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Laetitia de Leede en Hein Breekveldt, bestuursleden namens de werkgevers:

‘Een fantastisch beleggingsjaar,
maar toch juichen we niet’
Laetitia de Leede en Hein Breekveldt noemen
2019 een ‘bizar jaar’. Beiden zijn gepokt en
gemazeld in de pensioenmaterie. Maar dit
maakten ze niet eerder mee: onze beleggingen
werden maar liefst 17% meer waard en tóch
leverde dat BPFL geen betere financiële positie
op. Boosdoener is de lage rente. “Wij dachten
dat het in 2019 crisis was. Inmiddels weten we
dat 2020 nóg u
 itdagender is.”

werkelijkheid. We worden structureel en serieus
geconfronteerd met een andere markt, gekenmerkt door veel lagere renteniveaus. Een lage
rente betekent dat ons fonds meer geld opzij
moet zetten om later alle p
 ensioenen te kunnen
betalen.”

Maar toen kwam corona en is het effect nog veel
sterker. Achteraf denk ik dat in 2019 een trend is
ingezet. We moeten kijken naar ons fonds in een
wereld waarin de rente laag is én laag blijft. Dat
beïnvloedt de hele opzet van het fonds en ons
premiebeleid. De crisis lijkt het nieuwe normaal.”

“De crisis lijkt het

Een goed beleggingsjaar

nieuwe normaal”

Hein Breekveldt: “We rekenen nu met een zeer
lage rentevoet. Misschien is die voorzichtigheid
wat doorgeslagen. Je wéét dat je met je
vermogen een hoger rendement haalt dan de
huidige rekenrente. Dan moet je bijvoorbeeld
kijken naar een reëel gemiddelde van zo’n
3%, want je hebt slechte en goede jaren. Wie
benadelen we daarmee? Daar moet je wel goed
naar kijken.”

Laetitia de Leede: “We hebben een fantastisch
beleggingsjaar gehad. Bizar, zou ik het willen
noemen. Een rendement van meer dan 17%. Een
juichjaar is dat. Maar je ziet ons niet juichen.
Het verlies door de lagere rente was nog groter.
Die 17% is dus in het water gevallen. Enorme
opbrengst, maar toch niet genoeg.”
Hein Breekveldt: “Internationaal deden de
beurzen het goed. Daar heeft ons fonds van
geprofiteerd. 2019 is het jaar van de nieuwe

Crisis in augustus

Laetitia de Leede: “Ik genoot van mijn vakantie
op een mooie tweemaster midden op het
IJsselmeer toen ze me belden. Het ging slecht
met onze financiële positie. Er was sprake van
een crisis. Misschien moesten we de pensioenen
gaan verlagen. Als je nu terugkijkt, werd de soep
toen nog niet zo heet gegeten. Eind 2019 steeg
de rente weer en kregen we een adempauze.

Laetitia de Leede: “Onze deelnemers zijn jong.
De looptijd van hun pensioen is nog lang. Een
nieuwe rekenrente tikt daardoor heel sterk door.”

Lees verder op onze website >>
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uitkeringen ...

… in totaal ruim

20.507

€ 65 miljoen

Zoveel mensen krijgen van ons een
pensioen. Dat kan een ouderdomspensioen
zijn, maar ook een partnerpensioen,
wezenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen.

deelnemers

355.679

Dit keerden we in totaal uit aan
pensioen. Daarvan was bijna
€ 49 miljoen ouderdomspensioen.

Met zoveel mensen zijn we bij BPFL.
Dit is het totaal op 31 december 2019.
Dat zijn er ruim 18.600 meer dan een
jaar eerder.

premie

20,6%
Werknemers en werkgevers betalen
beiden premie. In 2019 was dat in
totaal 20,6% van de zogeheten
pensioengrondslag (= het deel van
het salaris waarover pensioen wordt
opgebouwd). Werkgevers betaalden
14,66% en werknemers 5,94%.

2019
ondernemingen

verplichtingen ruim

In 2019 zijn de beleggingen 17% meer
waard geworden. Dat staat gelijk aan een
plus van bijna € 1 miljard.

€ 7 miljard

Dit is het aantal ondernemingen dat bij
ons fonds is aangesloten. Dat zijn er
ruim 100 minder dan vorig jaar.

