
Hoeveel pensioen is er 
voor u?
Pensioen blijft voor veel mensen best een ingewikkeld onderwerp. Uit welke 

bouwstenen bestaat pensioen? En hoe krijgt u inzicht in hoeveel pensioen er 

straks voor u is? Wij helpen u graag op weg.

Voorwoord
Het onderwerp pensioen staat 
 volop in de schijnwerpers. Het is 
voor ons als bestuur niet een voudig 
in dit krachtenveld te manoeu-
vreren. Wij doen er alles aan om 
uw pensioen zo goed mogelijk 
te  beheren. Zo is er een nieuw 
beleggingsbeleid en een nieuw 
 administratiesysteem.  Beiden veel 
goedkoper dan voorheen, dus 
er blijft meer geld over voor uw 
 pensioen.

Toch blijft onze financiële positie 
 onder de maat. De dekkingsgraad 
is te laag om aan onze wettelijke 
 verplichtingen te voldoen. Daarom 
staat er een verlaging van uw 
 pensioen op de stoep vanaf 2021. 
Dat is vreselijk en niet leuk. Wij 
doen er echt alles aan dit te voor-
komen. Mocht u suggesties hebben 
hoe dit nog beter te doen, laat het 
ons weten.

Met groet, 
 
Martin Meijer 
Voorzitter BPFV, 06 - 553 64 737
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Wat kunt u met dit pensioen doen? 
Ons advies: zet uw inkomsten en 
 uitgaven na pensionering eens naast 
 elkaar. Zo krijgt u een beeld of uw 
inkomsten straks voldoende zijn om 
uw uitgaven te betalen. Dit kunt u 
 bijvoorbeeld doen met  behulp van de 
Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud. 
Kijk daarvoor op pensioenschijf.nibud.nl.

 Wilt u keuzes maken voor uw 
 pensioen? 
Als uw pensioenleeftijd dichterbij komt, 
denkt u misschien na over keuzes 
die u kunt maken voor uw pensioen. 
 Bijvoorbeeld eerder met pensioen 
gaan, of in deeltijd met pensioen gaan. 
Ook dan is het verstandig om eerst te 
kijken naar uw verwachte inkomsten en 
uitgaven. Elke keuze die u maakt heeft 
immers gevolgen voor de hoogte van 
uw pensioen. Op onze website 
www.bpfv.nl leest u meer over de 
keuze  mogelijkheden in onze  pensioen- 
regeling. Kijk bij ‘werknemer’ > 
‘hoeveel krijgt u?’> ‘pensioen op maat’. 

Drie bouwstenen
Als u met pensioen gaat, bestaat uw 
inkomen uit drie bouwstenen:

1. AOW van de overheid;
2. pensioen van BPFV (en misschien 

pensioen van een ander pensioen-
fonds of verzekeraar waar u ook 
 pensioen hebt opgebouwd);

3. extra pensioen als u dat zelf hebt 
 bijgespaard.

Krijg zicht op het totaal 
Om een goed beeld te krijgen van 
uw inkomen als u met pensioen gaat, is 
het belangrijk om zicht te krijgen op het 
totaal. Dit totaaloverzicht ziet u op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl.  
U logt in met uw DigiD. U ziet dan 
het pensioen van bouwsteen 1 en 
 bouwsteen 2, oftewel: uw AOW, het 
pensioen van BPFV en pensioen dat u 
misschien bij een ander  pensioenfonds 
of verzekeraar hebt opgebouwd. Het 
pensioen van bouwsteen 3 ziet u hier 
niet terug.



Per 1 januari 2019 is ons pensioenreglement op 

een paar punten gewijzigd. We zetten de  belangrijkste 

wijzigingen voor u op een rij. Op de documenten

pagina van onze website www.bpfv.nl vindt u de 

volledige pensioen reglementen terug.

