Uw pensioen bij BPF Schilders, wat kost het en wat levert het op?
Als werknemer in de schilderssector bouwt u pensioen op bij BPF Schilders. U en uw werkgever betalen hiervoor pensioenpremie. Als u met pensioen
gaat, krijgt u gemiddeld twee keer zoveel pensioen als u aan premie voor ouderdomspensioen heeft ingelegd. Hieronder ziet u een rekenvoorbeeld.
We zijn uitgegaan van een 27-jarige werknemer die de komende 40 jaar deelneemt aan onze pensioenregeling. Aan de hand van drie
voorbeeldsalarissen laten we u zien wat uw pensioen u kost en wat het u oplevert na 40 jaar werken.

Bruto jaarsalaris
We gaan hierbij uit van het middelste salaris van schaal 1, 5 en 9
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€ 31.124

€ 38.661

€ 49.916

€ 2.404

€ 3.538

€ 5.232

€ 2.404

€ 3.538

€ 5.232

€ 192.318

€ 283.056

€ 418.574

€ 265.279

€ 390.441

€ 577.372

€ 73.422 +

€ 108.064 +

€ 159.801 +

€ 13.462 -

€ 19.814 -

€ 29.300 -

Dit betaalt u per jaar aan pensioenpremie
Het bedrag dat u aan pensioenpremie betaalt is fiscaal aftrekbaar.
Hier is bij uw nettoloon al rekening mee gehouden.

Dit betaalt uw werkgever per jaar aan
pensioenpremie voor u
Uw werkgever betaalt de helft van de totale pensioenpremie.

Dit is wat u samen met uw werkgever inlegt
aan pensioenpremie

na 40 jaar

na 40 jaar

na 40 jaar

Als u op uw AOW-leeftijd met pensioen gaat, ontvangt u nog
gemiddeld 20 jaar pensioen. Dat is de gemiddelde levensverwachting
in Nederland. Dat geldt ook voor werknemers in onze sector.

Levenslang ouderdomspensioen
Levenslang ouderdomspensioen bij uitruil partnerpensioen
Kiest u voor volledige uitruil van partnerpensioen? Dan heeft uw
partner geen recht meer op pensioen bij uw overlijden.

Dit betaalt u ongeveer aan kosten
7% van betaalde premie.

Dit is wat u naar verwachting in totaal krijgt aan
ouderdomspensioen
€ 15.312
per jaar

Dit komt bovenop uw AOW-uitkering van de overheid.
In de premie houden we rekening met een voorzichtige verwachting
van het toekomstig rendement. Met toeslagverlening is in dit
voorbeeld nog geen rekening gehouden, dus er kan nog meer bij
komen. Gemiddeld krijgt u dus ongeveer twee keer zoveel pensioen
als u aan premie voor ouderdomspensioen heeft ingelegd.

€ 325.239

€ 22.537
per jaar

€ 478.691

€ 33.327
per jaar

€ 707.873

Naast dit bedrag aan ouderdomspensioen heeft u
recht op een aantal extra's
Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, gaat uw pensioenopbouw onder
voorwaarden door. Een deel van uw pensioenpremie wordt daarvoor
gebruikt. Ook wordt een deel van uw pensioenpremie gebruikt voor
een pensioen voor uw partner (partnerpensioen) en kinderen
(wezenpensioen), als u komt te overlijden.

Het fonds betaalt premie voor u voor diverse regelingen,
zoals partnerpensioen en arbeidsongeschiktheid

De verwachte waarde binnen de regeling van
BPF Schilders

€ 15.334 +
€ 340.573

€ 22.569 +
€ 501.260

€ 33.375 +
€ 741.248

Wij gebruiken dit rekenvoorbeeld om de premie te bepalen. Dit rekenvoorbeeld gaat uit van het pensioenreglement van
BPF Schilders en wetgeving van januari 2022. Aan de voorbeelden kunt u geen rechten ontlenen. Alle genoemde bedragen
zijn bruto bedragen. De uiteindelijke netto bedragen zijn afhankelijk van de toekomstige belastingheffing. De pensioenpremie
is fiscaal aftrekbaar. Over uw pensioenuitkering betaalt u inkomstenbelasting. Deze is na uw AOW-leeftijd meestal lager dan
wanneer u nog werkzaam was.

