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Zo informeren wij u
   Op onze webpagina bplpensioen.nl/toekomst, 
via nieuwsberichten, filmpjes en veelgestelde 
vragen.

    In een persoonlijke brief of e-mail als we nieuws voor u 
hebben.

   Tijdens een webinar. U hoort van ons nog wanneer dit 
plaatsvindt. Geef uw e-mailadres aan ons door op  
bplpensioen.nl/emailadres. U ontvangt dan van ons een 
uitnodiging. 

Vinger aan de pols
Wij beoordelen of de bedrijven waarin we investeren voldoende 
toezien op arbeidsomstandigheden (en dus de lonen) én 
stappen zetten om die te verbeteren. Daarbij vragen we 
ze niet alleen naar hun eigen bedrijf te kijken, maar ook 
naar hun toeleveranciers. Hierover rapporteren ze in hun 
duurzaamheidsverslag. Deze transparantie is een eis die wij als 
investeerder stellen. Als we zien dat een bedrijf onvoldoende 
voortgang boekt, dan gaan we in gesprek en kan het zelfs zo zijn 
dat we stoppen met investeren.

Als groen pensioenfonds nemen we duurzaamheid serieus. 
Wij zijn ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord 
beleggen bijdraagt aan een waardevast pensioen én aan een 
betere, leefbare wereld. Daarom vinden we het belangrijk 
dat de bedrijven waarin we investeren onder andere 
aandacht hebben voor goede arbeidsomstandigheden en 
mensenrechten. Waaronder een ‘leefbaar loon’.

Zelf verantwoordelijk 
Eén van die bedrijven waarin wij beleggen is Ralph Lauren. In veel 
van de landen waar Ralph Lauren actief is, zijn er geen wetten of 
regels voor eerlijke beloning. Voor het welzijn van werknemers, 
waar ook ter wereld, is een ‘leefbaar loon’ essentieel. Wij voelen 
ons daar medeverantwoordelijk voor, omdat wij als grote 
belegger invloed kunnen uitoefenen op bedrijven.  

Het nieuwe pensioenstelsel: waar staan we nu?
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U krijgt een nieuwe pensioenregeling. Veel blijft hetzelfde, 
sommige dingen veranderen. We weten nog niet precies wat er 
verandert, want dat is afhankelijk van de nieuwe wet. Die gaat 
waarschijnlijk in op 1 januari 2023. Daarna duurt het nog zo’n 
drie jaar voordat er een nieuwe pensioenregeling is. 

Dit verandert in ieder geval: het wordt straks beter inzichtelijk 
hoeveel u betaalt voor uw pensioen en wat u daarvoor terugkrijgt.

1 januari 2023: mogelijk een extra 
keuze voor uw pensioen
Mogelijk kunt u vanaf 1 januari 2023 
maximaal 10% van uw opgebouwde 
pensioen in één keer laten uitbetalen. U 
kunt hiervoor nu nog niet kiezen, want de 
wet is nog niet klaar. Zodra de wet ingaat, 
kunt u in onze pensioenplanner een 
pensioenplan maken met deze extra keuze.

BPL Pensioen streeft naar 
‘leefbaar loon voor iedere schakel in de keten’

Wilt u meer weten over ons beleggingsbeleid? Lees 
meer op bplpensioen.nl/verantwoord-beleggen.

Leefbaar loon: een mensenrecht
Een leefbaar loon is een mensenrecht. Een leefbaar loon 
betekent dat iemand in zijn of haar basisbehoefte kan 
voorzien. Waaronder gezonde voeding, gezondheidszorg, 
kleding, wonen, onderwijs en de mogelijkheid om te sparen 
voor onverwachte omstandigheden. De hoogte van het 
leefbaar loon is in ieder land anders.

Dit blijft hetzelfde:
   De AOW van de overheid blijft.
   U krijgt, net als nu, een pensioen van ons zolang u leeft.
   Als u overlijdt, krijgt uw partner een partnerpensioen van 
ons.

   Samen met uw werkgever betaalt u iedere maand voor uw 
pensioen. Wij beleggen dat geld, dat levert meer op dan 
sparen.

