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Hoe kun je je pensioen
aanvullen?
HET HUISHOUDBOEKJE VAN ...

Drie deelnemers laten zien
hoe zij hun geld besteden.

Ruud van de Rakt (64)

‘Ik kan straks
eerder stoppen
met werken’
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BLIKVANGER

De groenste hogeschool van Nederland!
Het pand is toonaangevend op het gebied van
klimaatadaptatie, duurzaamheid, circulariteit en
gezondheid. Eén gevel is bijvoorbeeld voorzien
van zonnepanelen voor de energieopwekking,
een andere gevel is juist volledig vergroend met
planten die dienstdoen als isolatie. Aeres heeft
een dak met wateropvang en maakt gebruik van
warmte-koudeopslag. Door al deze duurzame
innovaties kreeg het pand de naam de Groene
Long. Studenten zijn er in september 2021
al gestart.
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Het arboretum is een unieke bomen- en
plantenbibliotheek. De bomen (3500 stuks,
750 verschillende soorten), heesters,
planten en bloemen staan op volgorde van
hun botanische naam. Naar het idee van
architect en stedenbouwkundige Winy Maas,
die het masterplan voor de expo ontwikkelde.
Alle bomen en planten hebben een functie.
Denk bijvoorbeeld aan bomen die met hun
verdamping de temperatuur in de stad kunnen
verlagen of de luchtkwaliteit verbeteren door
fijnstof uit de lucht te filteren.

AERES HOGESCHOOL

De duurzame en hoogwaardig afgewerkte
woontoren Flores is ruim 43 meter hoog en
heeft 14 bouwlagen. Flores krijgt een bijzonder
kunstwerk op de gevel waarop het beplantingsplan
voor de Floriade Expo 2022 staat. Hiervoor
zijn honderden beelden uit databanken en
universiteitsbibliotheken op een glazen façade
geprint. Het plan is om Flores tijdens de Expo
te gebruiken als horecavoorziening, daarna als
woontoren met 80 appartementen in het hart van
de stadswijk Hortus. Er pal naast verrijst later nog
een cirkelvormig kunstpaviljoen.

DOBBEREND BOS
Dit ludieke kunstwerk bestaat uit twintig
gerecyclede boeien uit de Noordzee die
zijn gevuld met Hollandse iepen: sterke,
windbestendige bomen. De drijvende bomen
zorgen voor extra vergroening in de stad,
compensatie van CO2 en reductie van fijnstof.
Bovendien vraagt het Dobberend Bos aandacht
voor de zeespiegelstijging.

KABELBAAN
In een 850 meter lange kabelbaan verplaatsen
bezoekers zich snel over het 60 hectare
tellende expoterrein. De baan geeft een fraai
vogelperspectief op het Floriadeterrein,
het arboretum met bomen, planten,
heesters en bloemenvelden en de overige
bezienswaardigheden. Floriade Expo 2022 laat
verschillende groene mobiliteitsoplossingen
zien, waarvan deze kabelbaan er één is. Het is de
eerste kabelbaan in Nederland die deels boven
een snelweg (de A6) loopt.

FEITEN
Opdrachtgever: gemeente Almere
Opdrachtnemer wijk Hortus:
ontwikkelcombinatie Amvest Vastgoed BV en
Dura Vermeer Vastgoed
Ontwerp: Winy Maas, MVRDV
Constructiebureau terreininrichting:
Witteveen en Bos
Algemeen projectleider: Edwin Aaftink
(Amvest)

Groene steden
laten groeien
Volgend jaar wordt in Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade
Expo 2022 gehouden. De Nederlandse tuinbouw presenteert hier, samen met
nationale en internationale partners, innovaties en oplossingen voor duurzame
en leefbare steden. Het thema Growing Green Cities staat centraal. Wij keken
vanaf grote hoogte naar de stand van zaken.
TEKST EN FOTOGRAFIE MIKE RAANHUIS
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In deze Bouwpensioen

KORT NIEUWS
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5 tips
Verschillende manieren om je pensioen aan te vullen.

Redactieraad Bouwpensioen Joris van Basten

Batenburg (FNV), Cor-Hilde van Beijeren (CNV),
Sadena Elmas (Bestuursbureau bpfBOUW), Pascalle
den Enting (APG), Lenneke Neef (Bouwend Nederland),
Bert Oomen (namens de pensioengerechtigden),
Lydia Reinewald (Vakraad voor de Timmerindustrie),
Bart Westenbroek (Technisch Bureau Afbouw)
Concept en realisatie APG – MarCom DWS,

Marlies Beerman (APG), Dion Georgiades (APG),
Vincent Scholten (APG), MPG., Amstelveen
Druk Drukpartners Zuid B.V., Beek

Contact Heb je een vraag of een opmerking? Wij helpen
je graag. Kijk op bpfbouw.nl/contact op welke manier
je contact met ons kunt opnemen.
Bouwpensioen is bedoeld om je te informeren over
relevante ontwikkelingen rondom jouw pensioen. We stellen de inhoud
met veel zorg samen. Toch is het mogelijk dat er onverhoopt fouten in
staan. Aan deze uitgave kun je dan ook geen rechten ontlenen. Voor een
volledige beschrijving van rechten en verplichtingen verwijzen wij je naar
de reglementen van onze pensioenregeling. Je kunt deze raadplegen op
bpfbouw.nl of bij ons aanvragen via telefoonnummer 020-583 40 40.
Wij zijn b
 ereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot
17.30 uur. En op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Bouwpensioen is geproduceerd met inachtneming van de
geldende corona-richtlijnen in de bouwnijverheid.

