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Jeffrey Hazeleger: “Ons pensioen is goed g
 eregeld!”

BERGHEM - Jeffrey Hazeleger (34) zit al vanaf zijn 16de in het schildersvak. Tijdens zijn
opleiding begon hij bij Hendriks SGR in Berghem (NB). Na een uitstap bij een bedrijf in
Amsterdam, keerde hij daar twee jaar geleden weer terug. Hij is nu leermeester en heeft
gesolliciteerd naar de functie van voorman. Met zijn pensioen is hij nog niet erg bezig,
maar hij wil zich er wel eens in verdiepen. Zijn vragen stelt hij aan Muhittin Elvan,
onafhankelijk bestuurslid bij BPF Schilders.
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de overheid (AOW), pensioen van de werkgever

Jeffrey: “Dat is goed geregeld zeg. Ik denk dat veel

(via BPF Schilders) en pensioen dat je zelf spaart. Het

collega’s dit niet weten!”

pensioen via BPF Schilders kun je eerder laten ingaan.

Muhittin: “Dat is het grote voordeel van onze pensioen-

Mijn advies is om te kijken naar het totaalplaatje op de

regeling: samen zorgen voor een goed pensioen in

gewenste pensioenleeftijd.”

goede en slechte tijden, voor de deelnemers én hun
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naasten. Het is een heel solidaire regeling. Gelukkig
Jeffrey: “Waar kan ik dat eigenlijk zien, het pensioen

maar, want alleen AOW is veelal niet genoeg.”

Muhittin: “Op mijnpensioenoverzicht.nl vind je een

Jeffrey: “Als ik ziek of arbeidsongeschikt raak, wat

overzicht van het verwachte pensioenbedrag na

zijn dan de gevolgen voor mijn pensioen?”

pensionering. Op het pensioenoverzicht dat je jaarlijks

Muhittin: “Als je ziek wordt en je hebt een werkgever,

ontvangt van BPF Schilders kun je zien hoeveel

dan betaalt jouw werkgever de eerste twee jaren je

pensioen je opbouwt. Je kunt het ook in de Infodesk

loon volgens de cao door en bouw je dus ook pensioen

op de website van BPF Schilders zien. En met de

op. Ben je na die periode nog ziek, dan bepaalt het

Pensioenplanner die je daar vindt, bereken je bij iedere

UWV de mate van arbeidsongeschiktheid en of je recht

gewenste pensioenleeftijd hoeveel pensioen je kunt

hebt op een WIA-uitkering. Als je zo’n uitkering

verwachten.”

ontvangt, dan kun je recht hebben op premievrije
voortzetting van je pensioenopbouw, afhankelijk van

Muhittin Elvan

Jeffrey Hazeleger

dat ik opbouw?”

Jeffrey: “En als ik wil weten wat ik straks maandelijks

de mate van arbeidsongeschiktheid. Je hoeft voor dat

aan pensioen krijg uitgekeerd?”

deel dan geen premie te betalen. BPF Schilders neemt

Jeffrey: “Waarom is de pensioenleeftijd zo hoog? En

Muhittin: “Dat hangt af van je salaris, of je parttime of

dat dan van jou over. Voor ondernemers geldt dat zij

opgebouwde ouderdomspensioen ineens opnemen als

wie bepaalt dat?”

fulltime hebt gewerkt en hoelang je pensioen hebt

(onder voorwaarden) ook recht kunnen hebben op

je met pensioen gaat. Je maandelijkse pensioen

Muhittin: “Dankzij de goede gezondheidszorg worden

opgebouwd. Iemand die 40 jaar lang fulltime heeft

premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Op

uitkering wordt dan wel minder. Het is altijd goed om

we allemaal ouder. We genieten daarmee langer van

gewerkt, krijgt meer dan bijvoorbeeld iemand die

www.bpfschilders.nl/arbeidsongeschiktheid vinden zij

na te gaan wat de gevolgen zijn van zo’n keuze. Zodra

ons pensioen en pensioenfondsen moeten dus langer

korter of parttime heeft gewerkt.”

meer over deze voorwaarden.”

de wet definitief is, kun je dat ook uitrekenen met de

uitkeren. Een andere ontwikkeling is de vergrijzing: de

Pensioenplanner op de website van BPF Schilders.”

groep werkenden die de pensioenpot vult, krimpt.

Jeffrey: “Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik

Jeffrey: “Kan ik trouwens ook een deel van mijn

Jeffrey: “Wat ik nu allemaal hoor, lijkt me ook goed

Vandaar dat de overheid heeft besloten de AOW-leef-

plotseling kom te overlijden?”

opgebouwde pensioen ineens opnemen?

nieuws voor jongeren die voor een beroepskeuze staan.

tijd in stapjes te verhogen.”

Muhittin: “Dan ontvangt je partner een

Bijvoorbeeld om een hypotheek af te lossen?”

Ons pensioen is sowieso goed!”

partnerpensioen. Ben je getrouwd of heb je een

Muhittin: “Vanaf (waarschijnlijk) 1 januari 2023, kan

Jeffrey: “Ik ben niet van plan tot de pensioenleeftijd te

geregistreerd partnerschap, dan is dit bekend bij

dat inderdaad. Je kunt dan maximaal 10% van je

blijven werken. Liever stop ik eerder, op mijn 65ste.

BPF Schilders. Woon je samen, dan is het belangrijk

Dan heb ik er meer dan 40 jaar op zitten. Dat is wel

om je partner aan te melden. Jouw kinderen

genoeg.”

krijgen wanneer jij overlijdt een wezenpensioen

Muhittin: “Eerder stoppen kan uiteraard. Het is

tot hun 23ste. Mocht jouw partner ook overlijden,

afhankelijk van je financiële middelen. Pensioen in

dan ontvangen jouw kinderen twee keer

Nederland is opgebouwd uit drie pijlers: pensioen van

wezenpensioen.”
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Muhittin Elvan:

“Samen zorgen voor een goed pensioen in
goede en slechte tijden”
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