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U heeft vast in het nieuws al het één 
en ander gelezen over het nieuwe 
pensioenakkoord. Wat verandert er en 
wat blijft hetzelfde?  

Van pensioenbelofte naar inschatting
U legt straks, net als nu, samen met uw 
werkgever geld in. Dat geld beleggen wij 
voor u. Onderweg laten we steeds zien 
hoeveel pensioen u kunt verwachten. Dat 
is nu ook al zo. Wat anders wordt, is dat 
we geen belofte doen over de hoogte. 
Omdat de uiteindelijke hoogte van uw 
pensioen voor een groot deel afhankelijk 
wordt van de ontwikkelingen op de 
beurzen. 

Wat betekent het pensioenakkoord 
voor mijn pensioen? 

Een goed gesprek over uw pensioen?
Maak een afspraak voor een gratis videospreekuur!

U wilt later natuurlijk genieten van uw pen-
sioen en alles goed geregeld hebben. Dat 
klinkt makkelijk. En dat is het ook. Want 
onze pensioenexperts helpen u daarmee 
tijdens een gratis videospreekuur.

   We nemen u stap voor stap mee in úw 
mogelijkheden.

   We laten zien hoeveel pensioen u 
(ongeveer) kunt verwachten.

   U kunt ons het hemd van het lijf vragen 
over alles wat met pensioen te maken 
heeft.

   Gewoon vanuit huis, reizen is niet nodig.
Maak direct een afspraak op onze website

bplpensioen.nl/een-persoonlijk-pensioengesprek
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De sterke punten blijven behouden
In het nieuwe pensioenstelsel blijven de volgende 
punten uit het huidige stelsel behouden:

   Pensioen blijft één van de arbeidsvoorwaarden 
in uw arbeidscontract.

   U blijft pensioen opbouwen door samen met 
uw werkgever premie te betalen. Uw werkgever 
houdt uw deel in op uw brutosalaris.

   Als u met pensioen bent, blijft u zo lang u leeft 
pensioen ontvangen.

Wanneer gaat u er iets van merken?   
Er moet door de overheid en werkgevers- en werk-
nemersorganisaties nog veel uitgewerkt worden. 
Houd onze website in de gaten voor het laatste 
nieuws. De planning ziet er ongeveer zo uit:

Invoering 
nieuwe 
regels door 
pensioen-
fondsen.

2024-2025

Afspraken 
over nieuw 
pensioen-
reglement 
door werk-
gevers en 
werknemers.

2022-2023

Wetsvoor-
stellen voor 
nieuwe 
Pensioen-
wet naar 
1e en 2e 
kamer.

2020-2021

Nieuwe 
Pensioenwet 
gaat in.

Januari 2022

Deadline. 
Nieuwe 
regels 
voor 
iedereen.

1 jan. 2026
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Wij spraken over de financiële situatie met 
werkgeversvoorzitter Jack Buckens. 

“Waarschijnlijk heeft u in de media wel gehoord 
dat de rente laag is. Daardoor is de financiële 
situatie van veel pensioenfondsen zorgelijk. 
Dat geldt ook voor BPL Pensioen. En dat 
is helaas, in ieder geval totdat het nieuwe 
pensioenstelsel in werking treedt, ook de 
situatie. Om uit te rekenen hoeveel geld wij 
nú moeten hebben, om stráks de pensioenen 
te kunnen betalen, moeten we rekenen 
met een rente. Doordat de rente erg laag is, 
moeten we nú al veel geld in kas hebben. Onze 
beleggingsresultaten zijn enorm goed, maar 
kunnen niet op tegen die lage rente. Het ziet er 
naar uit dat we maatregelen moeten nemen.