Scan de QRcode en lees
Bouwpensioen
online

QR-code
Open de Camera-app op je telefoon. Richt je
camera op de QR-code en scan die. Tik op de
melding die op je scherm verschijnt.

Lees Bouwpensioen online
BOUWPENSIOEN.NL

Eline Lundgren is
bestuursvoorzitter
bij bpfBOUW namens
werknemers en
pensioengerechtigden.
Lees meer over haar op
pagina 16.

Zwaarwerkregeling ook voor Bikudak,
Bouw & Infra UTA en Timmerindustrie
De sector BIKUDAK heeft nu ook een zwaarwerkregeling. Werk
je langer dan 20 jaar als dakdekker, voorman of chauffeur in
deze sector? Dan kun je eerder stoppen met werken en een
uitkering krijgen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden
op: caobikudak.nl/zwaarwerkregeling.

Vernieuwing

Uta-medewerkers in de sector Bouw & Infra kunnen vanaf
1 januari 2022 gebruikmaken van de zwaarwerkregeling.
Daarvoor gelden wel voorwaarden. Zo moet je minimaal
5 jaar als bouwplaatsmedewerker in de sector gewerkt hebben.
Kijk voor meer informatie op: zwaarwerkregeling.nl.
Ben je productiewerknemer in de timmerindustrie? Dan kun je
vanaf je 65ste eerder stoppen met werken. Er gelden hiervoor
wel een aantal voorwaarden. Kijk voor meer informatie op:
sswt.nl/cao/zwaarwerktimmer-regeling.
De regelingen bestaan uit een uitkering die maximaal 3 jaar
voor de AOW-leeftijd kan ingaan. Mogelijk twijfel je of de
uitkering voldoende voor je is. Op Mijn Bouwpensioen kun je in
de Pensioenplanner zien hoe jouw pensioen de uitkering kan
aanvullen.
Kun je hierbij hulp gebruiken? Neem dan gerust contact op met
een vakbondsconsulent. Kijk op: bpfbouw.nl/consulent.

MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Zo blijf je digitaal op de hoogte van de laatste
informatie over jouw pensioen.

BPFBOUW.NL/NIEUWSBRIEF

Scan de
QR-code en
meld je aan

Je post digitaal
ontvangen

Veel deelnemers ontvangen
informatie over hun pensioen
bij bpfBOUW digitaal. Je krijgt
dan een e-mail als er nieuwe
informatie over jouw pensioen
is. Deze vind je online in Mijn
Bouwpensioen. Zo heb je alles
overzichtelijk bij elkaar en hoef
je niets op papier te bewaren.
Meld je daarom nu aan voor
digitale post op: bpfbouw.nl/
post-digitaal.

De Bouwwereld is een sector die
bol staat van innovatie. Denk aan
verduurzaming door slimmer en
sneller bouwen. Vanaf 1 januari
gelden de BENG-eisen (Bijna
Energie Neutrale Gebouwen).
De opdracht dat alle gebouwen
in 2050 CO2-neutraal moeten
zijn, is een flinke uitdaging, met
name voor bestaande woningen
en gebouwen. Daarnaast staat
de sector voor de uitdaging om
voldoende woningen te bouwen,
zodat iedereen betaalbaar kan
wonen. Kortom, een complexe
wereld waarin veel gebeurt.
Dit geldt ook voor pensioenen. De
pensioensector is aan het verduurzamen. Met onze beleggingen
hebben we een aantal belangrijke
doelen gehaald. Dat zie je terug in
ons Verslag verantwoord
beleggen 2020. Het verslag staat
voor iedereen op onze website.
Leuk om te lezen! Verantwoord
beleggen blijft onder de aandacht
van het bestuur, we hebben al
veel bereikt maar het kan altijd

beter. Daarnaast komt er een
nieuw pensioenstelsel. Hoewel
er veel verandert, zoals meer
keuzemogelijkheden, blijft het
belangrijkste bewaard. We blijven
samen sparen voor pensioen,
omdat samen sparen een beter
pensioen oplevert. Samen deel
je kosten en risico’s, waardoor je
voor hetzelfde geld een stabieler
en hoger pensioen krijgt. En het is
ook fijn dat iedereen in de diverse
bouwsectoren deelneemt aan
de pensioenregeling. Inkomen
na pensionering of inkomen voor
je partner als je overlijdt is ver
zekerd en dat is een heerlijk idee.
Zo bouwen we, met behoud van
het goede in ons pensioenstelsel,
verder aan vernieuwing. Innovatie
op alle fronten dus. Daar dragen
we als bestuur van bpfBOUW
graag een steentje aan bij.
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Colofon

Bouwpensioen is een uitgave van bpfBOUW.

BOUW
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ANP / DIJKSTRA BV / COR SALVERIUS

18

Grote verandering? Denk aan je pensioen!
Scheiden, ontslag of arbeidsongeschiktheid hebben
invloed op je pensioen.

