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Jong en oud
spaart mee aan
een goed pensioen
’T HARDE - BPF Schilders spant zich in om alle werkenden in de sector
een goed pensioen te bieden. Meer dan 32.0001) deelnemers leggen
daarvoor maandelijks een deel van hun inkomen in. Onder hen ook
leerling-schilders, zoals de achttienjarige Michael Klein. Hoewel zijn
pensioenleeftijd nog ver weg is, gaat hij er graag over in gesprek met
Willem Jan Boot. Willem Jan is sinds kort werknemersvoorzitter van het
bestuur van BPF Schilders.
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aanvullende pensioenverzekering, die op vrijwillige

blijft deelnemer, maar hoeft geen premie meer te

basis kan worden afgesloten.”

betalen.”

Michael: “Kan ik dat ergens zien, hoeveel ik

Michael: “En wat als ik kom te overlijden?”

maandelijks kwijt ben aan mijn pensioen?”

Willem Jan: “Dan heeft jouw partner recht op partner-

Willem Jan: “Ja, dat staat op je loonstrook, onder de

pensioen. Voor je kinderen is er wezenpensioen.”

PENSIOENDIALOOG

zelf inlegt vanuit je loon. Daarnaast legt je werkgever

Michael: “Jullie moeten wel heel veel geld hebben, om

een bedrag in voor jou. Jullie doen dus allebei de helft.

al die pensioenen te kunnen betalen. Hoeveel is dat

Jouw aandeel wordt automatisch ingehouden op je

eigenlijk?”

brutosalaris. Jouw werkgever draagt de totale premie af

Willem Jan: “Eind vorig jaar hadden we ruim 9 miljard

aan BPF Schilders. Over een deel van je salaris bouw je

euro belegd vermogen. De premies die de deelnemers

trouwens geen pensioen op. Dat heet de AOW-

en hun werkgevers afdragen, beleggen we voor de

franchise. Die hanteren we omdat je op je pensioen

lange termijn en we spreiden de risico’s. Zo behalen

gerechtigde leeftijd over dit deel AOW ontvangt. De

we goede resultaten. Het rendement was in 2021 10%,

franchise is jaarlijks ruim 15.000 euro, dus dat is per

dat is dus veel meer dan op een gewone spaar

maand ongeveer 1.200 euro. Alleen over het bedrag dat

rekening.”

je meer verdient dan die 1.200 euro, betaal je pensioenpremie aan BPF Schilders.”

Michael: “Waar beleggen jullie in?”
Willem Jan: “We hebben onder andere aandelen en

Willem Jan Boot

Michael Klein

term ‘pensioenpremie’. Daar staat een bedrag dat jij

Willem Jan: “Vanaf je zestiende doe je verplicht mee

obligaties in allerlei bedrijven, wereldwijd. In grote

Michael: “Ik zit in het derde jaar van de Schilders

aan de pensioenregeling. Zou jij ook pensioen

bedrijven zoals Apple bijvoorbeeld, maar ook in veel

waar we dan rente op ontvangen. Ook daarbij geldt

vakopleiding en vind het fijn om dingen mooi en strak

opbouwen als het niet verplicht was?”

kleine. Zo spreiden we de risico’s. Steeds maken we

dat we niet zomaar in elk land investeren.”

te maken. Ik werk bij Pruis Schilderwerken, waar ik

Michael: “Dat denk ik wel, sparen is altijd slim. Ik heb

daarbij zorgvuldige keuzes. We willen zorgen voor een

het prima naar mijn zin heb. We zijn nu bezig met

wat geld belegd in bitcoins, maar dat heeft nog niet

goede oude dag, maar ook bijdragen aan een gezonde,

Michael: “Ik ben een hoop wijzer geworden. Waar vind

onderhoudswerk aan 267 appartementen in

veel opgeleverd.”

leefbare wereld. Zaken als milieu en duurzaamheid,

ik meer informatie?

Veenendaal. Daar leer ik heel veel van. Van mijn

Willem Jan: “Het mooie van de pensioenregeling is dat

mensenrechten en goed ondernemingsbestuur,

Willem Jan: “Kijk eens op www.bpfschilders.nl, daar

pensioen weet ik niet veel, dat duurt nog heel lang.

je samen spaart voor later. BPF Schilders spant zich

wegen we allemaal mee. We beleggen bijvoorbeeld

vind je informatie over jouw pensioen in allerlei

Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?”

ervoor in dat er voor iedereen die met pensioen gaat

niet in ondernemingen die clustermunitie maken,

situaties, filmpjes met uitleg en antwoorden op

Willem Jan: “Pensioen in Nederland bestaat uit drie

een goed inkomen is. Uiteindelijk zul je vanaf je

of in bedrijven met kinderarbeid. Niet al het geld zit

veelgestelde vragen. En praat er vooral ook over met je

delen: het eerste is de AOW. Dat is de pensioenuitkering

pensioenleeftijd totdat je overlijdt zo’n 70% van je

in aandelen, we verstrekken ook leningen aan landen

collega’s en je werkgever.”

die iedereen van de overheid ontvangt op zijn AOW-

gemiddelde loon als pensioen ontvangen. Tenminste,

leeftijd. Het tweede is het pensioen via de werkgever.

als je circa 40 jaar hebt deelgenomen in onze pensioen

Daarvoor zetten jij en je werkgever elke maand wat

regeling. Dat is dan inclusief AOW.”

opzij voor later. De schilders- en vastgoedonderhoudsbranche heeft daarvoor een eigen regeling. BPF Schilders

Michael: “En als ik arbeidsongeschikt raak?”

voert deze uit. Het derde is een eventuele individuele

Willem Jan: “Dan gaat de pensioenopbouw door. Je
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Michael Klein:

“Ik wist niet dat het vermogen
van BPF Schilders zo groot was!”
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