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Nieuwsflits

Hoe gaat het nu met BPFV?
In de Nieuwsflits van januari hebt u kunnen lezen dat de financiële situatie
van BPFV zorgelijk was. Nu, in september 2017, is dat nog steeds zo.
De dekkingsgraad is nog steeds laag. BPFV heeft aan De Nederlandsche
Bank (DNB) laten weten hoe het fonds de situatie wil verbeteren. Daarvoor
is een nieuw herstelplan geschreven. Wat zijn de verwachtingen?
De financiële situatie van ons fonds
blijkt uit de dekkingsgraad. Is deze
100%, dan heeft een pensioenfonds
€ 1,- in kas voor elke euro die het aan
pensioen moet uitbetalen. Precies
genoeg dus, maar er zijn ook reserves
nodig. Heeft BPFV een dekkingsgraad
van 112,6%, dan zijn er genoeg reserves. Is de dekkingsgraad lager, dan is er
een tekort. De dekkingsgraad van BPFV
was in juli 94,0%. Dat is iets hoger dan
de afgelopen maanden, maar toch niet
genoeg.

Toezicht door DNB
DNB houdt toezicht op pensioenfondsen. Als een fonds een tekort heeft,
wil DNB dat het fonds een herstelplan
indient. In dit plan staat hoe het fonds
ervoor zorgt dat de financiële situatie
binnen tien jaar weer op orde is.

Herstelplan goedgekeurd
BPFV heeft al enige tijd een te lage
dekkingsgraad. In 2016 heeft ons fonds
dan ook een herstelplan ingediend bij
DNB. Een herstelplan moet jaarlijks
worden bijgewerkt. Daarom heeft ons
fonds begin 2017 een nieuw herstel-

plan ingediend. DNB heeft dit plan
goedgekeurd. In het herstelplan van
BPFV staat welke maatregelen het
fonds neemt om de financiële situatie
te verbeteren.

Kans op verlagen van de pensioenen
Uit het huidige herstelplan blijkt dat
er een reële kans is dat BPFV de
pensioenen in 2020 moet verlagen.
Deze maatregel neemt het fonds pas
als allerlaatste, maar het kan zijn dat er
op zeker moment geen andere keuze
meer is.

Geen verhoging van de pensioenen
Vanwege onze financiële situatie zijn
de pensioenen de laatste jaren niet verhoogd. Nu de dekkingsgraad laag blijft,
verwacht BPFV dat de pensioenen ook
het komend jaar niet verhoogd kunnen
worden.

Het laatste nieuws?
De dekkingsgraad verandert iedere
maand. Op onze website www.bpfv.nl.
vindt u daar iedere maand een nieuwsbericht over. U ziet ook in een grafiek
hoe de dekkingsgraad zich ontwikkelt.

Van het bestuur
Aangenaam, mijn naam is Martin Meijer.
Ik ben de nieuwe onafhankelijk voorzitter
van BPFV en de opvolger van Jacques van
de Vall. In de volgende Nieuwsflits vertel
ik u graag meer over mijzelf en over mijn
nieuwe functie bij BPFV.
In deze editie kunt u lezen dat het
financieel gezien nog niet goed gaat met
BPFV. Dat zou kunnen betekenen dat het
pensioenfonds opgebouwde aanspraken
zou moeten korten. Korten is het uiterste
redmiddel om de situatie te verbeteren.
We hopen natuurlijk dat het niet zover
komt en doen ons best om de situatie op
een andere manier op orde te krijgen.
De ontwikkeling van de dekkingsgraad
kunt u makkelijk volgen via onze website.
Verder leest u in deze editie over Mijn
Pensioencijfers, uw nieuwe persoonlijke,
digitale pensioenomgeving. Log eens in
en neem een kijkje! Ook spraken we met
Tom Grootjen, voorzitter van het verantwoordingsorgaan (VO). Op pagina 3 legt
hij uit wat het VO is en waar het VO zich
mee bezig houdt.
Martin Meijer
Voorzitter BPFV

Nieuw: regel zelf
uw pensioenzaken in
Mijn Pensioencijfers!
Onze website www.bpfv.nl is uitgebreid met Mijn Pensioencijfers.
Dit is uw online persoonlijke pensioenomgeving van BPFV. Als u inlogt,
ziet u hoeveel pensioen u bij BPFV hebt opgebouwd. U kunt ook zelf
pensioenzaken regelen en documenten digitaal inzien.
Bekijk Mijn Pensioencijfers in vier stappen:

Geef ons uw
e-mailadres door!
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Hoeveel pensioen hebt u opgebouwd?
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Zelf pensioenzaken regelen
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Bekijk uw documenten digitaal

BPFV wil in de toekomst graag meer
digitaal met u communiceren. Dat is
sneller, goedkoper en beter voor het
milieu. Geef ons daarom uw e-mailadres
door.
Als u de eerste keer inlogt in
Mijn Pensioencijfers, maakt u eenmalig
uw account aan. Daarbij geeft u ook uw
e-mailadres door. Zonder e-mailadres
hebt u geen toegang tot
Mijn Pensioencijfers.

