
Een nieuwe vorm
Deze Nieuwsflits ziet er anders 
uit dan u gewend was. BPFV kiest 
voor een nieuwe vorm, omdat we u 
graag op een aantrekkelijke manier 
informeren over uw pensioen en 
alles wat daarmee samenhangt.  

U leest in deze editie over de 
financiële situatie van BPFV. Deze 
blijft zorgelijk en wordt elke maand 
nauwkeurig in kaart gebracht. Wilt 
u weten hoe de actuele stand van 
zaken is? Kijk dan op onze website, 
www.bpfv.nl. Op pagina 2 leest u 
ook over de keuzes die u hebt voor 
uw pensioen.

J.H.M. van de Vall, voorzitter 

Financiën BPFV blijven zorgelijk
De financiële situatie van BPFV blijft zorgelijk door de lage rente en doordat 

we steeds langer leven. Daarnaast is het belangrijk om de pensioenregeling 

betaalbaar te houden. 

Financiële situatie
BPFV moet voldoende middelen 
 hebben om de uitkeringen aan de 
 deelnemers te kunnen garanderen.  
Eind november 2016 had BPFV voor 
iedere euro die er op de lange termijn 
nodig is om alle pensioenen uit te 
 kunnen betalen, ongeveer € 0,90 in 
kas. Dat is niet genoeg.

In het herstelplan van BPFV, dat in 
maart 2016 bij DNB is ingediend,  
staat hoe BPFV verwacht te  herstellen. 
Het verlagen van opgebouwd  pensioen 
is een uiterste redmiddel. Dat is op 
 basis van deze cijfers (nog) niet nodig. 
De komende jaren kan dit wel nodig 
zijn. In dat geval informeren wij u 
hierover.

Actuele informatie over de  financiële 
situatie van BPFV vindt u op onze 
 website: www.bpfv.nl.

Een betaalbaar  pensioen in 2017
Om alle kosten van de pensioen
regeling te dekken, hebben werk
gevers en werknemersorganisaties 
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besloten om de pensioenpremie 
in 2017 te verhogen van 31,4% naar 
32,0%. Het opbouwpercentage 
voor het ouderdoms pensioen wordt 
verlaagd van 1,83% naar 1,59%. Het 
 opbouwpercentage voor het partner
pensioen wordt  hiermee 1,11% (70% 
van 1,59%).

De premie wordt berekend over het 
verschil tussen uw bruto voltijd jaar
salaris en de franchise vermenigvuldigd 
met uw parttime percentage. Over de 
franchise wordt geen premie betaald. 
De franchise is in 2017 € 13.123  
(2016: € 12.953). 

Volgens de cao betalen werkgevers 
in de branche Vlakglas 65% van deze 
 premie en werknemers 35%.  
Werkgevers in de branche Groothandel 
Verf betalen minimaal 50% van de 
totale premie; werknemers betalen 
maximaal 50%. Hoe de verdeling ver
der precies is, bepalen de werkgevers 
in de branche Groothandel Verf zelf. 

Welk bedrag u betaalt voor pensioen 
staat op uw salarisbrief. 
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Uw ouderdomspensioen van BPFV gaat standaard in als u 67 jaar wordt.  

U kunt echter ook andere keuzes maken:

Eerder met pensioen?
U kunt vóór uw 67ste met pensioen. 
U ontvangt dan per maand een lager 
pensioen. Houd er ook  rekening mee  
dat u wellicht nog geen AOW van de 
overheid ontvangt. Werkt u nog, dan 
kan uw pensioen ingaan vanaf uw 
60ste. 

In deeltijd met pensioen?
Vanaf uw 60ste kunt u het pen sioen 
van BPFV ook gedeeltelijk laten ingaan. 
U blijft dan in deeltijd aan het werk. Uw 
inkomen bestaat uit pensioen van BPFV 
én uit loon van uw werkgever. 

Langer doorwerken en 
later met pensioen?
Werkt u na uw 67ste door, dan moet 
uw pensioen uiterlijk op uw 70ste 
ingaan. U ontvangt dan per maand een 
hoger pensioen.

