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De toekomst van ons pensioen
Samen op weg naar een nieuwe pensioenregeling

Hoe ziet het pensioen van de toekomst 
eruit? Wat verandert er wel en niet aan uw 
pensioen? Dat staat in de plannen van het 
kabinet voor het nieuwe pensioenstelsel. 

De bedoeling was dat pensioenfondsen tussen 1 
januari 2022 en 1 januari 2026 een nieuwe pensioenregeling 
zouden hebben. Maar volgens de minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid is er meer tijd nodig voor een zorgvuldige 
uitwerking van de wet. Hij verwacht dat het voorstel in 2022 naar 

de Tweede en Eerste Kamer kan. Uiterlijk 1 januari 
2027 moeten alle pensioenfondsen – dus ook BPL 
Pensioen – de nieuwe regeling invoeren.

Werk aan de winkel
Voor ons is dit uitstel geen reden om achterover te leunen. We 
waren al gestart met de voorbereidingen. En daarmee gaan we 
door. Er is genoeg werk aan de winkel!

In gesprek 
Een belangrijke eerste stap is de keuze voor één van de twee 
nieuwe regelingen die het kabinet voorstelt. Die keuze maken 
de werkgevers- en werknemersorganisaties. Wij denken 
met ze mee, samen met het Verantwoordingsorgaan als 

vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers 
en pensioengerechtigden. De belangrijkste vraag: 
welke pensioenregeling komt zoveel mogelijk 

tegemoet aan úw belangen? 

Samen op weg
Ook al is er nog veel onduidelijk: we vertellen u graag wat 
we wél al weten. En we horen graag van u welke vragen u 
heeft, bijvoorbeeld tijdens ons webinar op 11 november (zie 
hiernaast). Zo gaan we samen op weg naar onze nieuwe 
pensioenregeling.

Zo informeren wij u
  Via een speciale pagina op www.bplpensioen.nl/toekomst  
met nieuwsberichten, filmpjes en veelgestelde vragen
 In online panelgesprekken
  In een persoonlijke brief of e-mail als er iets te vertellen is
 Tijdens ons webinar op 11 november om 19.00 uur 

Mis het niet:  
webinar over de  
toekomst van ons pensioen
• Op donderdag 11 november 2021
• Van 19.00 tot 20.00 uur
•  Makkelijk vanuit huis te volgen op uw 

computer, tablet of telefoon
•  Mogelijkheid om vooraf vragen te stellen 

en via de chat tijdens de uitzending

Ga naar  
www.bplpensioen.nl/webinar
en meld u aan

Nog makkelijker:  
scan de QR-code

2022 
Wetsvoorstel naar Tweede en Eerste 
Kamer. Als zij de nieuwe pensioenwet 
goedkeuren, gaat deze (waarschijnlijk) 
op 1 januari 2023 in.

2025-2026
BPL Pensioen ‘vertaalt’ deze afspraken 
naar het pensioenreglement en regelt 
de administratie. 

2023-2024 
Werkgevers- en werknemers-
organisaties maken afspraken voor  
de nieuwe pensioenregeling van  
BPL Pensioen. 

2027
Uiterlijk op 1 januari 2027 gaat de 
nieuwe pensioenregeling in.

“Wat 
verandert er 

voor mijn pensioen, 
nu en straks?”

“Ga ik 
erop vooruit of 

achteruit?”

 
“Waarom een 

nieuwe pensioen- 
regeling?”

 
“Verandert de 

AOW ook?”

http://www.bplpensioen.nl/toekomst
http://www.bplpensioen.nl/webinar 
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Wij zorgen voor een goed pensioen voor onze deel-
nemers. Door bijvoorbeeld te beleggen in vastgoed 
in Nederland. Zo maken we winkels en woningen 
duurzamer en stadscentra leefbaarder. Het risico van 
deze beleggingen is klein. En ze leveren op de langere 
termijn een goed rendement op. Daarmee kunnen 
we de pensioenen laten groeien. En úw pensioen 
profiteert mee.

Veilig en leefbaar 
Een mooi voorbeeld is te vinden in hartje Amsterdam. 
Daar doen we mee aan een bijzonder project, samen 
met woningcorporatie Stadgenoot, de gemeente 
Amsterdam en het Rabobank Pensioenfonds. 
Vastgoedbedrijf Stadsgoed koopt voor ons onder 
andere voormalige prostitutiepanden. Die worden 
opgeknapt en verhuurd  aan startende ondernemers. 
Zij komen met nieuwe, soms hippe concepten die 
zorgen voor meer variatie in het centrum. Zo wordt de 
stad veiliger en leefbaarder.

