
 

 

Risicobereidheidsonderzoek – alle veelgestelde vragen en 

antwoorden 

 

Technische vragen 

De link werkt niet / het onderzoek werkt traag / het onderzoek loopt vast 

Het onderzoek werkt niet goed met Internet Explorer, maar wel met iedere andere gangbare 

browser zoals Chrome of Safari. Het onderzoek werkt het beste op een tablet, pc of laptop. 

Een smartphone is niet geschikt om het onderzoek te doorlopen. 

De inlogcodes werken niet / ik krijg de melding dat de code is verlopen 

Het onderzoek is nog niet gesloten. Als u nog niets heeft ingevuld en opgeslagen zou de code 

moeten werken. Probeert u het nogmaals. Let bij het invoeren op hoofdletters en kleine 

letters. Bij het kopiëren van de code uit de mail kan er een spatie mee zijn gekopieerd.  

Ik gebruik wel de juiste browser (Chrome of Safari) en toch werkt het niet  

Dit heeft misschien te maken met speciale instellingen (cookies, firewall, add on’s, caps lock, 

explorer, etc) op individuele computers. 

Als u problemen blijft houden is het vaak het gemakkelijkst even een andere computer (en 

dus instellingen) te nemen. In bijna alle gevallen lukt het dan wel. 

Inhoudelijke vragen 

Ik ben gepensioneerd en krijg pensioen van jullie. Het onderzoek/filmpje gaat over ‘het 

beleggen van premies’. Maar ik betaal geen premies meer. Waarom moet ik dan toch aan 

het onderzoek meedoen? 

Meedoen aan het onderzoek is belangrijk voor iedereen die nu premie betaalt én voor 

iedereen die al pensioen van ons krijgt. De opbrengst van onze beleggingen is, naast de 

rente, mede bepalend voor de financiële gezondheid van BPL Pensioen. Wij vinden het 

belangrijk de voorkeur van iedereen die pensioen van ons krijgt te horen. Vandaar ons 

onderzoek. Alleen als zo veel mogelijk mensen meedoen, kunnen we een passende balans 

bepalen tussen risico en rendement.  

Ik bouw geen pensioen meer op bij jullie. Het onderzoek/filmpje gaat over ‘het beleggen 

van premies’. Maar ik betaal geen premies meer. Waarom moet ik dan toch aan het 

onderzoek meedoen? 

Meedoen aan het onderzoek is belangrijk voor iedereen die nu premie betaalt én voor 

iedereen die dat ooit heeft gedaan. De opbrengst van onze beleggingen is, naast de rente, 

mede bepalend voor de financiële gezondheid van BPL Pensioen. Dat betekent dat hoge 

opbrengsten op onze beleggingen ervoor zorgen dat uw pensioen groeit. Wij vinden het 

belangrijk de voorkeur van iedereen die pensioen bij ons heeft opgebouwd te horen. 

Vandaar ons onderzoek. Alleen als zo veel mogelijk mensen meedoen, kunnen we een 

passende balans bepalen tussen risico en rendement.  



 

 

Ik heb geen verstand van beleggen. Hoe kan ik dan beoordelen hoe mijn fonds moet 

beleggen? 

Wij vragen u niet inhoudelijk mee te denken in waarin we wel of niet zouden moeten 

beleggen. In onze beleggingen kunnen we keuzes maken. Zo kunnen we iets risicovoller 

beleggen, zodat de kans groter is op hoge rendementen. Of we beleggen met zo min 

mogelijk risico, maar dan halen we ook minder rendement. Wij vinden het belangrijk de 

voorkeur van iedereen die pensioen bij ons opbouwt te horen. Vandaar ons onderzoek. 

Alleen als zo veel mogelijk mensen meedoen, kunnen we een passende balans bepalen 

tussen risico en rendement. Lees meer over ons beleggingsbeleid. 

Ik wil helemaal niet dat er belegd wordt met mijn geld. Hoe kan ik dat doorgeven? 

Wij zorgen ervoor dat de premie die u samen met uw werkgever betaalt/betaalde groeit. Dat 

doen we door de premie te beleggen. De afgelopen vijf jaar zorgden we voor een rendement 

van gemiddeld 8,7%. Dat is meer dan u op uw spaarrekening zou krijgen. Dat is dan ook de 

reden dat wij beleggen. In onze beleggingen kunnen we keuzes maken. Zo kunnen we iets 

risicovoller beleggen, zodat de kans groter is op hoge rendementen. Of we beleggen met zo 

min mogelijk risico, maar dan halen we ook minder rendement. Wij vinden het belangrijk de 

voorkeur van iedereen die pensioen bij ons opbouwt te horen. Vandaar ons onderzoek.  

Ik wil zelf bepalen waar mijn premie in belegd wordt. Hoe geef ik dat door? 

Dat is helaas niet mogelijk. Sociale partners hebben afspraken over uw secundaire 

arbeidsvoorwaarde gemaakt en dat vastgelegd in de cao. In de cao is afgesproken dat u 

pensioen opbouwt bij BPL Pensioen. Alle premies die binnenkomen beleggen wij. Als 

collectief. Zo kunnen we goede afspraken maken en een zo hoog mogelijk rendement 

maken. Het is niet mogelijk om individuele keuzes te maken. Vandaar dat meedoen aan het 

onderzoek dus ook belangrijk is. 

 

Overige vragen 

Is het onderzoek anoniem? 

Ja, het onderzoek is anoniem. Natuurlijk worden uw antwoorden strikt vertrouwelijk 

behandeld en uitsluitend anoniem verwerkt. Er is geen link tussen uw gegevens en de 

uitkomsten. Om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen, voert het onafhankelijke bureau 

IG&H het onderzoek voor ons uit.  

Is het belangrijk dat ik meedoe aan het onderzoek? 

Ja, de uitkomsten geven ons een beeld van hoe u en andere deelnemers van het 

pensioenfonds aankijken tegen het nemen van beleggingsrisico. Dit helpt bij het opstellen 

van het beleggingsbeleid van het fonds dat past bij de wensen en verwachtingen.  

 

https://www.bplpensioen.nl/beleggingsbeleid