Eerst meer pensioen en daarna 
minder, of andersom?
Wilt u de eerste jaren na uw pen
sionering meer te besteden hebben? 
Of vanaf uw pensionering totdat u de 
AOWleeftijd bereikt? Dan kunt u ervoor 
kiezen om de eerste periode een hoger 
pensioen te ontvangen en daarna een 
lager pensioen.  

Bijna met pensioen.  
Welke keuzes  
hebt u?

Oproep:  
Wilt u bijdragen aan onze  
pensioencommunicatie?

Let op:  
Wilt u eerder dan vijf jaar vóór 
uw AOW-leeftijd helemaal of  
in  deeltijd met pensioen gaan?  
Dan is dat fiscaal alleen toe-
gestaan als uw dienstverband 
op dat moment wordt beëin-
digd voor het deel dat u met 
 pensioen gaat.

U kunt ook de eerste jaren na uw 
pensionering een lager pensioen ont
vangen en later een hoger. Er gelden 
wel voorwaarden. Die vindt u op onze 
website.

Pensioen ruilen?
U kunt (een deel van) uw partner
pensioen omzetten in een hoger ouder
domspensioen. Bijvoorbeeld omdat u 
geen partner hebt, of omdat uw partner 
eigen inkomsten heeft. U kunt ook 
een deel van het ouderdomspensioen 
omzetten om het partnerpensioen te 
verhogen. Het partnerpensioen kan 
nooit meer bedragen dan 70% van  
het ouderdomspensioen.

Meer informatie? 
Kijk op onze website www.bpfv.nl  
of neem contact met ons op  
via bpfvlakglas@azl.eu of  
088  116 2407. 

Wat vindt u van deze Nieuwsflits? Vindt u op de website de informatie 
die u zoekt? Wilt u ons helpen om de pensioencommunicatie nog verder 
te verbeteren?

Meld u dan aan voor de klankbordgroep. Stuur hiervoor een email  
naar  bpfvlakglas@azl.eu.
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 Bekijk voordat u een keuze  
maakt wanneer uw AOW 
ingaat. Dat kan via  
www.svb.nl

Overleg altijd met uw   
werkgever of en wanneer  
een keuze mogelijk is. 

Wilt u vóór uw AOW-leef-
tijd met pensioen, laat 
ons dat dan uiterlijk drie 
maanden van tevoren 
weten.
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De medewerkers van het Pensioenbureau staan elke werkdag voor u klaar. 

Zij beantwoorden uw vragen per e-mail, telefoon of brief. Welke vragen 

komen er zoal binnen? En wat kan het Pensioenbureau voor u betekenen? 

We vroegen het aan Stefan Claassens, één van de medewerkers van het 

Pensioenbureau van BPFV. 

‘Wij zijn het aanspreekpunt voor 
 deelnemers, gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden van BPFV. We 
beantwoorden alle vragen en keren 
 periodiek pensioenen uit. We regelen 
als het ware de  ouderdomsvoorziening 
van deelnemers op het gewenste 
 pen sioenmoment.’

Wat voor soort vragen krijgen jullie?
‘Heel vaak komt de vraag of het moge
lijk is om eerder met pensioen te gaan 
dan met 67 jaar. Dat kan inderdaad 
in de  pensioenregeling van BPFV. De 
 regeling kent meer keuzemogelijk
heden. Ook daar krijgen we regelmatig 
vragen over. Wij geven uitleg over de 
opties en sturen na het gesprek vaak 
schriftelijk een berekening van wat er 

besproken is. De deelnemer kan dan 
thuis rustig nadenken over de keuzes 
die hij of zij wil maken.’

Welke vragen kunnen jullie 
niet beantwoorden?
‘We kunnen wel de mogelijkheden 
van de regeling bespreken, maar we 
mogen geen advies geven. Verder heb
ben we alleen zicht op het pensioen dat 
is opgebouwd bij BPFV. We weten niet 
hoeveel pensioen iemand heeft opge
bouwd bij andere fondsen, of hoeveel 
AOW iemand straks ontvangt.  
Willen deelnemers een totaaloverzicht 
van hun pensioen inclusief AOW? Dan 
kunnen ze het beste terecht op  
www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

‘Wij zijn het aanspreekpunt  
voor alle BPFV-deelnemers’

 
Pensioen voor uw 
 nabestaanden

Als u overlijdt, komt uw partner in 
aanmerking voor partnerpen sioen 
van BPFV. Overlijdt u vóór uw 
 pen sioendatum, dan is er ook een 
tijdelijk  nabestaandenpensioen.Uw 
partner kan verder onder  bepaalde 
voorwaarden een Anwuitkering 
van de overheid ontvangen. U 
leest meer op www.svb.nl. 