U kunt in Mijn Pensioencijfers zelf pensioenzaken regelen.
U kunt bijvoorbeeld uw partner aanmelden als u samenwoont
		 of uw correspondentieadres wijzigen.

Inloggen?
U vindt Mijn Pensioencijfers door rechtsboven op onze website op ‘inloggen’ te
klikken. U logt in met DigiD, uw digitale
code van de overheid. Door in te loggen
met DigiD is uw privacy gegarandeerd.
Als u uitlogt, wordt de informatie
nergens bewaard.
Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw
wachtwoord vergeten? Kijk dan op
www.digid.nl.

In Mijn Pensioencijfers ziet u hoeveel pensioen u bij BPFV hebt op		
gebouwd, voor uzelf en voor uw nabestaanden. U ziet ook het
pensioen dat u bij BPFV kunt bereiken als uw situatie en uw
pensioenregeling niet veranderen.
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U vindt hier persoonlijke correspondentie van BPFV. Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat bijvoorbeeld digitaal voor u klaar.

Zijn uw gegevens juist?
U ziet uw persoonlijke gegevens zoals deze bij ons bekend zijn.
Controleer of deze juist zijn. Klopt er iets niet? Geef het ons dan door.

Jaarverslag 2016 is verschenen
Het jaarverslag van 2016 is verschenen. Hierin leest u alles over de cijfers en ontwikkelingen bij BPFV in 2016.
Met dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het beleid in 2016. Wilt u het jaarverslag lezen?
U vindt het op onze website www.bpfv.nl > Documenten.
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In gesprek met Tom Grootjen
Voorzitter verantwoordingsorgaan

‘Ik wil het onderwerp
pensioen eenvoudig
houden, hoe moeilijk het
ook is.’

Tom Grootjen (58) werkte ruim 30 jaar in de verfgroothandel als financieel
directeur en algemeen directeur. Sinds 2016 werkt hij als business

deskundig team. Het is voor een deel
vrijwilligerswerk. Je doet het voor het
fonds en de deelnemers.’

consultant. Hij ondersteunt o.a. directies van verfgroothandelaren op

Toekomst

verschillende gebieden. Pensioen is al jarenlang één van zijn andere
interesses. Als voorzitter van het verantwoordingsorgaan (VO) wil hij
pensioen dichter bij de deelnemers brengen. ‘Te weinig mensen realiseren
zich dat er gelukkig ook een leven is na het werk, en dat daarbij een passend
inkomen noodzakelijk is.’
Oordelen en advies geven
‘Het VO heeft twee hoofddoelen’, legt
Tom Grootjen uit. ‘We geven jaarlijks
een oordeel over het handelen van het
bestuur. Daarnaast hebben we adviesrecht. We geven advies aan het bestuur
over allerlei zaken. Daarbij kun je denken aan advies over het communicatiebeleid, het premiebeleid en advies over
mogelijke fusies.’
‘We hebben de beschikking over allerlei
documenten, zoals notulen van de
bestuursvergaderingen en het jaarverslag. Bovendien hebben we een paar
keer per jaar overleg met het bestuur en
de Raad van Toezicht. Op basis hiervan
beoordelen we op welke wijze de besluitvorming plaatsvindt. We beoordelen
ook of hierbij voldoende rekening wordt

gehouden met alle belanghebbenden
binnen het fonds. Het VO zit niet op de
stoel van het bestuur. We kijken alleen
naar hoe besluitvorming plaatsvindt. En
als we denken, dáár willen we meer van
weten, dan gaan we vragen stellen.’

