
Dit is wat u aan premie betaalt. Dit bedrag is fiscaal 
aftrekbaar.

Als u op uw AOW-leeftijd met pensioen gaat, ontvangt u nog 
gemiddeld 20 jaar van uw pensioen. Dat is de gemiddelde 
levensverwachting in Nederland, ook als u schilder bent geweest.

Levenslang ouderdomspensioen

Levenslang ouderdomspensioen bij uitruil partnerpensioen

U betaalt aan kosten (7% van betaalde premie)

Dit is wat u naar verwachting in totaal krijgt aan 
ouderdomspensioen 
Hier is zichtbaar dat de opbrengst ongeveer twee maal de inleg is. 
In de premie wordt rekening gehouden 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. U krijgt dus ongeveer twee keer zoveel pensioen als u 
aan premie voor ouderdomspensioen heeft ingelegd.

Pensioen voor ondernemers bij BPF Schilders: wat kost het en wat levert het op?
Als ondernemer heeft u zelf in de hand hoeveel u per jaar opzij legt voor uw pensioen bij BPF Schilders. Op het moment dat u met pensioen gaat, 
krijgt u ongeveer twee keer meer pensioen als wat u heeft ingelegd. Hieronder een rekenvoorbeeld. We zijn uitgegaan van een 27-jarige ondernemer 
die de komende 40 jaar deelneemt aan onze pensioenregeling. Bekijk wat het minimum pensioenkeuzeloon, een gemiddeld pensioenkeuzeloon en het 
maximum pensioenkeuzeloon u na 40 jaar pensioenopbouw oplevert. 

...

€ 22.433 in 2023
(minimum)

Pensioenkeuzeloon 
€ 55.456 in 2023
(maximum)

€ 40.000 euro

€ 103.777 

€ 5.147 -

€ 23.690 +

€ 1.838
per jaar

€ 402.294 

€ 19.952 -

€ 91.834 +

€ 664.939 

€ 32.979 -

€ 151.790 +

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 en kinderen, als u komt te overlijden.

Door het fonds voor u betaalde premie voor diverse 
regelingen, zoals partnerpensioen en arbeidsongeschiktheid

€ 127.939

€ 5.619 +

€ 495.956

€ 21.780 +

€ 819.749

€ 35.999 +

De verwachte waarde binnen de regeling van 
BPF Schilders

€ 122.320 € 474.176 € 783.750

€ 36.086
per jaar

€ 21.832
per jaar

€ 5.632
per jaar

€ 73.528
na 40 jaar

€ 7.126
per jaar€ 285.035

na 40 jaar

€ 11.778
per jaar€ 471.125

na 40 jaar

Wij gebruiken dit rekenvoorbeeld om de premie te bepalen. Dit rekenvoorbeeld gaat uit van het pensioenreglement van 
BPF Schilders en wetgeving van januari 2023. 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.