DE BEELDREDAKTIE / SANDER KONING

16

Afscheid en welkom
Mieke van Veldhuizen neemt afscheid.
Eline Lundgren wordt de nieuwe bestuursvoorzitter
namens werknemers en gepensioneerden.
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HANDIGE TIPS

5 manieren om je
pensioen aan te vullen

Het huishoudboekje van …

Heb je op Mijn Bouwpensioen gekeken wat je pensioen
wordt? En wil je graag meer pensioen opbouwen? Zet dan
nu slimme stappen om straks ruimer in je geld te zitten.

Ook altijd nieuwsgierig naar hoe anderen leven van hun salaris? Waar geven
ze het aan uit? Zijn ze verstandig en denken ze aan de toekomst? Hebben ze
genoeg voor later? Drie deelnemers van bpfBOUW deden een (huishoud)boekje open. Marcel Warnaar van het Nibud geeft adviezen.

Sparen met belastingvoordeel

TEKST MARTIJN HOUWERZIJL FOTOGRAFIE MARCEL BAKKER
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Kun je wat missen? Zet dan geld vast in een potje voor later.
Dat kan een lijfrenteverzekering, een bankspaarrekening
of een beleggingsrekening zijn. Een groot bedrag ineens
kun je in een koopsompolis storten. De inleg kun je elk jaar
aftrekken van je inkomen bij je belastingaangifte. Je moet
dan wel kunnen laten zien dat je een pensioentekort hebt
en tussentijds niets opnemen of laten uitkeren. In dat geval
hoef je over de inleg geen inkomstenbelasting te betalen.

Zelf sparen of beleggen zonder
belastingvoordeel

Heb je een eigen huis met een
hypotheek? Kijk goed naar de
voorwaarden en los meer af.
Je loopt wat renteaftrek mis,
maar krijgt hier maandelijkse
lagere woonlasten voor terug.
Heb je veel overwaarde? Dan
kun je je huis ‘opeten’ met een
verzilverhypotheek. Je hebt
dan meer geld te besteden.
Laat je goed informeren door
een onafhankelijk financieel
adviseur.

Energie besparen

Kun je energie besparen in huis? Denk aan isolatie en
zonnepanelen. Voor het aanbrengen kun je subsidie
aanvragen of als je ouder bent dan 56 een verzilverlening.
Ook een energiezuinige ketel en apparaten met een A-label
sparen jaarlijks veel geld uit. Als je investeert, heb je nu en
straks een lagere energierekening en dus meer te besteden.

Werkhobby zoeken

Misschien moet je er niet aan denken: werken na je pensioen.
Toch heeft dat zo zijn voordelen. Het geeft voldoening. Je doet
sociale contacten op. En vooral: je kunt bijverdienen naast je AOW
en pensioen. Of je nu uitzendkracht wordt, ergens in dienst gaat
of voor jezelf begint. Wat het ook wordt: klussen doen, tuinman
of huismeester, hondenoppas of bezorger, je kunt er nu al over
nadenken. Praat erover, zoek uit waar vraag naar is, volg een
cursus. Dan weet je straks wat je wilt en wat er kan.

HANDIGE WEBSITES:
kandoor.nl
wijzeringeldzaken.nl
nibud.nl
belastingdienst.nl

TEKST ANNE-MARIE VERVELDE ILLUSTRATIES THEO SMIT

Hypotheek aflossen of
overwaarde opeten

Wil je tussentijds geld kunnen opnemen? Kies
dan voor zelf sparen of beleggen. Als je spaart
of belegt, dan beschik je namelijk zelf over je
geld. Het belastingvoordeel heb je dan niet:
de inleg is niet aftrekbaar van je inkomen voor
de inkomstenbelasting. En boven een bepaald
bedrag ga je vermogensbelasting betalen. In
2021 is dit boven een spaarbedrag van
€ 50.000, voor fiscale partners € 100.000.
Sparen levert tegenwoordig geen rente meer
op. Beleggen kan winstgevend zijn. Maar let op!
Bij beleggen loop je het risico alles te verliezen.

Ruud van de Rakt (64)
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‘Gelukkig heb ik ook partnerpensioen
opgebouwd. Mocht mij iets overkomen dan
staat mijn vrouw niet met lege handen.’

Bert Boontjes (50)

10

‘Ik ga ervan uit dat we na mijn pensioen
wel rond kunnen komen. Mijn vrouw let
goed op de financiën.’

Vesta Tsao (31)

12

‘Geld is voor mij nooit belangrijk
geweest. In het moment leven vind ik
belangrijker.’

9

8
GELD

Ruud van de Rakt (64) Werk: werkvoorbereider

‘Ik kan straks
eerder stoppen
met werken’

FOTOGRAFIE MARCEL BAKKER

‘Mijn vrouw
staat niet met
lege handen’

december
2021

draagt een steentje bij. Ik stop
straks eerder met werken. Daar
komt wel wat bij kijken. Ik heb op
Mijn Bouwpensioen mijn situatie
bekeken en doorgerekend. Toen ik
in Bouwpensioen las dat ik voor
advies een beroep kon doen op
de FNV was de bal snel rond. Zij
hebben mij goed geholpen. Ik stop
straks op mijn 65e. Ik fiets graag
en geniet van de kleink inderen,
inmiddels is de vijfde op komst. Een
groot geluk.’