Het tijdelijk nabestaandenpen sioen 
is net zo hoog als de jaarlijkse 
(bruto) Anwuitkering (in 2017:  
€ 15.007,44). Werkt u in deeltijd, 
bijvoorbeeld 50%, dan is het 
tijdelijk nabestaandenpensioen 
ook 50% van de jaarlijkse (bruto) 
uitkering.

Het tijdelijk nabestaanden pensioen 
wordt uiterlijk uitgekeerd tot 
overlijden of tot de dag waarop 
uw partner de AOW gerechtigde 
leeftijd bereikt. 

Na echtscheiding kan een deel van 
het nabestaandenpensioen aan de 
expartner toekomen.

Stefan Claassens:

AOW start steeds later
De tijd waarin de AOW voor  iedereen startte op 65jarige leeftijd is 
voorbij. Wilt u weten wat uw AOWleeftijd is? U kunt dit nagaan op 
www.svb.nl/aowleeftijd.

Bent u geboren na 1954? Dan kan uw AOWleeftijd 67 jaar en 
3 maanden zijn, maar deze kan ook hoger liggen. Vanaf 2022 hangt 
de AOWleeftijd namelijk af van hoe oud mensen gemiddeld worden.



Wat zie ik op  
www.mijnpensioenoverzicht.nl?

Hier vindt u een totaaloverzicht van uw pensioen. U 
ziet het pensioen dat u hebt opgebouwd bij BPFV, de 
AOW van de overheid en het pensioen dat u eventu
eel bij een andere werkgever hebt opgebouwd. 

U ziet ook hoeveel pensioen uw nabestaanden 
ontvangen als u komt te overlijden. U logt in met uw 
DigiD, de digitale inlogcode van de overheid.

Wanneer wordt mijn pensioen  
uitbetaald?

Uw pensioen wordt op de 23ste van elke maand in de 
loop van de dag op uw rekening bijgeschreven. Valt de 
23ste in het weekend, dan is de betaling op de vrijdag 
ervoor. De komende maanden is dat op: 23 februari,  
23 maart, 21 april, 23 mei, 23 juni, 21 juli, 23 augustus.

Ontvangt u pensioen in het buitenland? Dan duurt het 
langer voordat uw pensioen op uw rekening is bijge
schreven. Onze bedoeling is: vóór het einde van de 
maand.

Uw vraag, ons antwoord

Hebt u vragen over (uw) pensioen?
U vindt veel informatie op onze website www.bpfv.nl. Daar vindt u ook de rubriek ‘Veelgestelde vragen’.  
Misschien staat uw vraag daar al tussen. U vindt er bijvoorbeeld het antwoord op vragen als: ‘Hoeveel pensioen 
krijg ik in totaal?’ en ‘Wanneer krijg ik een verhoging?’

Colofon
De Nieuwsflits is een uitgave van BPFV. De Nieuwsflits verschijnt twee keer per jaar. Aan de tekst kunt 
u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het officiële pensioenreglement van BPFV. 
Adres: BPFV, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

Hebt u een andere vraag?
Neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen: 088 - 116 2407 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of mailen:  
bpf-vlakglas@azl.eu. Als u uw klantnummer van BPFV bij de hand houdt, kunnen wij u gemakkelijker helpen.  
U vindt het klantnummer op brieven die u van BPFV ontvangt.

Onze vraag, graag úw antwoord!
Wij horen ook graag uw antwoord op onze vragen. Vandaar dat we u via de website de komende tijd enkele vragen 
willen stellen in een kleine enquête. Houd de website in de gaten!

 Michelle Rohi, Frans Arkenbosch, Stefan Claassens, Flaviano Bellussi en Kelly Schwillens beantwoorden uw vragen graag.


