pensioen-
keuze’, vertelt Toon. ‘Tegenwoordig is 
de pensioendatum vaak 67 jaar en bij 
sommige fondsen zelfs 68 jaar. Terwijl 
de AOW-leeftijd de komende jaren 
66 jaar en vier, zeven of acht maanden 
is. Houd daar rekening mee. Begin op 
tijd met kijken welke regels voor jou 
gelden, hoe alles in elkaar zit. Ik zou 
zeggen: minstens drie tot vier jaar van 
tevoren.’

‘Pensioenkeuze maken?  

Begin op tijd!’

Plan uw pensioen met de Pensioenplanner 

U kunt verschillende keuzes maken als u met pensioen gaat. Wij raden u 
aan om voordat u een keuze maakt, te kijken wat de  gevolgen zijn voor de 
hoogte van uw  pensioen. Gebruik hiervoor onze  Pensioenplanner. U vindt 
de planner via Mijn  Pensioencijfers: www.mijnpensioencijfers.nl/vlakglas. 

Toon van Maris is 66 jaar en woont samen met zijn vrouw in 

het  Noord-Brabantse Someren. Zo’n 35 jaar deed hij de 

administratie bij een pluimveeslachterij. Daarna ging hij aan 

de slag bij Vetrotech Saint-Gobain Benelux. Hier had Toon 

15 jaar een administratieve functie en voerde hij IT- 

werkzaamheden uit. Op 1 april ging hij met pensioen. We 

spraken met hem over het maken van zijn pensioenkeuze. 

 | Nieuwsflits | juni 2021 | 3 | 



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.

BPFV oriënteert zich op  aansluiting 

bij een ander fonds

Het bestuur van BPFV wil zorgen voor een zo goed mogelijk pensioen 

voor u. Wij denken dat het voor uw pensioen op de lange termijn misschien 

beter is om ons aan te sluiten bij een ander pensioenfonds. Er is nog niets 

 definitief. Maar wij oriënteren ons wel heel serieus op de mogelijkheden. 

Waarom naar een ander fonds?
We kijken naar de aansluiting bij een 
ander pensioenfonds, omdat we graag 
willen dat er zoveel mogelijk geld 
 overblijft voor uw pensioen. BPFV is 
een relatief klein pensioenfonds. Een 
groter pensioenfonds met veel deel-
nemers, kan de kosten beter verdelen 
over alle deelnemers. 

Zoals u weet is er een nieuw 
 pensioenstelsel in aantocht. Alle 
 pensioenfondsen moeten hun regeling 
uiterlijk 1 januari 2026 (volgens de huidi-
ge regelgeving) hebben aangepast. Als 
BPFV zelfstandig blijft bestaan, moeten 
we alle kosten voor die aanpassingen 
zelf betalen. Als we dat samen kunnen 
doen met een ander fonds, kunnen 
we de kosten delen. Wij houden u via 
onze website zo goed mogelijk op de 
hoogte. 

Wij zijn er 
voor u
Hebt u een vraag of wilt u meer 
weten over een onderwerp in deze 
nieuwsbrief? Op onze website 
www.bpfv.nl vindt u veel informatie 
over uw pensioen. U kunt uw vraag 
stellen via het contactformulier.  
 
U kunt aangeven waar uw vraag over 
gaat. Zo komt uw vraag meteen op de 
juiste plek terecht. 
U kunt ons  natuurlijk ook bellen via 
088 - 116 2407. Wij helpen u graag!

Uitnodiging landelijk pensioen deelnemersonderzoek: 

laat uw mening horen!
Graag willen we u vragen om mee te doen aan het landelijk pensioen 
 deelnemersonderzoek. U kunt de vragenlijst online invullen.  
Typ daarvoor de volgende url over in uw browser (niet in een zoekmachine):  
www.spservices.nl/landelijk-deelnemersonderzoek-vlakglas/ 

Het invullen van de online vragenlijst duurt maximaal 15 minuten.

Waarom meedoen?
Het onderzoek biedt waardevolle informatie over hoe u denkt over  
uw pensioen. Dat is belangrijk omdat er nu voorbereidingen  worden 
getroffen voor de pensioenregeling van straks. Hoe eerder we  weten 
wat u belangrijk vindt, hoe beter dat straks is in te  passen.

Montae & Partners voert dit onderzoek in onze opdracht uit. 
Uiteraard worden uw persoonlijke gegevens niet gedeeld met 
 anderen. Montae & Partners voegt uw antwoorden anoniem samen met 
de antwoorden van andere deelnemers. Zo krijgen we inzicht hoe deel- 
nemers denken over belangrijke pensioen onderwerpen. 
We hopen dat we kunnen rekenen op uw  deelname.

Hebt u nog vragen over het onderzoek?
Neem dan gerust contact op met Montae & Partners  
via deelnemersonderzoek@montaepartners.nl.

https://www.spservices.nl/landelijk-deelnemersonderzoek-vlakglas/