   U kiest zelf de leeftijd waarop u met pensioen gaat.  
Dat kan al vanaf 60 jaar.

http://bplpensioen.nl/toekomst
http://bplpensioen.nl/emailadres
http://bplpensioen.nl/verantwoord-beleggen


Waarom de overstap naar BPL Pensioen? 
Nu kan ik me bezighouden met het zo goed mogelijk uitvoeren 
van het beleid van BPL Pensioen. En ik kan, als dat nodig is, aan 
mijn opvolgers bij de Pensioenfederatie laten weten waar ik als 
uitvoerder van het beleid tegenaan loop. Voor mij is de cirkel 
hiermee rond. Ik kan concreet iets betekenen voor mensen. Dat 
vind ik mooi. 

Wat staat je allemaal te wachten?
We staan aan de vooravond van een nieuwe pensioenwet. 
Daardoor moeten we onze pensioenregeling aanpassen. Dat 
moet uiterlijk in 2027 klaar zijn. Een megaklus voor ons als 
bestuur, samen met sociale partners.

Wat betekent dat voor onze deelnemers? 
Nu nog niet zoveel. Bij het opstellen van de nieuwe regels 
houden we rekening met onze deelnemers. En we zorgen 
uiteraard voor begrijpelijke informatie op het juiste moment. 
‘Pensioen’ is zo ongeveer het laatste waar mensen in hun 
vrije tijd mee bezig willen zijn. Dat snap ik heel goed. Daarom 
moeten wij ervoor zorgen dat wát we communiceren écht 
belangrijk is voor al onze deelnemers. Want het gaat om hún 
pensioen. 

Gerard, hoe ben je in de pensioenwereld terechtgekomen?
Pensioenfondsbestuurder is niet het eerste beroep waar je 
als kind aan denkt. Maar ik wilde graag iets voor mensen 
betekenen. Ik wilde naar mensen luisteren, want ze hebben iets 
te vertellen. Dat zat er bij mij al jong in. Daarom ging ik Sociale 
zekerheidswetenschap studeren. En daarna Economie en 
organisatie van de gezondheidszorg. Ik heb daarna lang gewerkt 
bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo 
kwam ‘pensioen’ op mijn pad. Ik vind pensioen écht leuk. En het 
is ontzettend belangrijk, want het is je inkomen voor later. 

Toen ben je aan de slag gegaan bij de Pensioenfederatie
Dat klopt. De Pensioenfederatie is in 2014 opgericht als 
overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse 
pensioenfondsen. Ik werd gevraagd als directeur. Daar hoefde 
ik niet lang over na te denken. We hebben als organisatie mooie 
stappen gezet in de onderlinge samenwerking van ruim 180 
pensioenfondsen.
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“Ik vind pensioen écht leuk!”

“De nieuwe pensioenwet: 
een megaklus”

“Ik wil iets voor 
mensen betekenen’’
Gerard Riemen is al jarenlang een bekende in 
de pensioenwereld. Sinds 1 januari 2022 is 
hij voorzitter van BPL Pensioen. Tijd voor een 
kennismaking. Wat heeft hij met ‘pensioen’? En 
waarvoor zet hij zich in?  

Check uw pensioen!

Snel en handig: de Pensioenchecker app. 
Scan de QR-code op pensioenchecker.org 
en download de app. U ontdekt binnen twee 
minuten hoe hoog uw inkomen later is. 

Benieuwd hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden 
krijgen? Dat leest u in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 
Het staat digitaal voor u klaar op bplpensioen.nl/documenten. 

Bent u nog niet met pensioen? Maar wilt u nu 
al weten welke keuzes u straks heeft en wat 
die betekenen voor uw pensioen? Check dan de 
pensioenplanner op bplpensioen.nl/pensioneren.

 Ga voor een totaaloverzicht van 
uw pensioen(en) én uw AOW naar 
mijnpensioenoverzicht.nl.  

http://pensioenchecker.org
http://bplpensioen.nl/documenten
http://bplpensioen.nl/pensioneren
http://mijnpensioenoverzicht.nl


Meer informatie vindt u op onze website bplpensioen.nl 

Vragen? Neem contact met ons op
Net als de omslag die we 
gebruiken, is natuurlijk óók 
het papier van dit magazine 
duurzaam!