Marcel Warnaar, Nibud:
‘Bij Ruud zie je dat het veel
scheelt als je de hypotheek hebt
afgelost. Zonder woonlasten
heb je een stuk minder nodig.
Daardoor is het voor hem
mogelijk eerder te stoppen met
werken.’
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uud van de Rakt
werkt al 40 jaar
met grafstenen.
‘Natuursteen is
bijzonder materiaal.
Weerbarstig en niet
altijd even makkelijk. Misschien
staat het wel symbool voor het
leven’, lacht hij. ‘Een grafsteen
markeert het einde van het leven.
Ik heb de gedachte daaraan nooit
moeilijk gevonden. Ons bedrijf valt
onder de afbouw-cao, met nog wat
extra regels die specifiek op ons vak
gericht zijn. Als werkvoorbereider
verwerk ik de bestellingen voor alles
wat te maken heeft met grafwerk.
Het maken van nieuwe grafstenen,
het herplaatsen van stenen, het
maken en plaatsen van herdenkingsstenen enzovoort. Ik begeleid het
productieproces in de werkplaats en
doe de planning voor het werk op de
begraafplaats.
In ons gezin met 3 kinderen was
ik de kostwinner. Er bleef weinig
over om te sparen. Gelukkig heb ik
ook partnerpensioen opgebouwd.
Mocht mij iets overkomen dan staat
mijn vrouw niet met lege handen.
Nu ons huis hypotheekvrij is en de
kinderen niet meer thuis wonen,
hebben we f inancieel meer ruimte.
We doen geen grote uitgaven. Mijn
vrouw is inmiddels al een jaar of
13 parttime postbezorger, ook dat
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Bert Boontjes (50) Werk: timmerman

Voor het doen van grote uitgaven
vraag ik me altijd af: heb ik het echt
nodig? Maar bij het uitgaan let ik
daar niet op. Vriendschappen en
gezelligheid staan bij mij voorop.’

In 2019 kreeg Bert het drukker en
stopte hij met deejayen. Dat betekende het eind van de extra inkomsten.
‘Ik ga ervan uit dat we na mijn
pensioen wel rond kunnen komen. Ik
heb zowel in de bouw als in de horeca
pensioen opgebouwd en mijn vrouw
let goed op de financiën. Van haar
ouders hebben we onlangs zonnepanelen cadeau gekregen. Een mooie
investering. In de afgelopen jaren ben
ik wél 4 keer van werkgever veranderd. Ik had het niet naar mijn zin en
dan moet je op zoek naar een nieuwe
omgeving of uitdaging. Ooit hoop ik
een dagje minder op de steigers te
kunnen staan. Timmerman is en blijft
een zwaar beroep.’

Mijn vrouw werkt deeltijd in het
onderwijs. Ik ben timmerman en
daarnaast trad ik op als 100% DJ Bert.
Dat leverde een extra zakcentje op.
En heel veel lol. Een volle feesttent,
1000 man. Platen draaien en iedereen
meezingen. Man, wat is dát verslavend! Ik heb ook een radiostudio voor
mijn eigen radioshow bertopderadio.
nl. Dat kóst dan weer geld.

FOTOGRAFIE DE BEELDRE DAKTIE / MARCO BAKKER

HUISHO

U D BO E

KJE PER
MA AND
Inkome
*
n same
n
m et p a r
€
3
.700
tn e r
H y p ot h
eek
€ 530
Overige
va s te
lasten
€ 1.000
B oo d sc
h appen
€ 80 0
A u to
€ 250
S p or t , h
ob
vrije tijd by &
€ 220
**

* C ijfers
zi

** Zoals

jn bij be

krant, u

naderin

itgaan,

g en afg

uit eten

erond.

, radios

tudio

Marcel Warnaar, Nibud:
‘Bert heeft verschillende banen
gehad. Op Mijn Bouwpensioen
kan hij zien wat hij in de bouw
heeft opgebouwd. Op de
website van de overheid,
Mijnpensioenoverzicht.nl, ziet hij
meer informatie. Waar hij verder
nog pensioen heeft opgebouwd,
hoeveel het is, en wat het
verwachte pensioenbedrag
inclusief AOW is. Zo kan hij zien
of zijn inkomen voldoende is
voor later. Bert kan zo te zien
prima rondkomen. Wel is het
belangrijk dat hij en zijn vrouw
genoeg geld apart gezet hebben
voor het op termijn vervangen
van spullen en de auto en
voor het onderhoud van de
eigen woning. Mogelijk vreet
de radiostudio ook stroom.
Energiebesparende maatregelen,
zoals het investeren in
zonnepanelen, kosten geld, maar
kunnen op termijn veel besparing
opleveren. Mensen gaan vaak
rond hun 45e jaar serieus
nadenken over hun pensioen.
Ik kan me voorstellen dat dit bij
Bert ook het geval was. Zeker als
je zwaar werk verricht is het fijn
om eerder te kunnen stoppen
met werken, als dat financieel
haalbaar is.’

