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‘Veel geld in kas.  
Maar geen verhoging  

van uw pensioen.’

U leest het op pagina 2

Lees het op pagina 3

Nieuws van uw pensioenfonds

‘Dit doen wij met uw geld’

‘Wat gebeurt er met uw geld?’  

Bestuurslid Evelien Vlastuin legt uit waar-
om wij uw pensioen niet kunnen verhogen. 

Wanneer krijgt u uw pensioen? Doe mee met de Sudokoe en win een Groene Kadobon!

Dit hebben wij voor uw nabestaanden geregeld. Weet u wat deze mannen aan het slijpen zijn?



Dit doen wij met uw geld:  
duurzaam en verantwoord beleggen

Een mooi voorbeeld

Wij beleggen in het Oostenrijkse petrochemiebedrijf OMV 
AG. Een bedrijf dat zich bezighoudt met de verwerking 
van aardolie en producten daaruit. Met onze beleggingen 
willen wij het bedrijf helpen in hún stap naar een CO2-
neutrale toekomst. Daarom gaan we in gesprek over 
welke stappen ze zetten en wanneer. Ze vertelden ons 
dat de transitiestrategie is gebaseerd op 3 pijlers:

   een verschuiving van olie naar gas
   een verschuiving richting (petro)chemische 

producten
   en een focus op recycling.

 

Een concrete doelstelling is dat in 2025 de 
productportfolio ten minste uit 60% koolstofarme 
of producten zonder CO2-voetafdruk bestaat. De 
toezegging van hun strategiewijziging is voor ons een 
belangrijke mijlpaal in de dialoog en een mooi succes. 
Het verduurzamen van deze onderneming helpt bij het 
realiseren van een leefbare wereld.

Lees meer op: bplpensioen.nl/beleggingsbeleid
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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 alle premies 
en (opgebouwde) pensioenen met oog voor mens en 
milieu. 
Ons speerpunt: klimaatverandering tegengaan
Als pensioenfonds dragen wij graag een steentje bij aan het 
tegengaan van klimaatverandering. 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 beleggen heeft in 2020 

een groen energielabel gekregen.
   480 woningen hebben zonnepanelen gekregen.
   Sinds 2015 is de uitstoot van de woningportefeuille 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 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. Hoe we dat doen? We gaan het 
gesprek aan! 



Evelien Vlastuin werd vorig jaar door een grote 
meerderheid gekozen als bestuurder namens 
pensioengerechtigden. Wij spraken Evelien over haar 
rol in het bestuur. En we vroegen haar waarom het ook 
dit jaar weer niet mogelijk is uw pensioen te verhogen.

“Vanaf mijn jeugd zie ik van dichtbij hoe mensen in de 
agrarische sector met hun producten en inzet bijdragen aan 
ons maatschappelijk welzijn. Ik wil graag iets terugdoen. 
Daarom ben ik blij met mijn benoeming als bestuurder bij BPL 
Pensioen. Zo kan ik een bijdrage leveren aan de financiële 
toekomst van de werknemers in deze fantastische sector.”

Het geld dat we nu in kas hebben is ook voor mensen  
die stráks pensioen krijgen 
Een vraag die veel in de media terugkomt, maar ook 
één die Evelien vaak hoort: ‘We zijn één van de rijkste 
pensioenlanden, hoe kan het dan dat de pensioenen niet 
verhoogd kunnen worden en er zelfs een verlaging dreigde?’ 
Ze legt uit: “De afgelopen 5 jaar is ons vermogen gestegen 

‘ Veel geld in kas. 
Maar helaas is een verhoging 
van uw pensioen niet mogelijk.’

van zo’n € 14,6 miljard eind 2015 naar bijna € 22,7 miljard 
eind 2020. Het klopt dus dat we veel geld in kas hebben. En 
we begrijpen dat u het raar vindt dat u daar niets van merkt 
op uw bankrekening. Maar we kunnen het uitleggen.  

Het zit zo: het geld dat we nu hebben, is niet alleen voor 
de mensen die nú pensioen van ons krijgen. We zijn als 
pensioenfonds verplicht ook uit te rekenen hoeveel geld we 
nu moeten hebben voor de mensen die ‘straks’ pensioen van 
ons krijgen. Om die berekening te maken moeten we rekenen 
met een ‘rekenrente’. De Nederlandsche Bank bepaalt die 
rente. Die rente is nu heel laag (-0,3%). Hoe lager de rente 
is, des te meer geld we in kas moeten hebben. Wij moeten 
dus nu dat geld in kas hebben voor de mensen die nu en 
‘straks’ pensioen krijgen en mogen dit niet gebruiken voor 
een verhoging van de pensioenen nu. Dit past ook bij onze 
plicht dat we altijd moeten kijken naar wat eerlijk is voor 
alle pensioendeelnemers. Een verhoging van de pensioenen 
voor pensioengerechtigden is in onze ogen op dit moment 
niet eerlijk voor andere deelnemers. Hoe graag we dat ook 
zouden willen.”

In gesprek met...
Evelien Vlastuin 
Bestuurder namens pensioengerechtigden

Naast Evelien is ook Eric Douma dit jaar, per 1 
februari, benoemd als bestuurder. Hij vervult die rol 
namens LTO Nederland. Evelien: “Tijdens het schrijven 
van dit artikel zijn we bezig met het werven van een 
tweede bestuurder namens pensioengerechtigden. 
Terwijl u dit leest worden de stemmen geteld. Op 8 
juli maken wij de uitslag bekend op onze website.”

Helaas hebben wij ook minder goed nieuws vanuit 
het bestuur. Op 8 maart 2021 is bestuurder Ronald 
Zwijnenburg overleden. Ronald was naast een 
bevlogen bestuurder, een fijn mens met het hart 
op de goede plek. Zelfs tijdens zijn ziekbed bleef hij 
geïnteresseerd in het reilen en zeilen van ons fonds. 
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Nieuws van het bestuur



Weet u wat deze mannen  
aan het slijpen zijn?

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

Meer informatie vindt u op onze website www.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!

Antwoord ‘Weet u wat deze 
mannen aan het slijpen zijn?’: 
een zeis.

Dit landbouwhandwerktuig werd onder andere gebruikt 
om grassen en granen te maaien. Het bestaat uit een 
steel met daarop een lang, gebogen, stalen mes. U ziet 
op de foto hoe twee mannen het mes slijpen. Weet u 
welk landbouwhandwerktuig deze mannen aan het 
slijpen zijn? U leest het antwoord onderaan deze pagina.

U hoeft uw partner en kinderen 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. 

   Heeft u een partner? U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 
of uw partner recht heeft op partnerpensioen en hoe hoog dit is. U 
bekijkt uw UPO op bplpensioen.nl/documenten. Daarnaast heeft 
uw partner als hij of zij voldoet aan de voorwaarden recht op een 
eenmalige uitkering. Of uw partner voldoet aan de voorwaarden ziet u 
op bplpensioen.nl/overlijden. 

   Heeft u kinderen? Uw kinderen krijgen pensioen tot ze 24 jaar oud zijn. 
De hoogte van dit pensioen ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht.

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. 
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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.

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.

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 onze website
bplpensioen.nl/overlijden