Wilt u dit magazine liever digitaal ontvangen? 
Registreer uw voorkeur via bplpensioen.nl/voorkeur.

Wilt u dit magazine liever niet meer ontvangen?
Stuur een e-mail met uw naam en pensioennummer naar deelnemer@bplpensioen.nl.

Foto voorkant: Rogier Alleblas
Foto pagina 3: Bas Kijzers

Maandag t/m vrijdag
09:00 uur tot 17:00 uur (050) 522 30 00 deelnemer@bplpensioen.nl 
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Lees meer op bplpensioen.nl/overlijden 

Uw mening telt
Wij vinden uw mening belangrijk. Wat ‘meten’ wij allemaal? 
En wat doen wij met de resultaten?

Wij zijn blij met uw reactie!
Wij doen ons best om onze dienst-
verlening steeds verder te verbeteren. 
Heeft u tips of ideeën? Laat het ons weten 
via communicatie@bplpensioen.nl.

Heeft u een partner? 
U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht 
(UPO) of uw partner recht heeft op 
partnerpensioen en hoe hoog dit is. Of 
uw partner voldoet aan de voorwaarden 
ziet u op bplpensioen.nl/recht-op-
partnerpensioen. Bent u al met 
pensioen? Dan heeft uw partner - naast 
het partnerpensioen - ook recht op een 
eenmalige uitkering als hij of zij voldoet 
aan de voorwaarden.

Heeft u kinderen? 
Uw kinderen krijgen pensioen tot ze 24 

jaar oud zijn. De hoogte van dit pensioen 
ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht.
U hoeft uw partner en kinderen voordat 
u met pensioen gaat niet bij ons aan 
te melden. Als u overlijdt, kijken we 
of u een partner en kinderen had. Zij 
krijgen een aanvraagformulier voor het 
nabestaandenpensioen. Wij regelen 
vervolgens hun uitkering zo snel mogelijk. 

Gaat u met pensioen? 
Dan registreren wij uw partner en 
kinderen op dat moment als zij aan de 
voorwaarden voldoen.

Dit hebben wij voor uw nabestaanden geregeld
Als u overlijdt, krijgen uw partner en kinderen een nabestaandenpensioen.

 BPL Pensioen
Ieder jaar onderzoeken wij uitgebreid 
wat u vindt van BPL Pensioen en van 
onze communicatie. Bijna acht van de tien 
mensen die pensioen bij ons opbouwt gaf in 
2021 aan dat ze vertrouwen in ons hebben. 
We kregen als rapportcijfer een 6,9. Onze 
communicatie kreeg van u een 7. Ook in 
2022 houden we weer zo’n enquête. 

Videospreekuur
Vorig jaar hebben we 
proefgedraaid met online 
videospreekuren. Die blijken een 
groot succes. Rapportcijfer: een 
9,3. Daarom blijven we deze 
service aanbieden. 
Maak een afspraak via 
bplpensioen.nl/pensioengesprek.

Live chat
Snel een persoonlijk 
antwoord op uw 
pensioenvraag: dat kan 
met de live chat op onze 
website. Gemiddeld wordt 
de live chat beoordeeld met 
een 8,3. Chat met ons op 
bplpensioen.nl.

Meer of minder risico?
‘Niet te veel risico nemen met beleg-
gingen’. Dat vindt bijna de helft van de 
mensen die pensioen bij ons opbouwt. Ons 
onderzoek in oktober 2021 leverde nog 
meer interessante resultaten op. Die zijn 
belangrijk bij onze voorbereidingen voor 
een nieuwe pensioenregeling. Lees meer op 
bplpensioen.nl/onderzoek-beleggingen.

Duurzaam beleggen
Door duurzaam te beleggen, dragen  
we bij aan een leefbare wereld én een 
goed pensioen. Ruim de helft van u gaf in 
het onderzoek aan niet te weten dat BPL 
Pensioen maatschappelijk verantwoord 
belegt. Die kennis willen wij graag vergroten. 
Lees het artikel op pagina 2 en neem een kijkje 
op bplpensioen.nl/verantwoord-beleggen.

Volg ons 
op linkedin
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