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“Hoe zeker is 
mijn pensioen-

uitkering?”
EERBEEK- Kort voor de zomervakantie ging  

Klaas Verbeek met pensioen. Hij werkte maar liefst  

51 jaar bij Schildersbedrijf Gabriël in Eerbeek.  

Als kersverse gepensioneerde legt hij graag zijn 

vragen voor aan Mark Rosenberg van het bestuur 

van BPF Schilders. 
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Klaas: “Ik ging op mijn vijftiende schilderen. In 1971 

trad ik, nét van school, in dienst bij Schildersbedrijf 

Gabriël (zie kader). Helaas had ik de pech dat ik 

verschillende regelingen misliep, zoals de VUT. Waarom 

worden regels veranderd? En wie bepaalt dat?”

Mark: “De VUT-regeling is door de overheid beëindigd 

omdat deze te duur werd. Bovendien leidden de 

veranderde samenstelling van de bevolking en de 

teruggelopen werkloosheid tot de wens oudere 

 medewerkers juist aan het werk te houden.” 

Klaas: “Ook de AOW-leeftijd werd nog net voor mijn 

pensioen opgehoogd…”

Mark: “Ja, die schuift voor iedereen op omdat we steeds 

ouder worden. Ook voor schilders, ondanks dat het een 

zwaar beroep is. Dat heeft tot gevolg dat we langer 

gebruik maken van de AOW. Door de vergrijzing zijn er 

ook minder mensen die werken en dus AOW-premie 

betalen. Daarmee wordt de AOW zoals die ooit is 

ingevoerd, steeds duurder. Om deze betaalbaar te 

houden,  verhoogt de regering de AOW-leeftijd.”

Klaas: “Betaal ik belasting over mijn pensioen-

uitkering? En is dat meer of minder dan toen ik 

medewerker was?”

Mark: “Over het pensioenbedrag dat je ontvangt, betaal 

je inkomstenbelasting. Je betaalt per saldo wel iets 

minder belasting omdat je nu AOW krijgt uitgekeerd en 

dus geen AOW-premie meer hoeft te betalen.”

Klaas: “Hoe wordt rekening gehouden met de inflatie 

bij mijn pensioen? Alles wordt duurder. Gaat mijn 

pensioenuitkering omhoog?”

Mark: “Ja, eerder dit jaar konden we de pensioenen 

met 2,57% verhogen, ook wel toeslagverlening 

 genoemd. Dit is mogelijk dankzij een wetswijziging. 

Zo’n verhoging is onder andere afhankelijk van onze 

financiële positie. Die is uit te drukken in de 

 dekkingsgraad: deze laat zien dat we genoeg geld in  

de portemonnee hebben om alle pensioenen nu en  

in de toekomst te betalen. De dekkingsgraad is 

 momenteel 137%, dat is best goed. Inmiddels is 

besloten de pensioenen per 1 januari 2023 met 9,44%  

te verhogen.”

Klaas: “Hoe zeker is mijn pensioenuitkering? Ik werk 

niet meer, dus het is belangrijk dat ik erop kan 

vertrouwen dat mijn pensioen niet omlaag gaat.”

Mark: “Die is behoorlijk zeker, in ieder geval zekerder 

dan zelf sparen. Met de premie die alle deelnemers 

jaarlijks inleggen behalen we goede beleggings-

resultaten, gemiddeld zo’n 8%. Dat lukt doordat we de 

beleggingen zorgvuldig spreiden, het tegen lage kosten 

kunnen doen en doordat er professionele beleggers 

aan de knoppen zitten. Het is de afgelopen jaren dan 

ook niet nodig geweest om de pensioenen te korten. In 

het nieuwe pensioenstelsel kan het pensioen wel meer 

meebewegen met de markt. Daarom denken we nu al 

vast na hoe we veiligheidsmaatregelen kunnen 

inbouwen, om te voorkomen dat de uitkering aan jou 

en andere gepensioneerden in gevaar komt.”

Klaas: “Dat nieuwe pensioenstelsel, is dat beter of 

juist niet voor mij als gepensioneerde?”

Mark: “Of het beter is dan het huidige stelsel moeten 

we natuurlijk nog afwachten. Een voordeel is dat we de 

pensioenen sneller kunnen verhogen omdat we een 

minder grote spaarpot hoeven aan te houden. 

 Tegelijkertijd kan het pensioen dus ook dalen als de 

economische situatie minder is. Al met al denk ik dat 

het voor jou als pensioengerechtigde niet veel verschil 

gaat maken.” 

Klaas: “Hoe kun je als gepensioneerde meepraten 

over je pensioen?”

Mark: “Het BPF Schilders vraagt regelmatig om de 

mening van haar klanten door enquêtes te houden. Ook 

kun je reageren op berichten die je leest in ons pensioen-

blad en in digitale nieuwsbrieven. Er is ook een klanten-

panel dat haar mening geeft over onze  dienstverlening. 

Verder is er een verantwoordings orgaan. Daarin zitten 

vertegenwoordigers van de medewerkers, werkgevers, 

ondernemers en de pensioen gerechtigden. Laatst-

genoemden worden door de pensioengerechtigden zelf 

gekozen. Dit orgaan geeft haar oordeel over het beleid dat 

het bestuur uitvoert en de keuzes voor de toekomst. Tot 

slot kun je ook altijd rechtstreeks contact opnemen met 

de klantenservice. Je vindt alle gegevens op de website.”
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Schildersbedrijf Gabriël, één van de oudste schildersbedrijven in de regio

Dit schildersbedrijf bestond al in 1888. De familie Gabriel begon ooit in Loenen, waar in 1907 

een eigen woning met werkplaats werd gebouwd. Van daaruit werd de zaak verder uitgebreid.  

In 1970 verhuisde het naar Eerbeek, waar ook een verfwinkel werd geopend. Sinds 2000 vinden 

alle werkzaamheden vanuit deze vestiging plaats. Tegenwoordig staat de vierde  generatie aan 

het roer. Eigenaar Gerard Gabriël runt het met zijn vrouw Diana en een team van ervaren 

schilders en een glaszetter.
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