Betrokken en deskundig team
‘Het VO was jarenlang onderbezet. Het
lukte maar niet om de openstaande
vacatures ingevuld te krijgen.
Uiteindelijk zijn er dit jaar verkiezingen
geweest en sindsdien is het VO weer
voltallig. We zijn met zijn zessen. Twee
leden vanuit de werkgevers, twee
vanuit de deelnemers en twee vanuit
de pensioengerechtigden. Zelf ben
ik lid namens de werkgevers van de
verfgroothandel. We hebben een heel
betrokken en in mijn beleving

‘Continuïteit is ons belangrijkste speerpunt voor de komende jaren. Daar zitten
we niet anders in dan het bestuur en de
Raad van Toezicht. Gezamenlijk streven
we naar een waardevast en acceptabel
pensioen voor iedereen.
Verder is communicatie naar alle betrokkenen voor ons belangrijk. Deelnemers
moeten tijdig en in begrijpelijke taal
geïnformeerd worden over de inhoud
en consequenties van een bepaald
besluit. Ook vinden we het belangrijk
dat deelnemers geïnformeerd worden
over belangrijke ontwikkelingen binnen
het fonds.’

Pensioen saai?
Grootjen vertelt enthousiast over zijn
eigen drijfveer om deel te nemen aan
het VO. ‘De wereld van pensioenen is
ingewikkeld, maar uiteindelijk belangrijk
voor iedereen. Veel mensen verdiepen
zich er niet in. Als ze bijna aan de eindstreep zijn, worden ze zich pas bewust
van hun pensioen. Ik weet dat het
ingewikkeld is en saai zelfs als je er niet
in zit. Daarom probeer ik het zo eenvoudig mogelijk te houden, hoe moeilijk
het ook is. Mensen bewust maken van
hun pensioen, dat is mijn belangrijkste
drijfveer’.
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Uw vraag, ons antwoord
Hebt u vragen over (uw) pensioen?
U vindt veel informatie op www.bpfv.nl. U kunt ons ook bellen: 088 - 1162407 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur)
of mailen: bpf-vlakglas@azl.eu. Als u uw klantnummer bij de hand houdt, kunnen wij u gemakkelijker helpen.
U vindt het klantnummer op brieven die u van BPFV ontvangt.

Hoe kan ik mijn partner aanmelden?

Woont u samen en wilt u dat uw partner recht krijgt op
partnerpensioen als u overlijdt? Dan moet u uw partner bij
ons aanmelden. Dat kunt u doen via Mijn Pensioencijfers.
Daar vindt u een formulier dat u digitaal kunt invullen.
U ontvangt bericht als wij uw aanmelding hebben
geaccepteerd.
Bent u getrouwd? Dan heeft uw partner automatisch recht
op partnerpensioen. U hoeft uw partner dan niet bij ons aan
te melden.

Ik ga eerder met pensioen. Waarom
wordt mijn pensioen in diverse tools
getoond op 67 jaar?

De standaard pensioenleeftijd van BPFV is 67 jaar. Maar
u kunt ook eerder met pensioen gaan. In tools zoals Mijn
Pensioencijfers, de website www.mijnpensioenoverzicht.nl
en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) wordt automatisch
uitgegaan van de standaard pensioenleeftijd. Dit is zo
ingesteld en kan niet worden veranderd. Ook niet als u
ervoor hebt gekozen om eerder met pensioen te gaan.
U hebt dan wel persoonlijk bericht gehad over de financiële
gevolgen voor uw pensioen. Hebt u daar nog vragen over,
dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Meld u aan voor de klankbordgroep!

BPFV vindt het belangrijk om te weten wat u van onze
communicatie vindt. Wilt u daarover meedenken? Meld u
dan aan voor de klankbordgroep.
Als deelnemer aan de klankbordgroep ontvangt u een
paar keer per jaar een e-mail met enkele vragen over een
communicatie-uiting van ons fonds. Uw antwoorden op
die vragen, helpen ons om de uiting te verbeteren.
Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep? Stuur dan een
e-mail naar bpf-vlakglas@azl.eu. Wij stellen uw deelname
zeer op prijs.

Kent u iemand die pensioen kan
ontvangen van BPFV, maar dit niet weet?

Er zijn mensen die pensioen hebben opgebouwd bij BPFV
en daar recht op hebben, maar dit pensioen niet o
 ntvangen.
Het zijn mensen die wij niet kunnen bereiken. Wellicht
wonen zij in het buitenland en hebben zij geen adres
wijziging doorgegeven.
Kent u iemand voor wie dit kan gelden? Bijvoorbeeld een
oud-collega? Geef hem of haar dan de tip om zich te
melden bij BPFV.

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

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.

