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De verplichte aansluiting van zzp’ers onder de loep 

Schilders hebben elkaar nodig
Al vanaf 1951 voeren wij in opdracht van de cao-partijen 
het pensioen voor alle schilders in Nederland uit.  
Voor de cao-partijen is het belangrijk dat iedere schilder, 
ook een zzp’er, een goed pensioen heeft. Daarnaast  
willen ze gelijke prijzen voor het inhuren van een klein  
schildersbedrijf en een zzp’er. Zouden de prijzen van 
zzp’ers door gebrek aan pensioensopbouw veel lager  
zijn, dan verdwijnen de kleine bedrijven en heeft  
Nederland straks te weinig schilders. Bovendien hebben 
schilders elkaar keihard nodig. Cathrin van der Werf, 
werkgeversvoorzitter van BPF Schilders: ‘Juist zzp’ers zijn 
gebaat bij een goed netwerk, ook met schildersbedrijven. 
Er zijn altijd drukke momenten waarop een bedrijf een 
zzp’er een klus kan toeschuiven. Zo help je elkaar uit de 
brand. En ook een zzp’er is ooit opgeleid door een baas.’

Ondernemers ontzorgen
‘Met het regelen van pensioen is niemand echt graag  
bezig, zzp’ers al helemaal niet’, vertelt Cathrin. ‘Logisch. 
Ze doen hetzelfde werk, maar moeten dat werk wel zelf 
binnenhalen, facturen maken en administratie bijhouden. 
En dat doen ze vaak in de avonduren, nadat ze de hele dag 
met de kwast in de hand hebben gestaan. BPF Schilders 
wil deze ondernemers ontzorgen door ook hún pensioen 
goed te regelen. Uit onderzoek dat we in 2015 hebben  
gedaan, blijkt dat veel zzp’ers hier blij mee zijn.  
Maar liefst 75% reageerde positief op het feit dat ze hun 
pensioen verplicht bij BPF Schilders opbouwen.’

Zzp’ers goed vertegenwoordigd
Bij BPF Schilders behartigen we dus zowel de belangen 
van werknemers als van zzp’ers. En dat doen we even-
wichtig. We hebben er dan ook voor gezorgd dat zzp’ers 
goed vertegenwoordigd zijn in ons bestuur en in het 
verantwoordingsorgaan. Zo hebben we één zetel specifiek 
voor zzp’ers. Daarnaast vertegenwoordigen FNV, CNV en 
OnderhoudNL met hun zetels ook de zzp’ers, want bij deze 
organisaties zijn ook zelfstandigen aangesloten. 

Voor iedereen pensioen in de pot
Tot duidelijk is wat de toekomst ons brengt, blijven wij 
doen waar we goed in zijn: ouderdoms- en nabestaanden-
pensioen regelen voor alle schilders in Nederland. 

De maatschappij verandert. De crisis, de vergrijzing, de stijging van het aantal zzp’ers en meer  

behoefte aan duidelijkheid en keuzevrijheid. Allemaal zaken die grote invloed hebben op pensioenfondsen. 

De politiek denkt na. Gaan de pensioenfondsen zoals we die nu kennen, verdwijnen? Blijven zzp’ers in  

de schildersbranche verplicht hun pensioen te regelen via BPF Schilders, zoals de cao-partijen hebben  

afgesproken? Niemand die het weet. Ook wij bij BPF Schilders kunnen de toekomst niet voorspellen.

' BPF Schilders wil ondernemers 
ontzorgen door ook hún pensioen 
goed te regelen.'

Een nieuw pensioenblad
Voor u ligt ons vernieuwde pensioenblad. Waarom 
nieuw? Uit lezersonderzoek is gebleken dat ons 
pensioenblad nogal druk was met veel tekst. Dit maakt 
het blad niet prettig leesbaar. Naast informatie over 
pensioen zou er ook meer vaknieuws en handige 
financiële informatie in mogen staan. Aangevuld met 
persoonlijke verhalen van (ex)vakgenoten. We hebben 
naar onze lezers geluisterd en het resultaat ligt voor u.