Neem nou Das Banner, een groeiende ICT-
onderneming die op zoek was naar een grotere 
ruimte. Zij konden terecht in één van de panden die 
wij verhuren. En door hun groei dragen ze bij aan 
meer werkgelegenheid in het centrum. 

Investeren in een
leefbaar Nederland Broekriemen en oorbellen

Al gehoord van Upcycle? Dat is een initiatief 
van drie jonge ondernemers die in een 
kleine winkel een sociale werkplaats 
runnen. Zij huren een pand dat, in opdracht 
van ons, is gekocht en opgeknapt. Daar 
krijgen afgedankte fietsonderdelen een 
nieuw leven. Oude achterbanden worden 
omgetoverd tot broekriemen en trendy 
oorbellen. Duurzaam en vernieuwend. Wij 
zijn trots op zulke huurders!

Betaalbaar en duurzaam wonen
We investeren ook in betaalbare woonruimte in 
Amsterdam. Want er is veel vraag naar woningen  
met een huur van € 700 tot € 1000 per maand. 
Samen met een andere belegger bouwen we 
nieuwe, duurzame huurwoningen. Die komen 
in Noord (81 appartementen), Zuidoost (131 
appartementen), Oost (145 appartementen) en 
West (73 appartementen). Bij elkaar 430 extra 
woningen! Allemaal zonder gasaansluiting, maar 
met stadsverwarming, zonnepanelen, rainproof 
daken, laadpalen voor elektrische auto’s en 
gemeenschappelijke binnentuinen. Woningen die 
ook op lange termijn hun waarde behouden. Goed 
voor het rendement en dus voor úw pensioen. 

Foto: Upcycle Store

We mogen de pensioenen niet zomaar verhogen. 
Dat is wettelijk bepaald. Daarvoor is de dekkings-
graad belangrijk. En om die te berekenen, móeten 

we naar de rente kijken. Dus naast goede 
beleggings   resultaten is ook de rentestand belangrijk 
voor een eventuele verhoging van de pensioenen.

Goede beleggingsresultaten, maar geen verhoging van uw pensioen?

Daar wordt iederéén beter van



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

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

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

Sudokoe
Doe mee en maak kans op een Groene Kadobon!

Los deze Sudokoe op en geef de cijfers in de 
gekleurde vakjes door vóór 12 november 2021 via 
www.bplpensioen.nl/sudokoe. Onder de goede 
antwoorden verloten we 3 Groene Kadobonnen. 
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Hoe het werkt
•  Op elke horizontale rij mag een cijfer maar één  

keer voorkomen.
•  Op elke verticale rij mag een cijfer maar één  

keer voorkomen.
•   In elk blok mag een cijfer maar één keer voorkomen.
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Lastig hè, als dingen niet op maat zijn?
Kies voor digitaal of papier!

Wij informeren u graag op de manier waarop u dat wilt. Ontvangt u uw pensioeninformatie - en dus 
óók dit magazine - liever digitaal of op papier? Laat het ons weten! Dan houden we daar rekening mee 
en communiceren we op maat met u. U kunt uw voorkeur altijd weer aanpassen.

1. Ga naar www.bplpensioen.nl/voorkeur en log in. Nog makkelijker: scan de QR-code.
2. Kies voor Digitaal of Papier.
3. Kiest u voor Digitaal? Geef dan uw e-mailadres door. Hebben wij dit al? Controleer dan of het nog klopt.

Wat kiest u? 
•  Digitaal: uw post overzichtelijk bij elkaar op www.bplpensioen.nl/pensioenpost.  

U krijgt een e-mail als er nieuwe post voor u is. 
• Papier: u krijgt onze brieven in uw brievenbus. 
• Heeft u uw keuze al doorgegeven? Dan hoeft u niet meer in actie te komen. 

Let op: u kunt uw voorkeur niet telefonisch of per e-mail aan ons doorgeven.

http://www.bplpensioen.nl/sudokoe
http://www.bplpensioen.nl/voorkeur
http://www.bplpensioen.nl/pensioenpost