BOUW
PENSIOEN

‘W

ij kunnen
goed rondkomen, al
schieten in
sommige
maanden de kosten omhoog. We
hebben 2 opgroeiende kinderen, van
16 en 13. Voor boeken, laptops en
ouderbijdragen kun je in de eerste
schoolweek gelijk € 1.000 aftikken.
Vakanties vieren we in eigen land, al
kost dat tegenwoordig ook een flinke
duit. En dan heb je de feestdagen nog.
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‘Alleen als ik uitga,
let ik niet op geld’

‘Vriendschap en
gezelligheid staan
voorop’
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Vesta Tsao (31) Werk: building physics specialist

I

FOTOGRAFIE MARCEL BAKKER

k ben een soort van rebel
denk ik’, grapt Vesta Tsao,
building physics specialist bij
Ballast Nedam Development.
‘Avontuur staat bij mij voorop.
Ik ben opgegroeid in Taiwan. In veel
Aziatische culturen wordt het grootste deel van het inkomen gespaard.
Dat leer je al van jongs af aan. Geld
is voor mij nooit belangrijk geweest.
Ik deed als kind al niet echt moeite
om de waarde van geld te begrijpen.
In het moment leven vind ik veel
belangrijker.’ Vesta studeerde in de
Verenigde Staten en in Eindhoven. ‘Ik
heb ervaren hoe verschillend mensen
op de wereld met geld omgaan. In de
Verenigde Staten leven veel mensen
van maand tot maand. Ze sparen niet,
geven veel uit en leven op krediet.
Nederlanders sparen meer.
In Taiwan reserveren werkgevers
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ook minimaal 6% van het maandsalaris voor het werknemerspensioenfonds. De pensioenleeftijd is
daar 60+. Maar het opgebouwde
pensioen is vaak niet genoeg om van
te leven, dus investeren Taiwanezen
veel in financiële producten,
onroerend goed en aandelen. Mijn
vader heeft me overgehaald om
ook maandelijks te investeren in
aandelen. Dat levert meer rente op
dan spaargeld op de bank zetten.
Eigenlijk ook een soort pensioentje
voor later, maar wat het uiteindelijk
oplevert? Mijn partner investeert in
bitcoin en andere cryptovaluta. We
delen de vaste lasten maar sparen
niet samen. Het kan natuurlijk zijn
dat er iets verandert in het leven
waardoor je toch meer wil weten
over pensioenen, bijvoorbeeld als je
kinderen krijgt. Maar dat is een zorg
voor later. Ik geef nooit meer uit
dan ik heb. Op dit moment gaat mijn
geld vooral op aan outdoor sporten
zoals duiken, bergbeklimmen en
wandeltochten. Binnenkort gaan we
zeilen en klimmen in Kroatië. Dat is
voor mij het leven.’

Marcel Warnaar, Nibud:
‘Als tweeverdiener zonder
kinderen is er vaak genoeg
inkomen om leuke dingen mee
te doen. Dat zie je bij Vesta.
Ik kan me voorstellen, dat ze
binnenkort gaan nadenken over
een eigen woning en misschien
kinderen. Dat verandert je
budget flink. Het is goed om
samen te bespreken hoe je
je daar financieel op gaat
voorbereiden. Belangrijk om te
weten is dat het eigen geld dat
je meebrengt bij het kopen van
een huis echt beschikbaar moet
zijn. Dat betekent met minder
risico beleggen. Wil je starten
met beleggen? Zorg dan dat je
voldoende spaargeld achter de
hand houdt voor onverwachte
kosten.’

BOUW
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‘Geld is voor mij
nooit belangrijk
geweest. In het
moment leven vind
ik belangrijker’
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‘Mijn vader haalde
		me over in
aandelen te investeren’
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Geld in de bouw
Meer vakmensen, meer huizen, meer geld voor de
bouwsector. Nederland heeft het nodig. Ook al staat
de rem er soms op door hoge grondprijzen, leverings
problemen of milieu-eisen, de bouw gaat weer groeien
en bloeien!

217.579

bouwbedrijven

19.000 woningen
Bron: ing.nl

Bron: cobouw.nl

9% van het bbp

BOUW
PENSIOEN

In het tweede kwartaal van 2021 zijn vergunningen
afgegeven voor bijna 19.000 nieuwe woningen. Banken
verwachten dat de bouw in 2022 weer een lichte groei laat
zien. Ook investeringen in bedrijfspanden zullen weer
toenemen nu de coronacrisis haar hoogtepunt voorbij lijkt.

december
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Nederland telt op dit moment 217.579
bouwbedrijven. Dit is inclusief
eenmansbedrijven. Het aantal
faillissementen in de bouw is historisch
laag. In totaal gingen er tot en met
augustus van dit jaar
122 bouwbedrijven onderuit.