Aan mij de eer om het eerste exemplaar aan u te 
presenteren. Ik maak meteen van de gelegenheid 
gebruik om mijzelf aan u voor te stellen. Ik ben  
Mieke van Veldhuizen. Sinds 1 oktober 2015 ben  
ik werknemersvoorzitter van het bestuur van  
BPF Schilders. Als bestuurslid maak ik mij hard voor 
een zo goed mogelijk pensioen voor alle deelnemers.  
Dit doe ik als pensioenbestuurder voor FNV.  
Genoeg nu over mij. Ons nieuwe pensioenblad staat  
vol met interessante en leuke artikelen en verhalen.  
En we zijn heel benieuwd wat u ervan vindt.  
Wilt u ook uw mening geven over onder andere 
dit pensioenblad? Dat kan. Meld u aan voor het 
klantenpanel van BPF Schilders en help mee om 
de dienstverlening te verbeteren. Kijk voor meer 
informatie op www.bpfschilders.nl/klantenpanel

Ik wens u veel leesplezier!

Mieke van Veldhuizen
werknemersvoorzitter BPF Schilders

Actueel De verplichte aansluiting van zzp'ers 
onder de loep.

Wat doe ik bij...? Krijgt u een relatie? Dit doet 
het met uw pensioen.

Vakwerk Han de Jong (57) schilderde een  
monumentaal pand waaraan 20 jaar geen 
behoorlijk schilderwerk was verricht. 

Pensioennieuws Belangrijk pensioennieuws 
van dit moment.

Tips Geld besparen hoeft niet moeilijk te zijn. 
Wij helpen u op weg met vijf bespaartips.

Vraag & Antwoord Wanneer kan ik met 
pensioen? En hoe vraag ik dat dan aan?

Financieel
 
Hoe staan we er financieel voor? 

Digitaal & Colofon 

Mijn pensioen Gepensioneerd schilder  
Jan Hartvelt (78) uit Doorn: “Ik kan het werk 
nog dagelijks missen”
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‘Schilderen is een ambacht’

Han de Jong (57) schilderde een  

monumentaal pand waaraan  

20 jaar geen behoorlijk schilderwerk  

was verricht. 

“Schilderen is echt een ambacht. Kwaliteit 
kost tijd. Ik was vier dagen bezig toen de 
eigenaar van het pand vroeg: ‘Hé Han, wat 
denk je? Is de voorkant van het pand dit 
weekend al klaar?’ Ik zei: ‘Heb je enig idee hoe 
het er uit ziet? Klim maar een stukje de steiger 
op.’ Hij zag dat de meeste stopverfranden er zo 
uitrolden en toen snapte hij dat deze klus niet 
zomaar was geklaard. Ik was vrij duidelijk en 
zei: ‘Of ik maak het netjes, of je laat het een 
ander doen.’ Vervolgens hebben we goede 
afspraken gemaakt en nu ziet het er weer 
strak uit na 10 weken werk.
Wat ik mooi vind aan mijn vak? Dat ik bezig 
ben met creëren. Dit pand zag er niet uit toen 
ik er aan begon. En kijk eens hoe het er nu uit 
ziet! Ja, ik ben er trots op.”

Waarom houdt Han zo van zijn vak? 
Lees het uitgebreide interview op 
www.bpfschilders.nl/pensioenblad 

Aanmelden voor deze rubriek? 
Dat kan. Ga naar  
www.bpfschilders.nl/vakwerk  
en meld u aan!

Uw 
vakwerk 

ook in de 

spotlight?

Pensioen is iets voor uzelf, maar ook voor uw partner. Want als u overlijdt krijgt uw partner  

uw pensioen. Dit heet dan partnerpensioen. Maar let op: dit gaat niet altijd automatisch.  

