
“Ik ga me toch eens 
verdiepen in het 

 pensioenkeuzeloon!”
OVERZANDE – ZZP’er Martijn van de Graaf (39) werkte 14 jaar bij een 

schildersbedrijf en besloot acht jaar geleden voor zichzelf te beginnen.  

Hij is blij dat zijn pensioenopbouw gewoon doorgaat en is benieuwd 

welke mogelijkheden hij heeft wanneer hij met pensioen gaat.  

Zijn vragen stelt hij aan Marlies van Loon, zij vertegenwoordigt de zzp’ers 

in het bestuur van BPF Schilders. Op een warme zomerdag bezocht ze 

Martijn op een project in Ovezande (ZL).
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Martijn: “Waarom moet ik mij als zelfstandig schilder 

verplicht aansluiten bij BPF Schilders en geldt die 

verplichting niet wanneer ik bijvoorbeeld als klus-

bedrijf werk?”

Marlies: “De sociale partners hebben in 1951, bij de 

oprichting van het pensioenfonds, besloten dat 

iedereen die in de schilderssector werkt – in loondienst 

of als zzp’er – verplicht onder de regeling valt. Men ging 

er destijds vanuit dat iemand die schilder wordt, dat 

veelal z’n hele leven blijft en dat collectief sparen voor 

het pensioen dan een goed idee is. Een ander argument 

was dat men concurrentie op arbeidsvoorwaarden 

wilde voorkomen. Om die verplichtstelling te behouden, 

moeten we trouwens iedere vijf jaar opnieuw een toets 

doen bij het ministerie. Dat betekent dat we moeten 

aantonen dat minstens de helft van de schilders het 

nog steeds een goed idee vindt.”

Martijn: “Ik ben er wel blij mee, het geeft me 

 zekerheid. Zelf sparen doe je veelal toch niet.  

De premie die ik betaal is trouwens relatief laag. 

Klopt dat?”

Marlies: “Dat kan. De hoogte van jouw premie hangt 

van een aantal factoren af. Als zelfstandig schilder  

geef je jaarlijks de gewerkte uren en de hoogte van je 

fiscale winst door. Ook kies je jaarlijks een pensioen-

keuzeloon. Er geldt een minimum- en een maximum-

bedrag. Veel schilders kiezen het minimumbedrag.  

Of ze kiezen niets, en dan wordt uitgegaan van het 

minimum. In dat geval is de premie relatief laag. De 

vraag is of dat verstandig is, want een minimum 

pensioen keuzeloon kiezen betekent ook een minimale 

 pensioenopbouw.”

Martijn: “Ik ga me er toch eens in verdiepen. Kan ik 

het pensioenkeuzeloon tussentijds verhogen? En wat 

betekent dat voor mijn premie?”

Marlies: “Je kunt het pensioenkeuzeloon twee keer per 

jaar aanpassen. Op de website van BPF Schilders vind 

je rekenvoorbeelden en een keuzehulp. Daarmee zie je 

wat je naar verwachting opbouwt en wat je betaalt bij 

het gewenste pensioenkeuzeloon. We spreken over 

‘verwachting’, want je pensioenuitkering is onder 

andere afhankelijk van de beleggingsresultaten.” 

Martijn: “BPF Schilders doet het vergeleken met 

andere branches goed toch?”

Marlies: “Ja, we kunnen dit jaar indexeren. Dat betekent 

dat de pensioenen 2,57% omhoog gaan. Jij ziet dat aan 

je opgebouwde pensioen en de gepensioneerden zien 

het maandelijks terug in hun uitkering. Ieder jaar 

bekijken we of we de pensioenen kunnen verhogen. 

Dat is nu best lastig, met de hoge inflatie. We hebben 

gelukkig nooit hoeven te verlagen, in tegenstelling tot 

sommige andere pensioenfondsen.”

Martijn: “Als ik ander werk ga doen, kan ik dan bij 

BPF Schilders blijven?”

Marlies: “Nee, alleen als je in schildersbranche blijft. 

Wat je hebt opgebouwd, blijft staan. Je wordt dan een 

‘slaper’ zoals dat heet. Je kunt ervoor kiezen om nog 

drie jaar vrijwillig voort te zetten, als je aan de 

 voorwaarden voldoet. Ga je ergens anders werken en 

daar in een ander pensioenfonds deelnemen? Dan kun 

je niet vrijwillig voortzetten. Eventueel kun je wat je 

hebt opgebouwd dan overdragen naar de andere 

pensioenuitvoerder.” 

Martijn: “Stel dat ik nog twee jaar langer wil 

 doorwerken na mijn pensioenleeftijd, bouw ik dan 

verder op?”

Marlies: “Nee, dan bouw je geen pensioen meer op.  

Het gaat in op je pensioenleeftijd, die is nu bijna  

67 jaar. Je kunt ervoor kiezen om tijdens die twee jaar 

een lager pensioen te laten uitkeren. Er zijn ook 

mensen die tijdelijk een hoger pensioenbedrag per 

maand laten uitkeren, bijvoorbeeld omdat ze een reis 

gaan maken. Er komt (waarschijnlijk) volgend jaar  

nóg een mogelijkheid aan: op het moment dat je met 

pensioen gaat, kun je 10% van jouw opgebouwde 

kapitaal in één keer opnemen. Uiteraard betekent dit 

wel minder pensioen voor de tijd erna.” 

Martijn: “En als ik eerder stop, krijg ik mijn pensioen 

dan eerder?”

Marlies: “Ja, je kunt al vanaf 55 jaar geheel of 

 gedeeltelijk met pensioen gaan. Als je inlogt in je  

eigen omgeving op de website van BPF Schilders,  

kun je met behulp van de rekentool bekijken wat  

deze verschillende opties betekenen voor je pensioen. 

Je kunt ook de helpdesk van BPF Schilders bellen. 

Handig, dan weet je alvast wat je straks kunt 

 verwachten!”
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Marlies van Loon:

“Een minimum pensioenkeuzeloon kiezen 
 betekent ook een minimale pensioenopbouw.”
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