Bouw- en infrabedrijven zijn heel belangrijk voor een
goed woon-, werk- en leefklimaat in Nederland. De totale
bouwsector is goed voor zo’n 9% van het bruto binnenlands
product. Dat is een mooi aandeel in de economie.
Bron: bouwendnederland.nl

TE KOOP

9,3%

omzetgroei
De gemiddelde omzet in de bouw lag in
het tweede kwartaal van 2021
9,3% hoger dan in dezelfde periode een
jaar eerder. Kleine bouwbedrijven (tot 10
man personeel) haalden de grootste groei
met 14,1%. Middelgrote bouwbedrijven
(10 tot 100 man) behaalden een omzet
die 9,6% hoger lag.
Bron: cbs.nl

8 miljoenste woning

In juni is in ons land de 8 miljoenste woning gebouwd.
Daarmee zijn er sinds 2005 een miljoen woningen
bijgekomen. Per saldo kwamen er in de eerste helft van
dit jaar zo’n 39.000 huizen bij. De meeste in de provincie
Noord-Holland: bijna 8.000.
Bron: cbs.nl

€ 1 miljard

extra voor huizen
Er komt € 1 miljard extra voor de snellere bouw van
woningen. Met het geld moet de woningbouw een extra
impuls krijgen. 2 jaar geleden stelde het kabinet ook al € 1
miljard beschikbaar via de Woningbouwimpuls. Nederland
heeft een tekort van zo’n 331.000 woningen.
Bron: nieuwsnos.nl

Bouwers houden rekening met aanhoudende
tekorten aan grondstoffen en stijgende prijzen. Naast
gebrek aan hout, staal en plastic is er toenemende
krapte in isolatiematerialen, pvc-buizen, pijpen en
chips voor bijvoorbeeld de installatie van slimme
lichtapparatuur. De prijzen voor beton, steen en
minerale isolatieproducten zijn redelijk stabiel.
Bron: bouwkosten.bouwformatie.nl

TEKST MARTIJN HOUWERZIJL ILLUSTRATIES JASMIJN EVAN

Stijgende prijzen
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ZWAARWERKREGELING

Na veertien jaar neemt Mieke van Veldhuizen, voorzitter van bpfBOUW namens
de werknemers, afscheid. Eline Lundgren stapt in haar voetsporen.

‘Samen koffie
drinken’

Welkom!
Tot ziens!

Ze licht haar eigen pensioen
regelmatig door, al was dat vroeger
anders, zegt ze eerlijk. Toen leek
pensioen nog heel ver weg. Nu pakt
ze eens in de 2 jaar pen en papier
erbij: ‘Is het gespaarde bedrag
straks genoeg voor mijn wensen?’
Jonge deelnemers raadt ze met klem
ook zo’n pensioencheck aan. ‘Een
beetje bijsparen zet al flink zoden
aan de dijk.’ Werknemers die tegen
hun pensionering aanzitten, kunnen
hun uitgavenpatroon doornemen
om alvast te besparen. Haar tip:
‘Maak een afspraak voor een
pensioengesprek met een van onze
vakbondsconsulenten. Zij zijn ervoor.’

Mieke van Veldhuizen (66) zette zich als bestuursvoorzitter jarenlang in voor
‘haar’ vakmensen. Nu gaat ze zelf met pensioen. ‘Ik voelde me met hart en
ziel verwant.’
Onlangs plofte er een herinnering van
haar pensioenuitvoerder op de mat:
of ze niet vergat zich aan te melden.
Mieke van Veldhuizen, na 14 jaar
voorzitter áf, snapt dat deelnemers
een regelmatige pensioencheck
weleens vergeten. Toch blijft ze het
belang ervan benadrukken: ‘Als je nu
weet hoe je er straks voorstaat, kun je
je erop voorbereiden.’
Mieke is trots op wat ze achterlaat
bij bpfBOUW. Het fonds presteert
relatief goed en groeide uit tot een
professionele organisatie. ‘Ik heb
eraan mee mogen metselen. Zo’n
stevig nieuw ‘huis’ is noodzakelijk, er

komen veel veranderingen aan in het
pensioenstelsel. Mijn opvolgster Eline
kan haar hart ophalen.’
Haar grootste drijfveer? ‘Ik voelde me
met hart en ziel verwant met de bouw.
Veel bouwvakkers werken al vanaf
hun 14e of 15e, ze zijn soms compleet
versleten en halen dan met hangen
en wurgen hun AOW. Nu ik zelf met
pensioen ga, besef ik extra dat ik in
een luxepositie zit.’ Plannen heeft ze
nog genoeg: misschien weer aan
de slag in een maatschappelijke
functie? Vrijwilligerswerk? Nog zoveel
te doen. ‘Op de bank hangen, dat is
niets voor mij.’

Mieke van Veldhuizen

‘BpfBOUW is nu
een stevig huis’

‘I

Kennis en ervaring
Ik had graag langzaam afgebouwd.
Bijvoorbeeld door als oudere,
ervaren werknemer jongeren in
te werken. Dan was het voor mij
minder zwaar geweest en leerden
die jongens echt iets. Het zou zo goed
zijn als onze kennis en ervaring op
die manier gebruikt zou worden.
Inwerken kost tijd, maar misschien
kan daar wel subsidie voor komen.
Nu zie je starters soms na wat veegklusjes weer verdwijnen. Als je ze
echt wat leert, hou je ze langer vast.
We hebben ze hard nodig in de bouw.