Kijk hieronder of het partnerpensioen bij u al geregeld is of dat u hier nog iets voor moet doen. 

Krijgt u een relatie? 
Dit doet het met uw pensioen 

Samenwonen? U moet het  
partner pensioen zelf even regelen
Gaat u samenwonen? Bij samenwonen geeft 
de gemeente dit niet aan ons door. Dit moet 
u daarom zelf even doen met het formulier 
Aanvraag partnerregistratie. Wij zijn dan in  
ieder geval op de hoogte van uw relatie, maar om 
een partnerpensioen te kunnen krijgen moeten  
u en uw partner ook nog aan deze eisen voldoen:
•  u heeft een samenlevingscontract dat bij de 

notaris is opgesteld
of:
•  u voert minimaal een half jaar een 

gezamenlijke huishouding, bent allebei  
niet getrouwd, geen bloed- of aanverwant in 
de rechte lijn en u woont volgens de gemeente 
(Gemeentelijke Basis Administratie) op één 
adres.

   Download het formulier  
Aanvraag partnerregistratie via 
www.bpfschilders.nl/samenwonen

Trouwen of geregistreerd partnerschap? 
Het partnerpensioen is geregeld
Trouwt u in Nederland? Of gaat u in Nederland 
een geregistreerd partnerschap aan? Dan hoeft  
u dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen  
dit door van de gemeente waar u woont.  
Uw partner krijgt dan automatisch partner-
pensioen als u overlijdt. Hoeveel precies,  
dat leest u op uw pensioenoverzicht.  
Dit overzicht krijgt u ieder jaar - afhankelijk  
van uw keuze - per post of digitaal. Wilt u 
voortaan uw pensioenoverzicht digitaal 
ontvangen? U regelt dit door met uw DigiD  
in te loggen op www.bpfschilders.nl/profiel 
Op de pagina ‘Profiel’ staat onder het kopje 
‘Voorkeuren’ het ‘Pensioenoverzicht’.  
Geef daar aan dat u uw pensioenoverzicht 
voortaan digitaal wilt ontvangen. 

Let op: bent u in het buitenland getrouwd?  
Dan hebben wij een kopie van uw  
trouwakte nodig. Lees meer op  
www.bpfschilders.nl/trouwen

Partner  

aan-
melden?
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Belangrijk pensioennieuws van dit moment vindt u hieronder.
Zodat u snel op de hoogte bent! Pensioenreglement gewijzigd

Het pensioenreglement is gewijzigd. 
We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. 

Download het nieuwe pensioen reglement op 
www.bpfschilders/reglement

Bijzonder partnerpensioen
Heeft u een ex-partner? De wet bepaalt dat het partnerpensioen dat tot  
de scheiding is opgebouwd bij een scheiding naar uw ex-partner gaat.  
Dat noemen we bijzonder partnerpensioen. Overlijdt uw ex-partner voordat 
uw pensioen is ingegaan en is het bijzonder partnerpensioen niet afgekocht? 
Dan vervalt dit bijzonder partnerpensioen voortaan niet meer maar wordt 
dit toegevoegd aan uw eigen partnerpensioen. Uw huidige partner ontvangt 
hierdoor een hoger partnerpensioen als u komt te overlijden. U kunt er  
ook voor kiezen om het op uw pensioendatum te ruilen voor een hoger  
ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als u geen partner heeft.

Arbeidsongeschiktheid
•  Om in aanmerking te komen voor premievrije voortzetting bij arbeids-

ongeschiktheid, is voor ondernemers een inkomensvervangende  
arbeidsongeschiktheidsuitkering wettelijk verplicht. Heeft u geen  
inkomensvervangende uitkering? Dan heeft u maximaal drie jaar  
recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. 