Gaat u uit dienst en hebt u  
een klein  pensioen?
Dan verandert er iets voor u. Dat 
komt door een nieuwe wet voor 
 pensioenen. Uw kleine pensioen 
 verhuist voortaan mee naar uw 
nieuwe pensioenfonds. Daar 
hoeft u niets voor te doen. 

Hebt u een klein pensioen?
Log in op www.mijnpensioen-
overzicht.nl. Dan krijgt u een com-
pleet overzicht van uw  opgebouwde 
pensioen. U ziet of u bij een 
 pensioenfonds of verzekeraar een 
pensioen hebt van meer of minder 
dan € 484,09 bruto per jaar, dit is het 
grensbedrag voor een klein pensioen 
in 2019.

Hoe ging het eerst?
Tot nu toe ging het zo: ging u uit 
dienst en had u een klein pensioen? 
Dan kon ons fonds besluiten uw 
 pensioen in één keer uit te betalen  
(ook wel: afkoop). Zo had u op korte 

 termijn meer geld, maar miste u dat 
pensioen voor later.

Wat verandert er?
Vanaf nu gaat het zo: gaat u uit 
dienst en is uw pensioen lager dan 
€ 484,09? Dan kan ons fonds uw 
pensioen automatisch samenvoegen 
met het pensioen dat u opbouwt 
via een nieuwe werkgever. Uw 
pensioen verhuist dus vanzelf met u 
mee naar uw nieuwe pensioenfonds 
of verzekeraar. 

Na vijf jaar
Elk jaar nadat u uit dienst bent ge-
gaan, kijken we of u ergens anders 
pensioen opbouwt. Dat doen we vijf 
jaar lang. Is het dan nog niet gelukt 
om uw pensioen over te dragen? 
Dan kunnen wij uw pensioen alsnog 
afkopen. U beslist zelf of u daarmee 
instemt. 

 
 

 
U bouwt meer 
 pensioen op
Het opbouwpercentage is het 
 percentage dat u elk jaar aan 
pensioen opbouwt. Het opbouw-
percentage voor het ouderdoms-
pensioen is vanaf 1 januari 2019 
1,70%. In 2018 was dit nog 
1,65%. U bouwt dus meer 
 pensioen op. 

Dat geldt ook voor het 
 partnerpensioen. Dit is  pensioen 
voor uw partner als u komt te 
overlijden. De opbouw voor 
het partnerpensioen is 70% van 
de opbouw voor het ouder-
domspensioen. In 2019 is dit dus 
1,19%.

Wijzigingen in de pensioenregeling
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Vrijwillige voortzetting 
 deelnemers niet meer  mogelijk
Stopt uw pensioenopbouw bij BPFV? Dan was het voorheen 
mogelijk om onder bepaalde voorwaarden vrijwillig pensioen 
te blijven opbouwen. U betaalde dan de volledige pensioen-
premie, zowel het werk gevers- als het werknemersdeel. 
Sinds 1 januari 2019 is dit niet meer mogelijk.

Voorwaarden eerst meer 
pensioen,  daarna minder 
(of andersom)
Wilt u de eerste jaren van uw pensioen meer te 
besteden hebben? Dan kunt u in het begin een hoger 
ouderdomspensioen ontvangen. Of wilt u de eerste 
jaren juist minder pensioen ontvangen en later meer? 
Bijvoorbeeld omdat u een partner hebt die werkt? Dat 
kan. Als u hiervoor kiest, splitsen we uw pensioen op in 
2 perioden. De voorwaarden hiervoor zijn vanaf 
1 januari 2019 als volgt:

• De lagere uitkering is 85% of 75% van de hogere 
 uitkering. Een ander percentage is niet mogelijk.

• U maakt een keuze voor 5 of 10 jaar. Deze termijnen 
staan vast. 

Laat u goed informeren voordat u een keuze maakt. 
Hebt u hier vragen over of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact met ons op. 