Dit is het bedrag waarmee we rekening moeten houden om
de pensioenen in de (verre) toekomst te kunnen betalen. In
feite is dit de waarde van alle (toekomstige) pensioenen bij
elkaar opgeteld.

17 %

belegd vermogen bijna

3.332

€ 7 miljard

beleggingsrendement

Dit is het volledige bedrag dat ons fonds aan beleggingen
heeft. In 2019 was dat bijna € 7 miljard. Hoe ons fonds belegt,
lees je op onze website.
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Onze financiën – jouw financiën
Koopkracht van jouw pensioen

Kun je (straks) evenveel kopen van € 100 als nu? Nee. Want
in een gezonde economie stijgen de prijzen elk jaar een
beetje. Daardoor wordt het geld langzaam steeds minder
waard (inflatie). Om dit te voorkomen, streven we ernaar om
alle pensioenen elk jaar een beetje te verhogen. Dan kun je
straks evenveel blijven kopen met je pensioen. Jij betaalt hier
geen premie voor. Een verhoging van je pensioen betalen wij
van het geld dat we verdienen met beleggen.

het financieel goed gaat met ons fonds. Omgekeerd geldt
hetzelfde als het financieel niet goed gaat met ons fonds.
Dan kunnen we van niemand de pensioenen verhogen. Het
is zelfs zo dat we mogelijk de pensioenen per 1 januari 2021
moeten verlagen met een percentage. Of het zover komt,
beslissen we op basis van de cijfers op 31 december 2020.

Ontwikkeling dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad
31-12-2018 t/m 31-12-2019

Totale pensioenpremie 20,6% in 2019

106
104

5,94%
betaal
je zelf

DEC 2018
103,4%

102
100

DEC 2019
94,5%

98
96
94
92

14,66%
betaalt je
werkgever

okt-19

nov-19

dec-19

jul-19

sep-19

aug-19

jun-19

apr-19

mei-19

mrt-19

jan-19

feb-19

90
dec-18

percentage dekkingsgraad

Helaas is het geld dat wij verdienen met beleggen de laatste
jaren vooral opgegaan aan andere verplichtingen. Bijvoorbeeld de lage rente. Daardoor moeten we meer geld opzij
zetten om alle pensioenen te kunnen betalen. Een verhoging
zat er daarom niet in. En het ziet er ook niet naar uit dat we
dit de komende jaren kunnen doen. Gelukkig hoefden we
de pensioenen per 1 januari 2020 ook niet te verlagen. Als
onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%, kunnen wij
de pensioenen (deels) verhogen. Zo profiteert iedereen als

Maandelijks publiceren we de actuele dekkingsgraden en
een gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Aan de hand daarvan lezen wij af hoe we er financieel
voor staan. Het jaar 2019 begon goed. De dip aan het einde
van 2018 herstelde zich. In de zomer daalde de rente en
daalde de waarde van onze beleggingen. Het leek erop dat
we de pensioenen zouden moeten verlagen per
1 januari 2020. Minister Koolmees paste tijdelijk de regels aan
waardoor onze deelnemers een verlaging bespaard bleef. Hij
deed dit, omdat er onderhandelingen lopen over een nieuw
pensioenakkoord. Dan komen er ook nieuwe rekenregels.

Wat betekent het pensioenakkoord voor jouw
pensioen?

In juni 2019 was de kogel door de kerk: Nederland had in
principe een pensioenakkoord. Hierin maakten overheid,
vakbonden en werkgevers afspraken over een nieuw pensioenstelsel. De AOW-leeftijd zou minder snel stijgen en de
pensioenen die we opbouwen via ons werk zouden meer
gaan meebewegen met de economie. Werkgroepen hebben
de afspraken uit dit principeakkoord afgelopen jaar verder
uitgewerkt. In juli 2020 is meer bekend worden. Hierover
lees je meer op onze website.
Minister Koolmees heeft toen ook bekend gemaakt dat we
de pensioenen alleen hoeven te verlagen als onze dekkingsgraad op 31 december 2020 onder de 90% ligt. Bij het
maken van deze samenvatting was onze dekkingsgraad
lager. De kans op een verlaging van de pensioenen per
1 januari 2021 is er dus nog, maar hij is minder groot.