•  Bent u ondernemer en arbeidsongeschikt? Dan wordt u periodiek 
gekeurd om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen.  
Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan betaalt  
BPF Schilders de keuringskosten. Is dat niet het geval, dan betaalt  
u € 250 als tegemoetkoming in de kosten.  

Vakantietoeslag
Ontvangt u pensioen van BPF Schilders? Dan ontvangt u jaarlijks  
vakantietoeslag. Die berekenen wij voortaan op basis van het  
daad werkelijke pensioen over het hele vakantiegeldjaar (van juni tot  
en met mei van het jaar daarop). U ontvangt hierdoor 8% vakantie-
toeslag over het inkomen van het afgelopen vakantiegeldjaar.

 
Pensioenopbouw bij werkloosheid
Als u wordt ontslagen, dan heeft u waarschijnlijk recht op een  
WW-uitkering van het UWV. U blijft dan onder voorwaarden  
maximaal zes maanden gedeeltelijk (voor 60%) pensioen opbouwen  
bij werkloosheid. Deze opbouw komt voortaan voor rekening van  
het Vakantiefonds.

Speciaal voor ondernemers

Speciaal voor gepensioneerden

Speciaal voor werknemers

Nederlandse 
65-jarigen leven 
gemiddeld nog 
bijna twintig jaar
Nederlanders die 65 jaar oud  
zijn leven gemiddeld nog  
19,7 jaar. Dat is ruim vijf jaar  
langer dan in 1957, het jaar  
waarin de Algemene Ouderdomswet 
(AOW) werd ingevoerd. Vrouwen 
worden nog altijd ouder dan 
mannen, maar het verschil is 
kleiner geworden.In Nederland is de 
levensverwachting van een vrouw 
op pensioengerechtigde leeftijd  
20,9 jaar en voor een man 18,2 jaar.

Wist u dat:
•  de levensverwachting van 

gepensioneerde schilders gelijk 
is aan die van een gemiddelde 
Nederlander?

•  de levensverwachting van een 
25-jarige van nu op zijn 65e 
hoger is dan die van een huidige 
65-jarige?

Altijd inzicht in uw pensioen
Ieder jaar ontvangt u uw pensioenoverzicht. U ziet op het 
overzicht hoeveel pensioen u krijgt op uw AOW-leeftijd. 
Het bedrag dat u ziet is bruto en is bijgewerkt tot  
31 december 2015. De online pensioenplanner op 
Infodesk is actueler en toont het pensioen op uw  
AOW-leeftijd zoals dat vandaag is. In bruto, maar ook  
in netto bedragen. Houd uw DigiD bij de hand om in  
te loggen.

Bekijk uw actuele pensioensituatie op
www.bpfschilders.nl/pensioenplanner

Bestuurskosten in  
2015 gedaald
BPF Schilders let scherp op de kosten. Toch moeten we  
een deel van de ingelegde pensioenpremie aan kosten 
besteden. Bijvoorbeeld voor het bestuur, de administratie, 
de pensioenuitvoering van het fonds, de communicatie  
en voor het beheer van het vermogen. Het goede nieuws:  
in 2015 zijn de bestuurskosten gedaald.

Lees meer op www.bpfschilders.nl/kosten

Schilders in cijfers
 
Eind 2015 telde BPF Schilders bijna 30.000 
premiebetalende deelnemers en ruim 35.000 
mensen die een pensioen ontvangen. Het aantal 
ondernemers nam net als voorgaande jaren toe. 
Ruim 37% van de deelnemers in de pensioen-
regeling werkte eind 2015 als zelfstandige.

Meer cijfers vindt u in het jaarverslag. 

Download het jaarverslag op 
www.bpfschilders.nl/jaarverslag

Aantal deelnemers 2015 2014 

Actieve deelnemers 29.096 29.986

- waarvan zzp’ers 10.900 10.471

Gewezen deelnemers 48.374 46.957

Pensioengerechtigden 35.097 35.225

Totaal 112.567 112.168

Hoe tevreden bent u?
Wij willen graag weten hoe tevreden u bent over 
onze dienstverlening en informatievoorziening.  
TNS NIPO, een onafhankelijk marktonderzoeks-
bureau, gaat dit voor ons onderzoeken. Misschien 
wordt u hier binnenkort wel voor uitgenodigd. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
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En hoe vraag ik dat dan aan?

