
Lees meer over:

De voordelen van digitale post Doe mee met de Sudokoe en win een Groene Kadobon!  

Uitgave 1 - Oktober 2020

Maatregelen om 
te blijven zorgen voor 

een goed pensioen

U leest het op pagina 2

U leest het op pagina 3

Nieuws van uw pensioenfonds

Wat betekent 
het pensioenakkoord 
voor mijn pensioen?

‘Wat kunt u verwachten’ 

Speciaal voor u: 
ons vernieuwde 

magazine

In gesprek over de financiële situatie
met werkgeversvoorzitter Jack Buckens

De betaaldata van uw pensioenOnze groene activiteiten en ambities



Wat betekent het pensioenakkoord 
voor mijn pensioen? 
U heeft vast in het nieuws al het één en ander gelezen over het nieuwe pensioenakkoord. 
Wat verandert er en wat blijft hetzelfde? En wanneer verandert wat?

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.

Beleggingsresultaten bepalen de hoogte van het pensioen
Wij beleggen het geld dat u (samen met uw werkgever) heeft 
gespaard. Dat is nu ook al zo. Wat anders is, is dat de hoogte 
van het pensioen afhankelijk is van de beleggingsresultaten. 
En we bouwen een ‘buffer’ op. Als onze beleggingen niet 
voldoende opleveren halen we geld uit die ‘buffer’ om te 
voorkomen dat we uw pensioen (veel) moeten verlagen. Als 

onze beleggingsresultaten heel goed zijn, kan het zijn dat u in 
dat jaar meer pensioen krijgt. 

De sterke punten blijven behouden
In het nieuwe pensioenstelsel blijven de volgende punten uit 
het huidige stelsel behouden:

  U blijft zolang u leeft pensioen ontvangen.
   Pensioen blijft één van de arbeidsvoorwaarden in 
arbeidscontracten.

   Werknemers blijven pensioen opbouwen door samen met 
hun werkgever premie te betalen.

Wanneer gaat u er iets van merken?  
Er moet door de overheid en werkgevers- en werknemers-
organisaties 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 ie-
dereen.

1 jan. 2026
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Onze groene activiteiten en ambitie



Wij spraken over de financiële situatie met 
werkgeversvoorzitter Jack Buckens. 

“Waarschijnlijk hoort u, tot vervelens toe, in de media 
dat de rente laag is en dat de financiële situatie voor 
pensioenfondsen - ook die van BPL Pensioen - daardoor 
zorgelijk is. En dat is helaas, in ieder geval totdat het nieuwe 
pensioenstelsel in werking treedt, ook de situatie. We moeten 
rekenen met de zogenaamde rekenrente om te bepalen 
hoeveel geld we in kas moeten hebben. En dat betekent dat 
de uitkomst van de rekensom somber is. Ondanks onze goede 
beleggingsresultaten. Uitgaande van die regels moeten we dus 
maatregelen nemen.

Dit jaar verhoogden we de premies en kondigden we ook 
aan dat de premie voor iedereen die pensioen opbouwt 
nog iets hoger wordt in 2021. Hopelijk blijft het daarbij. 
Maar onze dekkingsgraad was eind augustus 88,4%. We 
moeten de pensioenen verlagen als onze dekkingsgraad 
van 31 december 2020 lager is dan 90%.

Rekenvoorbeeld Jan*

December Eind januari 2021 Februari 2021 Juli 2021

Maatregelen om te kunnen blijven 
zorgen voor een goed pensioen

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 betalen. 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!”

• Jan krijgt nu iedere maand € 338,- pensioen van ons.
• Stel dat wij de pensioenen met 2% moeten verlagen.
•  Jan krijgt dan iedere maand € 331,- pensioen van 

ons. Hij krijgt dus € 7,- minder. 

Naast zijn BPL-pensioen krijgt Jan ook AOW van de 
overheid. De AOW van Jan wordt zeer waarschijnlijk 
per 1 januari een beetje verhoogd.

*Let op: dit is een voorbeeld. Als blijkt dat wij de pensioenen 
moeten verlagen, dan kan het zijn dat het percentage hoger of 
lager is dan 2%.

Op onze website 
kunt u berekenen 
wat de gevolgen 
van een verlaging 
voor úw pensioen 
kunnen zijn.

Dekkingsgraad 
31 december 
2020 bekend, 
besluit wel of 
niet verlagen.

U krijgt een brief 
met de gevolgen van 
een verlaging per 
juli 2021 voor uw 
pensioen. 

Deze maand 
krijgt u 
mogelijk voor 
het eerst uw 
aangepaste 
pensioen. 

Planning maatregelen

In gesprek met...
werkgeversvoorzitter
Jack Buckens
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Weet u wie dit is? De voordelen van digitale post

Meer informatie vindt u op onze website www.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!

Antwoord ‘Weet u wie dit is’ 
Willem Drees, oud- minister
van Sociale Zaken

Hij voerde in 1947 de Noodwet Ouderdomsvoorziening 
in. Deze wet was een voorloper op de Algemene 
Ouderdomswet (AOW). En zorgde dat mannen en 
alleenstaande vrouwen van 65 jaar en ouder een 
geldbedrag kregen als ze onvoldoende inkomsten 
hadden. De minister ontving talloze 
dankbetuigingen en in de volksmond 
werd wel gezegd dat diegenen die een 
staatspensioen ontvingen ‘van (…..) 
trokken’. Weet u welke naam op deze 
puntjes hoort te staan? U leest het 
antwoord onderaan deze pagina. 

  Het is beter voor het milieu. 

   Nooit meer zoeken: al uw pensioenpapieren 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. 

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. 
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7 6 1 2

4 2 5 9

8 2 9 6

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.

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

Betaaldata van uw pensioen
We betalen uw pensioen in 2020 op de volgende 
datums. Uw pensioen staat meestal dezelfde dag 
op uw rekening.

23 november 2020
22 december 2020

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.

Maandag t/m vrijdag
09:00 uur tot 17:00 uur (050) 522 30 00 deelnemer@bplpensioen.nl 
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Webinar 
Binnenkort organiseren wij een webinar over de financiële situatie. Wilt u een uitnodiging ontvangen? 
Laat uw e-mailadres achter via www.bplpensioen.nl/instellingen. Wat gaat er gebeuren en wat kunt u verwachten? 
Praat mee, door uw vraag alvast te mailen naar communicatie@bplpensioen.nl.