Wie is het nieuwe 
bestuurslid van 
BPFV?
Per 21 juli 2019 is er een  vacature  
in het bestuur voor een 
 vertegenwoordiger namens de 
 pensioengerechtigden. Twee geschikte 
kandidaten hebben zich beschikbaar 
gesteld: de heer Ger Hawinkels en 
mevrouw Lettie Kleijer-Blok. Ons 
fonds heeft daarom een verkiezing 
 georganiseerd. De  uitslag is bekend! 
Kijk op www.bpfv.nl. Het nieuwe 
bestuurslid wordt benoemd na een 
toetsing door De Nederlandsche Bank.

Kort nieuws

Hebt u uw 
emailadres nog 
niet doorgegeven?
En wilt u dat alsnog doen? Vanaf 
 september is het nieuwe deelnemers-
portaal  beschikbaar. Daarin kunt u het 
 doorgeven.

Bedankt! 
Ons fonds wil graag meer  digitaal 
 communiceren. Dat is sneller, 
 goedkoper en beter voor het milieu. 
Om u digitaal te kunnen bereiken 
 hebben we natuurlijk wel uw e-mail-
adres nodig. Daarom bent u in maart 
of april misschien door ons gebeld om 
te vragen naar uw e-mailadres. Gaf u 
het door? Dan danken wij u hartelijk 
voor uw medewerking! Op termijn 
ontvangt u meer informatie van ons 
fonds digitaal.
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De dekkingsgraad laat zien hoe het gaat met de financiële situatie van ons 

fonds. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. U zou 

 misschien denken dat een dekkingsgraad van 100% dan precies genoeg is. 

Maar dat is niet zo. 

Om in de toekomst alle pensioenen te 
kunnen betalen en genoeg reserves 
te  hebben, moet onze dekkingsgraad 
111,8% zijn. De dekkingsgraad van ons 
fonds was in maart 2019 97,6%. Dat is 
dus een stuk lager dan het zou moeten 
zijn. 
Al sinds december 2015 is onze 
 dekkingsgraad te laag. Sinds die tijd 

hebben we een herstelplan. Daarin 
staat hoe we ervoor willen zorgen dat 
onze financiële situatie verbetert. Voor 
dit jaar waren er geen extra maat-
regelen nodig. Maar er is een reële 
kans dat we de pensioenen in de loop 
van 2021 moeten verlagen. Dit doen 
we  alleen als er echt geen andere 
keuze meer is.

Colofon
Deze Nieuwsflits is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel 
in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV). Aan de tekst kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u 
alleen ontlenen aan het officiële pensioenreglement van BPFV. 

Contact

U kunt ons…

… bellen
op 020 - 412 7899, op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur.

 … mailen
via bpf-vlakglas@azl.eu. 

 
 ... schrijven

Ons adres is: BPFV, Postbus 92215, 1090 AE Amsterdam.  
 
Neemt u contact met ons op? Houd dan uw klantnummer 
bij de hand. Zo kunnen we u sneller helpen. U vindt het 
 klantnummer op de brieven die u van ons ontvangt. 

Bij deze Nieuwsflits: 
Een overzicht van uw 
 pensioen
Bij deze Nieuwsflits vindt u ook een 
overzicht van uw pensioen. U krijgt dit 
overzicht elk jaar. Dit overzicht gaat uit 
van uw situatie op 31 december 2018. 
Voor een totaaloverzicht van uw 

pensioen bij BPFV, inclusief AOW en 
pensioen dat u bij eventuele andere 
werkgevers hebt opgebouwd, gaat u 
naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Te lage dekkingsgraad: 

Hoe zit dat 
precies?Betaaldata 

2019
Uw pensioen wordt elke maand 
op de 24ste naar u overgemaakt. 
Valt de 24ste in het weekend 
of op een feestdag? Dan is de 
betaling op de laatste werkdag 
ervoor. Hebt u een buitenlandse 
rekening? Dan ontvangt u de 
betaling misschien later. 

Let op: het vakantiegeld is al 
 verrekend met uw  maandelijkse 
betaling. U  ontvangt hier in het 
voorjaar dus geen extra betaling 
voor. 