Maatregelen om te zorgen 
voor een goed pensioen

Planning 
maatregelen
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Maatregelen
Dit jaar verhoogden we de premies en kondigden 
we ook aan dat de premie nog iets hoger 
wordt in 2021. Hopelijk blijft het daarbij. Onze 
dekkingsgraad was eind augustus 88,4%. Stel dat 
onze dekkingsgraad op 31 december 2020 88% 
is. Dan moeten we de pensioenen in 2021 met 
minimaal 2% verlagen*. Voor iemand die € 4.000,- 
heeft opgebouwd betekent dat het opgebouwde 
pensioen na de verlaging € 3.920,- is.

Wij voelen ons verantwoordelijk om te zorgen voor 
een gezond pensioenfonds dat in staat is om de 
pensioenen nu én in de toekomst te kunnen beta-
len. Zoals het er nu naar uitziet is dat alleen mogelijk 
als we maatregelen nemen. Maar dat doen we 
alleen als het nodig is. We houden u op de hoogte!”

In gesprek met...
werkgeversvoorzitter
Jack Buckens

Mogelijke verlaging van 
pensioen dat u opbouwt 
tot 31 december 2020.

Juli 2021

Dekkingsgraad op 
31 december 2020 
bekend.

Eind januari 2021

Aankondigingsbrief 
over of we wel of niet 
moeten verlagen.

Februari 2021

Onze groene activiteiten en ambitie
Wij zijn hét pensioenfonds voor de 
agrarische en groene sectoren. Onze 
belangrijkste taak is dan ook zorgen 
voor een goed pensioen. Maar we 
vinden het ook belangrijk dat u straks 
kunt genieten van een pensioen in 
een leefbare wereld. Daarom dragen 
wij met onze beleggingen bij aan een 
duurzame wereld. 

Dat doen we 
bijvoorbeeld door 
Nederlandse woningen 
te verduurzamen. Maar 
we doen meer. Heeft 
u bijvoorbeeld onze 
envelop met uitscheurbaar venster al 
eens gezien? Zo helpen we u met het 
scheiden van papier en plastic.
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* Let op: dit is een voorbeeld. Als blijkt dat we de pensioenen moeten verlagen, 
dan kan het zijn dat het percentage hoger of lager is.



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 het plastic-seal dat 
we gebruikten, is natuurlijk 
óók het papier van dit 
magazine duurzaam!

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

Wilt u ons nieuwe pensioenmagazine 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 kadobon! 
Los deze sudokoe op en geef de cijfers in de 
gekleurde vakjes door vóór 31 december 2020 via 
www.bplpensioen.nl/sudokoe. Onder de goede 
antwoorden verloten we 3 Groene Kadobonnen.  

Een persoonlijk videospreekuur Plan het op onze website

De voordelen van digitale post
 Het is beter voor het milieu. 
  Nooit meer zoeken: al uw pensioen-
papieren bij elkaar in uw mijn omgeving.

  U krijgt een e-mail van ons als er online 
nieuwe post voor u klaarstaat.

Liever papier? Geen probleem. 
Geef het door via de website of bel of mail. 

Webinar

Arbeidsongeschikt? 
U blijft pensioen opbouwen 

  Over het deel dat u arbeids ongeschikt 
bent. Wij betalen de premie voor u.

  Over het deel dat u (mogelijk) nog 
werkt. U en uw werkgever betalen de 
premie.

  Het salaris dat u verdiende vóór uw 
eerste ziektedag is bepalend.

Heeft u uw voorkeur nog niet doorgegeven? 
Doe dat dan via www.bplpensioen.nl/instellingen

Lees meer over de voorwaarden op 
www.bplpensioen.nl/arbeidsongeschikt
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Hoe het ook alweer 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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Binnenkort organiseren wij een webinar ov
www.bplpensioen.nl/instellingen

er de financiële situatie. Wilt u een uitnodiging 
ontvangen? Laat uw e-mailadres achter via . 
Wat gaat er gebeuren en wat kunt u verwachten? Praat mee, door uw vraag alvast te mailen 
naar communicatie@bplpensioen.nl


