
 
 

De verhoging van uw pensioen bij BPL Pensioen – veelgestelde 
vragen en antwoorden 
  

Welke pensioenen worden in 2023 verhoogd? 
De verhoging van 8% per 1 januari 2023 geldt voor alle pensioen. Dus voor iedereen die al 
pensioen krijgt, iedereen die pensioen opbouwt én pensioen bij ons heeft laten staan (in het 
verleden pensioen heeft opgebouwd).  

- Krijgt u al pensioen? In januari 2023 krijgt u uw verhoogde pensioen. In februari 2023 krijgt 
u een uitkeringsspecificatie waarin de hoogte van uw verhoogde pensioen staat.  

- Nog niet met pensioen? Vanaf 15 april 2023 is de verhoging van uw pensioen verwerkt in 
de bedragen die u ziet in Mijn Pensioenoverzicht én onze pensioenplanner. 

 

Waarom worden de pensioenen met 8% verhoogd?  
We willen uw pensioen graag mee laten groeien met de stijgende prijzen. Daarom zijn  we blij dat 
we uw pensioen voor de tweede keer in een half jaar tijd kunnen verhogen. Maar we beseffen ook 
dat de stijging van de prijzen (de inflatie) nóg hoger is. We hebben vele berekeningen gemaakt en 
op basis van een zorgvuldige afweging zijn we gekomen tot dit percentage. Er móet genoeg geld in 
kas blijven voor alle pensioenen die we in de toekomst moeten betalen. En voor de overstap naar 
het nieuwe pensioenstelsel in 2026. Bekijk wat de verhoging nú betekent voor de toekomst (pdf). 

 

Waarom is de verhoging bij andere pensioenfondsen hoger? 

Ieder fonds maakt zijn eigen afwegingen. En iedere berekening is anders. Die hangt bijvoorbeeld 
samen met de dekkingsgraad, de leeftijdsopbouw van de mensen die pensioen opbouwen, het 
aantal gepensioneerden, de premiedekkingsgraad e.d. Je kunt fondsen daarom eigenlijk niet met 
elkaar vergelijken. 
 

 

  



 

 

Worden de misgelopen verhogingen van de afgelopen jaren nog ingehaald? 
We hebben een aantal jaar de pensioenen niet kunnen verhogen. We zijn dan ook heel blij dat we 
nu twee keer in een half jaar tijd kunnen beslissen de pensioenen te verhogen. Over de gemiste 
verhogingen van de afgelopen jaren is geen besluit genomen. En om eerlijk te zijn, zien we de 
komende jaren niet gebeuren dat we dat kunnen doen. De inflatie is dit jaar enorm hoog,  

simpelweg té hoog om dat bij te benen als pensioenfonds. Mede doordat onze beleggingen ook 
minder opbrengen op de beurs. En om de pensioenen over de afgelopen jaren te verhogen is een 
enorm hoge dekkingsgraad nodig. Daarbij komt dus nog de aanloop naar een nieuw 
pensioenstelsel en de ‘onzekerheid’ die dat met zich meebrengt.  

 
De dekkingsgraad is hoog en toch ga ik volgend jaar minder pensioen opbouwen. 
Waarom? 
De dekkingsgraad is nu hoog. Daar zijn we blij mee. En maakt het mogelijk de pensioenen in januari 
2023 te verhogen. Nadat we de pensioenen óók al in augustus 2022 verhoogden. Tegelijkertijd 
moeten we ook naar de toekomst kijken. Uit berekeningen blijkt dat nú maatregelen genomen 
moeten worden om BPL Pensioen financieel gezond te houden. Zo zorgen we ervoor dat we de 
pensioenen ook in de toekomst kunnen blijven betalen. Sociale partners (werkgevers- en 
werknemersorganisaties) hebben besloten de premie niet te verhogen. Om de pensioenen 
betaalbaar te houden, moest een andere maatregel genomen worden: de pensioenopbouw gaat 
omlaag. 