Pensioenjurist Marie-Cécile Brull 
geeft antwoord:

In principe kunt u bij BPF Schilders vanaf uw 55e met  
pensioen. Of dit voor u de meest verstandige keuze is, 
hangt af van uw situatie. Kijk vooral naar hoeveel  
pensioen u straks kunt verwachten en of u daar van rond 
kunt komen. Eigenlijk geldt: hoe eerder u met pensioen 
gaat, hoe minder pensioen u krijgt. U krijgt dan namelijk 
langer pensioen en u heeft minder lang opgebouwd.  
En vergeet niet dat u pas AOW krijgt van de overheid,  
als u de AOW-leeftijd bereikt. Daarom gaan veel mensen 
met pensioen op hetzelfde moment dat de AOW ingaat.  
De AOW vormt immers samen met uw pensioen uw  
inkomen. Welke leeftijd dat precies is, hangt af van uw 
geboortedatum. Maar u kunt er wel vanuit gaan dat het  
in ieder geval na uw 65e is. 

Wanneer met pensioen?
Terug naar de vraag wanneer u met pensioen kunt.  
U bepaalt zelf wanneer u met pensioen wilt en kunt.  
Op www.bpfschilders.nl/pensioenplanner kunt u dit  
heel eenvoudig zelf berekenen. Om in te loggen heeft u  
uw DigiD nodig. Waar u ook voor kiest, maak deze  
keuze bewust en weet goed welke mogelijkheden u  
bij BPF Schilders heeft om uw pensioen beter op uw  
persoonlijke situatie aan te laten sluiten.

Pensioen aanvragen
Gaat u met pensioen op uw AOW-leeftijd? Dan krijgt  
u zes maanden voor uw AOW ingaat een brief waarin  
staat wat u precies moet doen om uw pensioen aan te  
vragen. Gaat u eerder met pensioen? Vergeet dan niet  
dit drie maanden voor u met pensioen wilt gaan aan  
BPF Schilders door te geven. Neem hiervoor contact  
op met de klantenservice.

  Ga naar www.bpfschilders.nl/bijnametpensioen 
en lees welke keuzes u heeft.

Geld besparen hoeft niet moeilijk te zijn. Soms kunt u met een kleine verandering al veel geld overhouden.  

Wij helpen u op weg met deze vijf bespaartips: 

1

4

2

5

3

Kook energiezuinig
Wist u dat koken op gas het zuinigste is? Het kost zo’n 
€ 40 á € 50 per jaar. Dat is veel goedkoper dan koken 
op elektriciteit. Koken op inductie kost namelijk  
zo’n € 80 en keramische en halogeen kookplaten  
zelfs € 100 per jaar. Denk hieraan als u een nieuwe 
keuken of apparatuur aan gaat schaffen.

Verlaag uw hypotheeklasten 
Nu de hypotheekrente historisch laag staat, is dit 
voor u misschien wel hét moment om uw hypotheek 
over te sluiten. U kunt dan uw maandelijkse 
hypotheeklasten flink verlagen. Bij oversluiten lost 
u de hypotheek die u nu hebt af en sluit u een nieuwe 
hypotheek af tegen die lagere rente. Hieraan zijn wel 
kosten verbonden. Wilt u weten of oversluiten voor u 
slim is? Bekijk uw mogelijkheden eens goed met een 
hypotheekadviseur. 

