Nieuwsflits januari 2016
Belangrijk nieuws brengen
wij u in deze Nieuwsflits.
Mist u iets?
Of hebt u een opmerking?
Mail dan naar
bpf-vlakglas@azl.eu.

Per 1 januari 2016 een
hogere premie
Vorig jaar is uw pensioenregeling aan
gepast. Dit jaar blijft de pensioenregeling
zoals die was, maar gaat u daarvoor wel
een hogere premie betalen.
De werkgevers- en werknemersorganisaties
(sociale partners) hebben besloten de pensioenregeling van BPFV niet aan te passen per 1 januari
2016. De overheid eist dat de premie die betaald
wordt voor een pensioenregeling alle kosten van
die pensioenregeling dekt. De premie die BPFV in
rekening bracht in 2015 is te laag voor een kosten
dekkende uitvoering van de pensioenregeling

in 2016. Daarom is het bestuur genoodzaakt de
premie te verhogen. Dit heeft onder andere te
maken met de financiële situatie van BPFV en met
de nieuwe, strengere regels die voor pensioenfondsen gelden.
Hoe hoog is de totale premie?
Uw werkgever draagt de totale premie af aan
BPFV. De totale premie is in 2016 31,4% (2015:
25,30%) van het verschil tussen uw bruto voltijd
jaarsalaris en de franchise. Over de franchise
wordt geen premie betaald. De franchise is in 2016
€ 12.953 (2015: € 12.642).
Hoeveel betaalt u?
Op uw salarisbrief ziet u hoeveel u afdraagt voor uw
pensioen van BPFV. Dat is afhankelijk van uw bruto
voltijd salaris en van de branche waarin u werkt.
Werkt u in de branche Vlakglas?
Dan betaalt uw werkgever 65% van de totale
premie. U betaalt 35%.
Werkt u in de branche Verf?
Dan bepaalt uw werkgever hoeveel van de totale
premie hij betaalt, en hoeveel van de totale premie
door u betaald wordt.

Rekenvoorbeeld branche Vlakglas
Stel uw salaris is € 24.000 bruto per jaar.
			
2016		2015
U betaalt geen premie over de franchise:
€
U betaalt wel premie over uw salaris – de franchise:
€
De totale premie:			
U betaalt 35% van de totale premie:			
In euro’s per jaar:		
€
In euro’s bruto* per maand:		
€

12.953
€
12.642
11.047
€
11.358
31,40%		
25,30%
10,99%		
8,86%
1.214,07
€ 1.006,32
101,17
€
83,86

* U betaalt de pensioenpremie van uw bruto salaris. Dit betekent dat u over dit bedrag geen belasting betaalt.
In de branche verf hangt het van uw werkgever af hoe hoog uw premie is. Die kan hoger zijn dan 10,99%,
maar ook lager. Informeer ernaar bij uw werkgever.

Sociale partners BPFV
Organisatie voor de Vlakglasbranche GBO
Vereniging van Verfgroothandelaren
FNV
CNV Vakmensen

Uw pensioen is niet verhoogd
Het bestuur van BPFV heeft besloten om de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen per
1 januari 2016 niet te verhogen. U ontvangt geen
toeslag op uw pensioen (geen indexatie). Dat komt
doordat de financiële situatie van BPFV niet goed
genoeg is.
De financiële situatie wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. Deze is op dit moment lager dan het
vereiste niveau van 113,7%. Meer informatie over
het beleid rond het verhogen van uw pensioen
leest u op de website: www.bpfv.nl.

Vakantiegeld naar
maandbetaling
Ontvangt u pensioen van BPFV? Per
1 januari 2016 wordt elke maand 1/12e deel van
uw vakantiegeld aan uw pensioen toegevoegd.
Hierdoor is uw pensioen per maand hoger.
Nu uw vakantiegeld per maand aan u wordt
betaald, ontvangt u in mei geen aparte vakantie
gelduitkering meer. Elk maandbedrag dat u ont
vangt is 1/12e deel van uw hele pensioen op
jaarbasis.
In totaal ontvangt u evenveel vakantiegeld als
u gewend was. Alleen de manier van uitbetalen
verandert.

Voorlopig geen fusie
met SPNG
Eerder is gemeld dat BPFV de intentie had om
te fuseren met Stichting Pensioenfonds voor de
Nederlandse Groothandel (SPNG). Deze fusie
gaat voorlopig niet door. Oorzaak is een verschil
van inzicht tussen de branche Schilders en de
branche Vlakglas. De branche Schilders heeft een
bezwaar ingediend tegen de verplichtstelling die
BPFV had aangevraagd. De verplichtstelling omschrijft welke bedrijven verplicht zijn aan te sluiten
bij een bedrijfstakpensioenfonds. De fusie kan pas
doorgaan als het verschil van inzicht is opgelost.
Hoe verder?
Het is nu niet te voorzien wanneer dit verschil van
inzicht opgelost zal zijn. Uiteraard houden wij u op
de hoogte van de ontwikkelingen. Vooralsnog gaat
BPFV voor u, uw collega’s en werkgever verder als
zelfstandig pensioenfonds.

Website is vernieuwd
Om u nog beter van informatie te kunnen voorzien, is de website van BPFV volledig vernieuwd.
Neem eens een kijkje op www.bpfv.nl. U vindt er
antwoord op veel vragen en de actuele financiële
situatie van BPFV.

Het vakantiegeld over de maanden januari tot en
met december 2015 is in mei 2015 aan u uitbetaald. Bent u later in 2015 met pensioen gegaan,
dan hebt u bij de ingang van uw pensioen het
vakantiegeld ontvangen over de maand waarop uw
pensioen is ingegaan tot en met december 2015.
U loopt dus geen betalingen mis.

Contact
AZL verzorgt de uitvoering van de
pensioenregeling van BPFV:
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen
Tel: 088 - 1162407
E-mail: bpf-vlakglas@azl.eu
WWW.BPFV.NL
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