TEKST ANNE-MARIE VERVELDE FOTOGRAFIE MARCEL BAKKER

Eline Lundgren

Als piepjonge kandidaat actuaris
– verzekeringswiskundige – kwam
Eline Lundgren in de pensioenwereld
terecht. Door de jaren heen besefte
ze hoe bijzonder ons Nederlandse
pensioenstelsel is. ‘Dat we met
z’n allen voor elkaar zorgen, is zo
mooi.’ De kracht van samen, van
collectiviteit, is heilig voor haar.
‘Die moeten we niet als ouderwets
opzijschuiven.’
De nieuwe bestuursvoorzitter wil een
pensioenfonds ‘met een menselijk
gezicht’. Ze wil ‘haar’ deelnemers dan
ook graag leren kennen. Niet alleen
via vragenlijsten, ook door persoonlijk
contact: ‘Soms is het handig gewoon
samen een kop koffie te drinken.’

k was 17 toen ik in de bouw
begon. Dus ik heb bijna 50
jaar gewerkt. En met plezier.
Vooral huizenbouw vond ik
mooi. Je bedenkt samen met anderen
slimme oplossingen. Maar de laatste
jaren deed ik funderingswerk. Er
moesten nieuwe bollenschuren komen. Dan heb je het over oppervlaktes van 3.000 tot 5.000 m2. Je werkt
in weer en wind. De drab komt tot je
enkels. Je laarzen zuigen zich vast. Je
voeten worden ijskoud. Het sjouwen
met hout komt er nog bij. Funest voor
je lijf, je rug. Toen ik daarnaast ook
nog hartproblemen kreeg, moest ik
mij ziek melden.

DENK JE OOK AAN EERDER STOPPEN? Kijk op:
zwaarwerkregeling.nl (sector Bouw & Infra)
mijnafbouw.nl/zware-beroepen-regeling (sector Afbouw)
caobikudak.nl/zwaarwerkregeling (sector BIKUDAK)
sswt.nl/cao/zwaarwerktimmer-regeling (sector Timmerindustrie)

Snoepen van je pensioen
Zelf keek ik na bijna 2 jaar ziekte uit
naar de zwaarwerkregeling. Daar
was al jaren sprake van en nu is hij
er! Ik stak 2 handen in de lucht, zo
blij was ik. De FNV hielp me met
aanvragen. De zwaarwerkregeling
is een vast bedrag. En nee, dat is niet
voldoende om van te leven. Daarom
heb ik mijn pensioen naar voren
gehaald. Zo komt er iets bij. Je snoept
van je pensioenpotje, maar dat vind
ik niet erg. We leven nu. Mijn vrouw
en ik zijn 40 jaar samen. We genieten
van onze hond en ons huis. En we
gaan graag naar Zuid-Europa.’

BOUW
PENSIOEN

Twee handen in de
lucht, zo blij’

Een pensioenfonds met een menselijk gezicht, dat is waar de nieuwe
voorzitter Eline Lundgren (60) voor staat. ‘De kracht van samen, van
collectiviteit, is niet ouderwets.’
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Maarten Messchert (66)
maakt gebruik van de zwaarwerkregeling

TEKST TIJGERBLOED
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LEVENSMOMENTEN

Grote verandering? Denk aan je pensioen!
Hoe je dat doet? Log met je DigiD
in op mijnpensioenoverzicht.nl. Dan
kom je op een dashboard waar je
kunt zien wat de stand van zaken
is. Via “Als mijn situatie verandert”
kun je keuzes aanklikken en zie je

meteen wat een verandering voor je pensioen
zou betekenen. Kom je er niet uit? Vraag dan
hulp. Bijvoorbeeld aan een vakbondsconsulent.
Dat is gratis en je hoeft geen lid van de vakbond
te zijn. Informatie hierover vind je op
bpfbouw.nl/consulent.

Wat gebeurt er
met je pensioen bij…

Ben je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Soms kun je toch pensioen
opbouwen voor het deel dat je niet
werkt, zonder premie te betalen.
Dit heet de premievrije pensioen
opbouw. Je hoeft dit niet zelf aan
te vragen. UWV geeft de informatie
over je arbeidsongeschiktheid aan
ons door. Als je er recht op hebt
– er zijn een aantal voorwaarden –
dan hoor je dat binnen 6 maanden
na de eerste dag dat je arbeidsongeschikt bent geworden van ons.
Goed om te weten: de premievrije
opbouw als gevolg van arbeids
ongeschiktheid is maximaal 69%
van de pensioenopbouw die je voor
jouw arbeidsongeschiktheid had.
Krijg je een WGA-vervolguitkering
van UWV? Dan heb je misschien

recht op arbeidsongeschiktheids
pensioen. Hiervoor moet je ook aan
bepaalde voorwaarden voldoen.
Zo moet je tussen de 35 en 80%
arbeidsongeschikt zijn en ziek zijn
geworden toen je werkte in de
sector Bouw & Infra, Natuursteen
bedrijf, Timmerindustrie of Betonmortelindustrie.

De meeste zzp'ers bouwen niet
meer automatisch pensioen op
bij bpfBOUW (wel in de sector
Afbouw of Natuursteen).
Je kunt er eerst voor kiezen om
de pensioenregeling van
bpfBOUW maximaal 3 jaar vrijwillig voort te zetten. Je betaalt
dan ook het werkgeversdeel
van de pensioenpremie. Daarna
moet je zelf iets regelen om later genoeg inkomen te hebben.
Je kunt dit op verschillende
manieren doen. Bijvoorbeeld
met een lijfrenteverzekering of
een speciale bankspaarrekening. Meer inspiratie nodig? Op
pagina 6 lees je over 5 manieren
om je pensioen aan te vullen.