Kosten per deelnemer in 2019

2017

2018

2019

totaal
20,6%

€ 98

€ 83

€ 87
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Zo oordeelden het
Verantwoordingsorgaan en de Raad
van Toezicht
Het Verantwoordingsorgaan.
V.l.n.r.: Henk Ploegmakers, Jan Visch, Ole Einsbohr, Paul Heikoop (voorzitter), Simon Butter, Berrie Janssen,
Ronald van der Beek.

Verantwoordingsorgaan (VO)

Raad van Toezicht (RvT)

‘Het doel van het fonds blijft om, rekening houdend met alle
 elangen en (wettelijke) wijzigingen, een gezond pensioen voor
b
een ieder te realiseren. De keuzes die hierin gemaakt moeten
worden zijn niet gemakkelijk.’

Het Verantwoordingsorgaan heeft gekeken of het bestuur de juiste keuzes heeft
gemaakt en daarbij rekening heeft gehouden met de belangen van alle deelnemers
en werkgevers van ons fonds. Wat zij ervan vonden (‘het bestuur heeft op deskundige
wijze gefunctioneerd’) en welke aanbevelingen zij voor 2020 hebben gedaan, lees je
uitgebreid op pagina 67 van het jaarverslag.

‘Op dit moment heeft de wereld te maken met een ongekend
groot probleem. Het coronavirus heeft een grote impact,
persoonlijk en zakelijk. Wij constateren dat het pensioenfonds een gedegen inventarisatie van de financiële en
uitvoeringstechnische gevolgen heeft gemaakt en relevante
maatregelen en acties heeft onderkend. Wij wensen alle
betrokkenen veel sterkte in deze moeilijke tijden.’

Doet het bestuur van het pensioenfonds hun werk goed? Doet de Raad van Toezicht
zelf de juiste dingen? Daar hebben Wiet van den Brink, Henk Jan Strang en
Dick Wenting het afgelopen jaar kritisch naar gekeken en hun goedkeuring gegeven.
Het rapport van de RvT lees je op pagina 57 van het jaarverslag.
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Ook goed om te weten!
Onze ambities
Normen, waarden en overtuigingen van ons fonds zijn door
het bestuur vertaald naar kernwaarden: goed, duurzaam en
kostenefficiënt. Persoonlijk is een belangrijk uitgangspunt
voor de communicatie. Twee voorbeelden:

1

Digitaal

2

We breiden onze digitale ambitie verder uit. In 2019 is de
digitale bereikbaarheid van onze deelnemers significant
gestegen.

Pensioenbijeenkomst

We hebben in 2019 bij werkgevers op locatie
pensioenbijeenkomsten voor werknemers 
georganiseerd.

Aantal e-mailadressen
12,0%
1-1-2019
9,6%

1-1-2020

5,4%

Ben jij ook digitaal bereikbaar?
Geef je e-mailadres dan door via
Mijn Pensioencijfers.

3,8%
2,7%
0,9%

actieve deelnemers

gepensioneerden

gewezen deelnemers

Handige online pensioentools
1. Mijn Pensioencijfers
2. Pensioenplanner
3. Pensioenschets
4. Mijnpensioenoverzicht.nl

Beveiligde omgeving van onze website www.bpfl.nl met informatie over je pensioen bij ons
fonds, handige formulieren om zaken online met ons te regelen en handige tools.
Laat de pensioenplanner voor je berekenen hoeveel pensioen je krijgt als je bijvoorbeeld
eerder of in deeltijd met pensioen gaat. De pensioenplanner vind je in Mijn Pensioencijfers.
Wil je weten of je pensioen genoeg is? Maak je toekomstige huishoudboekje met de
Pensioenschets. Deze vind je in Mijn Pensioencijfers.
Vaak van baan gewisseld? Op deze website vind je al je pensioen terug van verschillende
werkgevers plus wat je aan AOW van de overheid kunt verwachten.

Colofon
Dit verkort jaarverslag is een uitgave van de
communicatiecommissie van BPFL. De tekst
en cijfers zijn gebaseerd op ons officiële jaarverslag. U kunt geen rechten ontlenen aan de
tekst in dit verkort jaarverslag.
Fotografie: Gerard Vellekoop
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