Bel goedkoper
Misschien kunt u besparen op uw belkosten? Er is 
maar een manier om daar achter te komen: door alle 
aanbieders te vergelijken. Ga na welke aanbieder, 
welk toestel en welk abonnement het beste past bij 
uw belgedrag. Vergeet niet dat een toestel dat u gratis 
krijgt bij uw abonnement, eigenlijk helemaal niet 
gratis is. De kosten zijn verwerkt in het abonnement. 

Help elkaar besparen
Bespaar op klusjes in en rond het huis door elkaar  
te helpen. En behalve besparen is het natuurlijk  
ook fijn om een ander te kunnen helpen. 
Ga eens naar www.wehelpen.nl en ontdek op  
deze online marktplaats hoe u hulp kunt aan
bieden en vragen.

Delen met buren
U hebt een klopboor en uw buurman een grasmaaier. 
Waarom zouden u en uw buurman deze apparaten 
zelf ook nog ieder apart aanschaffen? Zo’n 80% 
van onze spullen gebruiken we maar één keer per 
maand. Zonde van het geld en de ruimte in die toch 
al overvolle schuur of garage. Leen van elkaar.  
Kijk eens op www.spullendelen.nl om te zien  
waar in uw buurt mensen spullen delen.

Het kan daarom soms goedkoper zijn als u uw  
toestel los koopt en een sim-only abonnement  
(dus zonder toestel) afsluit.
Vergelijk op www.bellen.com eens de  
beltarieven op basis van uw belgedrag.

Wanneer kan ik met pensioen?

Weten 

welke 

keuzes u 

heeft?

5 bespaartips!
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De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te 

betalen. Dat is nu nog voldoende, maar we naderen wel een kritische grens. We leggen uit hoe dit zit.

Beleidsdekkingsgraad
Meestal leest u over onze beleidsdekkingsgraad. Het 
is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van 
de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad 
bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen 
verhogen (toeslagverlening). 

Actuele dekkingsgraad
De laatste tijd is ook de actuele dekkingsgraad in het 
nieuws. Die wordt elke maand bepaald en kan daardoor 
behoorlijk schommelen. Als de actuele dekkingsgraad 
aan het einde van het jaar onder een bepaalde grens 
komt, moeten pensioenfondsen de pensioenen in het 
jaar daarop direct verlagen. Deze kritische grens ligt  
bij BPF Schilders rond 88%.

We naderen de kritische grens van 88%
De actuele dekkingsgraad van juni was 94,2%. We 
naderen dus de kritische grens van 88%. Wanneer de 
actuele dekkingsgraad op 31 december 2016 lager is  
dan 88% heeft dit gevolgen:
•  De pensioenen gaan niet omhoog 

De verwachting is dat het verhogen van de 
pensioenen ook de komende jaren lastig wordt. Het 
niet verhogen van de pensioenen is nodig om de 
pensioenen nu en straks te kunnen betalen.

•    Verlagen van de pensioenen 
Wanneer de rente blijft dalen of als de rendementen 
tegenvallen, dan is het in 2017 nodig de pensioenen 
te verlagen. De dekkingsgraad van 31 december 2016 
is hiervoor bepalend. Deze verlaging geldt dan voor 
iedereen. Of u nu pensioen ontvangt of nog pensioen 
opbouwt. Om de financiële gevolgen hiervan voor 
u zo klein mogelijk te houden, verlagen we de 
pensioenen niet ineens maar in kleine stapjes over 
een periode van maximaal 10 jaar. 

Hoe staan we er financieel voor?

Lees hoe hoog de dekkingsgraad nu is  
op www.bpfschilders.nl/dekkingsgraad

Colofon
 
Pensioenblad is een uitgave van  
BPF Schilders. Het blad verschijnt 
drie keer per jaar en wordt verspreid  
onder werknemers, ondernemers en 
gepensioneerden. De informatie in 
dit pensioenblad is met de meeste 
zorgvuldigheid samengesteld. 
Desondanks kunt u er geen  
rechten aan ontlenen.