Uit elkaar gaan
Als je na een huwelijk of geregistreerd
partnerschap gaat scheiden, kan
dit een flinke hap uit je pensioen
nemen. Volgens de wet heeft je
ex-partner namelijk recht op de helft
van het ouderdomspensioen dat je
tijdens het huwelijk of geregistreerd
partnerschap hebt opgebouwd.
Goed om te weten: je mag ook samen
afspreken het pensioen anders te
verdelen. Kijk eerst goed naar wat er
al is vastgelegd. Zijn jullie getrouwd
op huwelijkse voorwaarden en zijn
daarbij afspraken gemaakt over
de verdeling? Dan is het duidelijk.
Ben je getrouwd in gemeenschap
van goederen? Dan kun je kiezen
voor de standaard 50/50 verdeling
of voor een afwijkende verdeling.
De gemaakte afspraken voor een
afwijkende verdeling leg je vast in het
echtscheidingsconvenant en kun je
aan ons doorgeven via het ‘mededelingsformulier’ op onze site. Jouw
ex-partner heeft mogelijk ook recht
op bijzonder partnerpensioen. Dit is

Overlijden

het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd tot de datum van scheiden.
Ook daar kun je afspraken over maken.
Geef het aan ons door als je met e
 lkaar
afspreekt dat je ex-partner geen bijzonder partnerpensioen krijgt.

Voor jezelf beginnen

Wat gebeurt er met je pensioen als
je komt te overlijden? Bij bpfBOUW
bouwt iedere deelnemer partnerpensioen op. Je (ex-)partner krijgt
hierdoor een uitkering als jij er niet
meer bent. Ben je getrouwd of heb
je een geregistreerd partnerschap?
Dan hoef je niets te regelen. Bij een
samenlevingscontract moet je wel
iets doen. Meld je partner dan aan via
Mijn Bouwpensioen. Niet getrouwd
en geen samenlevingscontract? Dan
moet je partner na jouw overlijden het
partnerpensioen aanvragen en zelf
bewijzen dat jullie partners waren.
Dat kan gedoe opleveren. Het kan
dus slim zijn om een samenlevings
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Arbeidsongeschiktheid

BOUW
PENSIOEN

Bij een ingrijpende gebeurtenis, zoals een scheiding,
arbeidsongeschiktheid, overlijden of voor jezelf beginnen, komt
er veel op je af. Wat dit voor je pensioen betekent, daar denk je
misschien nu nog niet over na. Toch is het slim om dat wel te doen.

contract te regelen. Voor kinderen
geldt een andere regeling: het
wezenpensioen. Zij krijgen tot
hun 18e een uitkering en als ze
studeren zelfs tot maximaal hun
27e. Je hoeft hier niets voor te
regelen, het gaat automatisch.

Wat gebeurt er met je pensioen bij
grote veranderingen in je leven? Kijk
voor meer informatie op: bpfbouw.nl/
uw-situatie-verandert.

SCHAFTTIJD

‘Je moet goed sparen voor later’
ook graag mijn pensioen bereiken,
als het me gegeven is natuurlijk.
Dat zal gebeuren als ik 66 jaar en 7
maanden oud ben. Op mijn 14e ben ik
begonnen met werken en ik bouw al
een jaar of 40 pensioen op. Daarnaast
spaar ik zoveel mogelijk. Zo heb ik
Henk-Jan ook opgevoed. Ik ben van
de oude stempel. Hoewel, alles is
betrekkelijk. Ook sparen. Zo overleed
mijn vader toen ik pas 11 jaar oud
was. Dat relativeert wel.’ Henk-Jan:
‘Ik bouw natuurlijk ook pensioen op.

Ik ben er alleen helemaal niet mee
bezig. Vorig jaar heb ik een eigen huis
gekocht, dat zie ik als een spaarpot.
En sparen doe ik sowieso, dat is mij
zo geleerd van huis uit.’ Vader Henk
vervolgt: ‘Altijd een potje hebben voor
onvoorziene rekeningen. Mijn vrouw
heeft door omstandigheden niet altijd
kunnen werken en dan is sparen
voor later niet altijd eenvoudig. Het
leven is nu eenmaal erg duur. Het
belangrijkste is: geef geen geld uit dat
je niet hebt.’

TEKST EN FOTOGRAFIE MIKE RAANHUIS

Bij een fraaie vrijstaande woning
zijn vader en zoon Van Olst aan
het werk. Vader Henk (65) is
metselaar, zoon Henk-Jan (43) is
steigerbouwer/opperman. Vader en
zoon zijn in dienst bij bouwbedrijf
Heutink uit Genemuiden. ‘HenkJan zat oorspronkelijk in een
andere branche, maar ik heb hem
overgehaald om bij Heutink te komen
werken. Ik zit 20 jaar bij dit bedrijf
en ik ben nog geen dag met tegenzin
naar het werk gegaan. Ik wil hier dan
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