
‘Iedere deelnemer  
spaart voor  

zijn eigen pensioen’
ZEIST - Fons Mok noemt zichzelf OZP’er: ondernemer zonder personeel.  

Sinds hij de vijftig is gepasseerd, denkt hij steeds meer na over zijn pensioen.  

Zijn vragen legt hij voor aan Marlies van Loon, bestuurslid van BPF Schilders namens  

de zelfstandigen. Het gesprek gaat onder andere over premiebetaling bij arbeids-

ongeschiktheid, het pensioenkeuzeloon en de beleggingen van BPF Schilders. 
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Fons: “Stel dat de verplichte deelname aan het 

 pensioenfonds komt te vervallen. Hoe sterk staat  

BPF Schilders dan?” 

Marlies: “Voor iedere deelnemer en gepensioneerde is 

voldoende geld gereserveerd om aan hen nu en in de 

toekomst de opgebouwde pensioenen uit te keren.  

Dus ook voor wie binnenkort met pensioen gaat. 

Volgend jaar moet BPF Schilders weer aantonen dat er 

voldoende representativiteit is om de verplichtstelling 

ook voor zelfstandigen te handhaven. We denken dat 

dat gaat lukken.”

Fons: “Als je langer dan een jaar arbeidsongeschikt 

bent, kun je premievrijstelling aanvragen. Moet je dan 

een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben? 

Zelf ben ik aangesloten bij een Broodfonds.”

Marlies: “Een AOV is niet verplicht. Wel is het zo dat de 

premievrijstelling maximaal 3 jaar mag duren als je 

geen AOV hebt. Dat is een fiscale wettelijke regel waar 

BPF Schilders zich aan moet houden. Als je wel een 

AOV hebt, mag de premievrijstelling na 3 jaar door

lopen. Dat gebeurt bij BPF Schilders dan ook. Een 

broodfonds kan niet dezelfde zekerheid bieden als  

BPF Schilders. Bovendien mag BPF Schilders wettelijk 

gezien geen broodfonds faciliteren.”

Fons: “Dit jaar was ik vier maanden uit de running 

door een ongeval. Bij dergelijke arbeidsongeschiktheid 

gaat de premiebetaling voor mijn pensioen gewoon 

door. De nettowinst over dit jaar valt lager uit. Dat is 

van invloed op de bepaling van mijn pensioenkeuze

loon. Want daarbij wordt altijd gekeken naar de cijfers 

van 3 jaar terug. Dus op het moment dat ik het geld 

niet kan missen, betaal ik gewoon premies, maar op 

het moment dat ik het kan betalen, mag ik dat niet 

vanwege die lage nettowinst. Dat is toch krom en 

klantonvriendelijk?”

Marlies: “Dat begrijp ik. Het heeft ook weer te maken 

met de fiscale regelgeving waar BPF Schilders zich aan 

moet houden. Je mag niet meer pensioen opbouwen 

dan je fiscale winst van 3 jaar terug. BPF Schilders 

heeft wel, binnen de fiscale mogelijkheden, een 

oplossing gevonden voor de beginjaren van 

 arbeids ongeschiktheid. Na het eerste ziektejaar  

wordt de premiebetaling voor het gedeelte dat je  

nog kunt werken, gebaseerd op de feitelijke winst  

in dat jaar en niet meer op de (veelal hogere) winst  

van 3 jaar terug.”
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Fons: “Pensioen opbouwen was altijd iets solidairs.  

Van de premies die je afdraagt worden de pensioen

gerechtigden betaald. Iedere werknemer draagt netjes 

bij. Door de veranderde arbeidsverhoudingen is dat 

niet meer zo vanzelfsprekend. In hoeverre speelt  

BPF Schilders hierop in?”

Marlies: “De wettelijke AOWuitkeringen worden  

zo gefinancierd, maar niet de pensioenen van  

BPF Schilders. Bij BPF Schilders betaal je premie voor 

jouw eigen pensioen. Dat geldt voor werknemers en 

voor zelfstandigen. Het is dus niet zo dat jouw  

premie wordt gebruikt voor het pensioen van een 

gepensioneerde.” 

Fons: “Waarom krijg ik als zelfstandige geen jaar

overzicht van premies die ik heb afgedragen het 

afgelopen jaar? Dat maakt het invullen van de 

 belastingformulieren makkelijker.”

Marlies: “Je ontvangt iedere 4 weken een factuur  

met in principe hetzelfde premiebedrag. Dit zijn dus  

13 facturen per premiejaar. Die kun je ook terugvinden 

in jouw persoonlijke online portaal ‘Uw pensioen

administratie’. Een totaalfactuur biedt dus nauwelijks 

toegevoegde waarde, maar leidt wel tot extra kosten.”

Fons: “Ik heb dat portaal nog niet bekeken, dat ga ik 

zeker doen. Een andere vraag: wordt het niet eens tijd 

om een AOV en pensioenplan te koppelen voor 

 zelfstandigen?” 

Marlies: “Een AOV is geen onderdeel van de regeling 

van BPF Schilders. Dat is iets wat de sociale partners  

in de bedrijfstak moeten afspreken. Ik vind dat 

 persoonlijk een goed idee.”

Fons: “Hoe maatschappelijk verantwoord belegt  

BPF Schilders?”

Marlies: “Het doel is een goed rendement te behalen, 

waarbij we altijd kijken naar beleggingen die op de 

lange termijn een duurzame samenleving bevorderen. 

In de ‘Benchmark Verantwoord Beleggen Pensioen

fondsen 2019’ van VBDO* staat BPF Schilders op de 

achtste plaats en daar zijn we best trots op. Het houdt 

in dat we bij de keuze van fondsen kijken naar zaken 

als een goed ondernemingsbestuur, een duurzaam 

financieel stelsel, mensenrechten, gezondheid, 

klimaat verandering en milieuvervuiling. BPF Schilders 

belegt niet in ondernemingen die direct betrokken zijn 

bij de productie van en/of handel in controversiële 

wapens en tabak. En ook niet in staatsobligaties van 

landen die onderworpen zijn aan sancties door de VN 

Veiligheidsraad. Meer informatie hierover staat op  

www.bpfschilders.nl/beleggen.”

* VBDO: Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
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