Klantenservice
Postbus 702, 3700 AS Zeist

Digitaal
www.bpfschilders.nl
Op onze website vindt u veel en uitgebreide  
informatie over de pensioenregeling.

Pensioenplanner
Weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd?  
Ga naar www.bpfschilders.nl/pensioenplanner en log in  
met uw DigiD.

Facebook
Like onze Facebookpagina, blijf op de hoogte en praat mee over 
pensioen op www.facebook.com/BPFSchilders

E-nieuwsbrief
Op de hoogte blijven en praktische tips ontvangen in  
uw mail? Meld u aan voor onze e-nieuwsbrief via  
www.bpfschilders.nl/profiel en log in met uw DigiD.

Klantenpanel
Wilt u meehelpen onze dienstverlening te verbeteren?  
Meld u dan aan voor ons klantenpanel via  
www.bpfschilders.nl/klantenpanel

Hoe hoog 

is de 

dekkings-

graad nu?

Speciaal voor ondernemers

Speciaal voor gepensioneerden

Speciaal voor werknemers

www.bpfschilders.nl/contact
T (030) 277 56 00
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

www.bpfschilders.nl/contact
T (030) 277 56 00
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

www.bpfschilders.nl/ondernemers
T (030) 277 56 10
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

Welk gebouw is toe 
aan een likje verf?
Welk gebouw in binnen- of buitenland zou u wel eens een 
opknapbeurt willen geven en waarom? Misschien heeft u  
er zelfs wel een vakantiefoto bij. 
Deel uw foto op www.facebook.com/BPFSchilders

110% of hoger
Gedeeltelijke toeslag-
verlening is mogelijk.

100% 
Er is precies genoeg 
geld om alle pensioenen 
uit te betalen.

94,2% 
Actuele dekkingsgraad 
juni 2016.

88%
Kritische grens, 
we moeten de 
pensioenen verlagen.

Vanaf ongeveer 130%
Volledige toeslag-
verlening is mogelijk 
(afhankelijk van de  
rente kan deze grens 
verschuiven).
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Gepensioneerd schilder Jan Hartvelt (78) uit Doorn:

“Ik kan het werk nog dagelijks missen”
“Ik ben begonnen op de mulo, maar dat wilde niet zo vlotten.  
Ik was geen student. Daarom maakte ik op mijn veertiende de 
overstap naar Ambachtsschool Valkenheide in Maarsbergen.  
Eerst richting tuinderij, daarna de schildersvakschool. Als  
schilder heb je een heerlijk ‘vrij’ bestaan. Je laadt ’s morgens  
de auto in en gaat op pad. ’s Avonds kom je moe en voldaan thuis. 
Dat gevoel kan ik nog dagelijks missen. Ik werkte veertig jaar  
voor hetzelfde bedrijf, Kraan Schilders in Doorn. Op mijn zestigste 
was ik er eigenlijk nog niet aan toe om met pensioen te gaan.  
Ik voelde me nog zo fit! Maar de enige optie was om weer fulltime 
te gaan werken. Dat wilde ik niet. In de jaren voor mijn pensioen 
werkte ik tachtig procent en dat beviel me prima. Zo’n regeling 
zou er eigenlijk ook voor gepensioneerden moeten zijn. Gelukkig 
hoef ik me thuis niet te vervelen. Mijn kinderen en kleinkinderen 
vragen af en toe om hulp. En ook de tuin is een grote hobby van  
me gebleven. Ik vermaak me wel.”

Lees het uitgebreide interview op 
www.bpfschilders.nl/pensioenblad

Aanmelden voor deze rubriek? Dat kan. 
Ga naar www.bpfschilders.nl/mijnpensioen en meld u aan!

Uw verhaal 

ook in de 

spotlight?

Jan Hartvelt (78) uit Doorn
• is getrouwd met Riet (79) 
•  werkte van 1956 tot en met 1996  

bij Kraan Schilders in Doorn
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