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

Hoe staat BPFV er
financieel voor?
De financiële positie van BPFV is niet goed. Het
fonds heeft last van de lage rente, net als andere
pensioenfondsen. Bovendien moeten pensioenfondsen van de overheid steeds grotere reserves aanhouden. De dekkingsgraad van BPFV
is al een tijdje te laag. Wat zijn de gevolgen?
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle financiële
verplichtingen in de toekomst en laat zien hoe een
fonds er financieel voorstaat. De beleidsdekkings
graad is het gemiddelde van de dekkingsgraden
van de afgelopen twaalf maanden. Deze beleidsdekkingsgraad is eind december het uitgangspunt
voor het bestuur voor het verhogen of verlagen van
de pensioenen.
Geen aanpassing van de pensioenen in 2016
De beleidsdekkingsgraad van BPFV was per 31 juli
92,2%. Dat betekent dat het fi nancieel niet goed
gaat met het fonds. We hebben de pensioenen in

2016 niet kunnen verhogen. We hebben de pen
sioenen in 2016 ook niet hoeven te verlagen.
Misschien verlaging pensioen in 2017
Het kan zijn dat de rente laag blijft en de rendementen niet hoog genoeg zijn om de lage rente te
compenseren. Dan moeten we in 2017 de pen
sioenen waarschijnlijk verlagen. Deze verlaging
mogen we over tien jaar uitsmeren, waardoor het
effect beperkt blijft. Begin 2017 weten we of en
hoeveel we de pensioenen moeten verlagen. Daarover informeren wij u dan uiteraard tijdig.
Herstelplan
BPFV heeft een herstelplan ingediend bij De
Nederlandsche Bank (DNB). In het herstelplan
staat beschreven hoe het fonds de komende jaren
verwacht te herstellen. Het herstelplan loopt tot en
met 31 december 2026. Meer informatie over het
herstelplan vindt u op onze website:
www.bpfv.nl/extras/herstelplan.

Bestuurslid Rob Vlietman
neemt afscheid
Negen jaar was hij bestuurslid bij BPFV, waarvan
vier jaar voorzitter van de Communicatiecommissie. Deze zomer nam Rob Vlietman afscheid van
het fonds. We interviewden hem over zijn tijd bij
het fonds. Over de financiële situatie en de kosten
die het fonds moet maken. Ook spraken we hem
over hoe hij de toekomst tegemoet ziet. U leest het
interview met Rob Vlietman op onze website 
www.bpfv.nl.

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

Uw pensioen in het kort

Betaaldata pensioen

Bent u goed op de hoogte van uw pensioen
regeling? De gemiddelde Nederlander weet vaak
niet wat er geregeld is voor zijn of haar pensioen.
Daarom heeft de overheid een nieuwe wet in
het leven geroepen om de communicatie over
pensioenen te verbeteren: de Wet Pensioen
communicatie. Een van de onderdelen van deze
wet is Pensioen 1-2-3. Pensioen 1-2-3 biedt informatie over uw pensioenregeling in 3 lagen aan.

Uw pensioen wordt elke maand op de 23ste in de
loop van de dag op uw rekening bijgeschreven. Valt
de 23ste in een weekend of op een feestdag, dan is
de betaling op de vrijdag ervoor.

Hoe werkt het?
Laag 1 geeft een korte samenvatting van uw
pensioenregeling. In 5 minuten weet u wat uw
pensioenregeling u biedt. Wilt u meer weten? In
laag 2 leest u in 30 minuten meer over de regeling.
Laag 3 bevat nog meer gedetailleerde achtergrondinformatie. Deze laag bevat documenten
zoals het pensioenreglement en het jaarverslag.
Waar vind ik Pensioen 1-2-3?
Nieuwe werknemers ontvangen automatisch laag 1
binnen twee maanden na indiensttreding. Voor alle
andere (oud)-deelnemers van BPFV is Pensioen
1-2-3 ook beschikbaar op onze website: www.bpfv.
nl/pensioen-123.

De komende maanden is dat als volgt: 21 oktober,
23 november, 20 december, 23 januari, 23 februari,
23 maart.
Ontvangt u pensioen in het buitenland, dan duurt
het langer voordat het pensioen op uw rekening is
bijgeschreven. De bedoeling is: vóór het einde van
de maand.

Eerder stoppen met werken:
welke mogelijkheden hebt u?

Kijkt u eens op de website www.bpfv.nl
onder ‘Werknemer’ en kies vervolgens
‘Belangrijke pensioenmomenten /
Bijna met pensioen’.

Contact
AZL verzorgt de uitvoering van de
pensioenregeling van BPFV:
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen
Tel: 088 - 116 2407
E-mail: bpf-vlakglas@azl.eu
www.bpfv.nl
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