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 tijdens aanvullend geboorteverlof

Wat wilt u weten over het  
pensioenakkoord?

Doe mee met de Sudokoe en  
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Gratis videospreekuur voor u



Uw pensioenloopbaan in beeld
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Meer/minder werken of (on)betaald verlof
Uw werkgever geeft (on)betaald verlof óf meer/minder contracturen door.

Check welke gevolgen dit 
heeft voor de hoogte van 
uw pensioen. 
bplpensioen.nl/verlof

TIP
Gezinsuitbreiding op komst? 
Check uw pensioenopbouw tijdens 
aanvullend geboorteverlof.

Tijdens uw geboorteverlof bouwt 
u gewoon pensioen op. Neemt u 
aanvullend geboorteverlof op? Dan 
bouwt u in principe geen pensioen 
op. Maar het kán wel! Maak hier-
over afspraken met uw werkgever. 
bplpensioen.nl/geboorteverlof

Overlijden voor  
pensioenleeftijd
Woont u in Nederland en overlijdt 
u? Dan geeft de gemeente dit 
aan ons door. Anders moeten uw 
nabestaanden dit aan ons melden.

Heeft u een partner? Of kinderen onder de 
24? Bekijk hoeveel pensioen zij krijgen als 
u overlijdt voordat u met pensioen gaat.
bplpensioen.nl/nabestaandenpensioen

TIP

Overweeg of u uw pensioen bij ons laat 
staan of meeneemt. En of u op eigen 
kosten pensioen blijft opbouwen.  
bplpensioen.nl/vertrek

Met pensioen
Vraag uw pensioen zelf aan.
bplpensioen.nl/pensioenaanvraag

Bekijk in de pensioenplanner welke 
keuzes u heeft. En hoeveel pensioen 
u krijgt. 
bplpensioen.nl/keuzes

Kijk ook op: bplpensioen.nl

Start 
hier

Arbeidsongeschikt
UWV geeft aan ons door dat u  
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.

Bekijk hoeveel pensioen u bij ons blijft 
opbouwen. 
bplpensioen.nl/arbeidsongeschikt

TIP

In dienst
Uw werkgever meldt u aan.

Check wat u zelf nog moet 
regelen. Dan bent u meteen 
van alles op de hoogte.
bplpensioen.nl/welkom

TIP

Uit dienst
Uw werkgever meldt dat u uit dienst bent.

TIP

TIP



Een goed pensioen voor al onze 
deelnemers: dat is ons belangrijkste doel. 
Maar we vinden het ook belangrijk dat 
u van dat pensioen kunt genieten in een 
leefbare wereld. Daarom beleggen wij uw 
premies en uw (opgebouwde) pensioen 
met oog voor mens en milieu. 

Ons speerpunt: klimaatverandering tegengaan
Als pensioenfonds dragen wij graag een steen-
tje bij aan het tegengaan van klimaatverande-
ring. Dat doen we via onze beleggingen! Een 
manier om klimaatverandering tegen te gaan is 
de CO2-uitstoot van Nederlandse huishoudens 
te verlagen. Een groot deel wordt veroorzaakt 
door de verwarming van ons huis. Daarom 
verduurzamen wij bestaande woningen en 
nieuwe woningen bouwen we duurzaam. Lees 
hier meer over deze projecten: bplpensioen.nl/
vastgoedbeleggingen.

Wat hebben we al bereikt? 
   98,3% van de woningen waarin we beleg-
gen heeft in 2020 een groen energielabel 
kregen.

   480 woningen hebben zonnepanelen 
gekregen.

   Sinds 2015 is de uitstoot van de woning-
portefeuille al met 29% gedaald. Daarmee 
zijn we goed op weg om ons doel (50% in 
2030) te halen.

Wat willen we nog bereiken?
   50% van de woningen waarin we beleggen 

is in 2030 energieneutraal.
   De CO2-uitstoot van die woningen is in 

2030 gehalveerd.
   Nog eens 1.100 andere woningen worden 

duurzamer.

Maar we doen nog meer…
We investeren ook in landen en bedrijven. Bij 

Dit doen wij met uw geld:  
duurzaam en verantwoord beleggen

het selecteren letten wij op de manier waarop 
ze met duurzaamheid en het klimaat omgaan. 

   We beleggen vrijwel niet in bedrijven met 
een hoge CO2-uitstoot.

   Of in bedrijven die meer dan 5% van hun 
omzet uit steenkool halen.

   Over de afgelopen 5 jaar verlaagden we de 
CO2-uitstoot van onze aandelenportefeuille 
al met 76%!

Soms kiezen we er bewust voor om wél te 
investeren in een bedrijf dat nú niet zo goed is 
voor het milieu. We willen zo’n bedrijf helpen te 
veranderen. Dat doen we door het gesprek aan 
te gaan. 
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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 digitaal ontvangen? 
Registreer uw voorkeur via www.bplpensioen.nl/instellingen.

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 16 juli 2021 via 
www.bplpensioen.nl/sudokoe. Onder de goede 
antwoorden verloten we 3 Groene Kadobonnen. 

Wat wilt u weten over het pensioenakkoord?
Door het pensioenakkoord krijgen we vanaf 2026 een nieuw pensioenstelsel. Dit betekent dat 
alle pensioenregelingen in Nederland moeten worden aangepast. Ook die van ons. 
Wat wilt u weten over het nieuwe pensioenakkoord? Laat het ons weten via 
communicatie@bplpensioen.nl. Dan houden wij daar in onze informatie rekening mee.
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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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Online afspraak: bespreek uw pensioen

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

   We nemen u stap voor stap mee in úw 
keuzes.

   U ziet hoeveel pensioen u (ongeveer) kunt 
verwachten.

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


