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Na 90 minuten floot de scheids af…
In het afgelopen jaar stak met corona een 
stevige storm op voor ons fonds. De financiële 
positie kwam zwaar onder druk te staan. Het 
hele jaar hield het fonds dan ook rekening met 
een mogelijke verlaging. Op de laatste dag 
van het jaar bleef de dekkingsgraad op 87,5% 
steken. “En de regels zijn streng, dus moesten 
we een kleine verlaging doorvoeren”, zo zegt 
bestuurslid Daan Muusers, terwijl hij met ons 
terugkijkt op een bewogen jaar.

Hoe kijkt het fonds terug op het 
 afgelopen jaar?
“We kunnen wel zeggen dat 2020 een hectisch 
jaar was. Corona heeft behoorlijk  huisgehouden 
in onze maatschappij en op de financiële 
markten. Van dat laatste heeft het fonds veel 
last gehad. De samenleving had met andere 
uitdagingen te maken. Daarbij is het supermarkt-
personeel behoorlijk essentieel gebleken. Zij 
hebben echt hun stinkende best gedaan zodat 
iedereen de dagelijkse boodschappen kon blij-
ven doen. Voor het fonds was belangrijk dat de 

premiebetalingen gewoon doorliepen en wij de 
pensioenen netjes op tijd konden blijven betalen. 
En dat is gelukt.” 

Hoe kwam het fonds er financieel voor 
te staan?
“Door corona gingen de beurzen even hard 
onderuit. Onze beleggingsresultaten over heel 
2020 waren goed. Maar het was niet genoeg. De 
rente kelderde ook en die ging nauwelijks weer 
omhoog. Hierdoor moesten we veel meer geld in 
kas hebben om alle pensioenen in de toekomst 
te kunnen blijven betalen. Al met al eindigde de 
dekkingsgraad op 87,5%. Dat was te laag. We 
moesten de pensioenen verlagen.”

Weinig andere fondsen moesten verlagen. 
Waarom ons fonds wel?
“Ons fonds heeft heel veel jonge mensen, die 
vaak pas over tientallen jaren pensioen krijgen. 
Bereken je al die pensioenen voor de toekomst, 
dan werkt een dalende rente extra hard door. 
Ook speelt mee dat wij bij Levensmiddelen een 

relatief goede regeling hebben. Ook die heeft 
effect op onze financiële positie. Dat maakt dus 
ook nog een verschil met veel andere fondsen.” 

Wanneer is de beslissing om te verlagen 
genomen?
“De beslissing om te verlagen neem je op één 
meetmoment, namelijk op de laatste dag van het 
jaar. Was dat meetmoment met twee  maanden 
verschoven, dan hadden we niet  hoeven 
 verlagen. Dat is het hele frustrerende van 
meetmomenten en regels. Om in voetbaltermen 
te spreken: de scheids heeft voor ons eigenlijk 
twee minuten te vroeg afgefloten. Had hij ons 
laten doorspelen dan was de bal over de doellijn 
gerold en hadden we niet hoeven verlagen.”

 
 
 

Lees verder op onze website >>

https://www.bpfl.nl/extras/vervolg-interview-daan-muusers/


 

Met zoveel mensen zijn we bij BPFL. Dit is 
het totaal op 31 december 2020.
Dat zijn er bijna 14.000 meer dan een jaar 
eerder.

deelnemers

369.586

 

Werknemers en werkgevers betalen 
beiden premie. In 2020 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%.

premie

20,6%

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.

pensioenverplichtingen 

bijna € 9 miljard

 

In 2020 zijn de beleggingen 8,8% meer 
waard geworden. Dat staat gelijk aan een 
plus van ruim € 600 miljoen. In 2019 was 
het rendement 17%.

rendement

8,8%

 

Dit is het volledige bedrag dat ons fonds aan beleggingen 
heeft. In 2020 was dat bijna € 8 miljard. Hoe ons fonds belegt, 
lees je op onze website.

belegd vermogen 

bijna € 8 miljard

2020

Dit keerden we in totaal uit aan 
pensioen. 

pensioenuitkeringen

bijna € 67 miljoen

Dit is het aantal werkgevers dat bij ons 
fonds is aangesloten.

ondernemingen

3.518 

De belangrijkste cijfers van

https://www.bpfl.nl/over-ons/beleggingsbeleid


Onze financiën...
Het jaar 2020 was door corona een bijzonder  financieel 
jaar voor ons fonds. Het hele jaar hadden we te maken 
met onzekere financiële markten en een lage rente. 
Slecht nieuws voor een pensioenfonds.

We begonnen het jaar 2020 met goed nieuws: 
na  maanden van onzekerheid bleek dat we onze 
 pensioenen in 2020 niet hoefden te verlagen. 
Kort daarna werden de gevolgen van de pandemie 
 voelbaar. Toen Nederland in lockdown ging in maart, 
zakte onze actuele dekkingsgraad snel. Het dieptepunt 
werd eind maart bereikt. Na voorzichtig herstel in de 
zomer hadden we in oktober een tweede dip.

Het gemiddelde over de laatste 12 maanden, de 
 beleidsdekkingsgraad, daalde gestaag mee. Helaas 
 betekende dit eind 2020 dat de  beleidsdekkingsgraad 
op een belangrijk meetmoment te laag was. Op 
31  december 2020 hadden we te weinig geld over om 
op lange termijn aan al onze verplichtingen te voldoen. 
Daarom hebben we moeten besluiten om de (opgebouw-
de) pensioenen te verlagen (zie voor meer informatie het 
interview met bestuurder Daan Muusers op pagina 1). 

Pas begin 2021 zien we de dekkingsgraden weer (iets) 
stijgen. Kijk hier voor actuele informatie over onze 
 financiële positie. 

Onze financiële positie was onvoldoende. Daardoor konden de (opgebouwde) pensioenen niet meegroeien met 
de prijzen in de winkels. Eind 2020 is besloten dat in het nieuwe jaar ook andere maatregelen nodig waren. 
Lees meer over de wijziging van de pensioenregeling op onze website.

...jouw financiën

Beleidsdekkingsgraad
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bouw je minder pensioen op

In 2021 bouw je 1,5% pensioen op 
(in 2020: 1,768%)

leg je meer geld in

In 2021 is de totale pensioenpremie 27,6%
(in 2020: 20,6%)

De overgangsregeling (VPL-regeling) is 
gestopt Totale 

pensioenpremie
27,6% 

Je werkgever betaalt 
2/3 deel van de totale 
pensioenpremie.

Jij betaalt 1/3 deel 
van de totale 
pensioenpremie. 
Hoeveel dat is, zie je 
op je loonstrook. 

Jij en je werkgever betalen samen

Per 1 januari 2021

https://www.bpfl.nl/over-ons/actuele-cijfers/financiele-positie/
https://www.bpfl.nl/nieuws/2021/onze-pensioenregeling-wijzigt-per-1-januari-2021/


Ook goed om te weten!
Een nieuwe oude dag
In Nederland is pensioen goed geregeld. Dat willen we in 
de toekomst graag zo houden. Daarom krijgt  Nederland 
een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag. 

Op dit moment is veel nog onbekend. Er komt nu eerst 
een wetsvoorstel. De Tweede en Eerste Kamer moeten 
dat goedkeuren. Daarna wordt de wet veranderd. Minister 
Koolmees wil de nieuwe pensioenregels in 2023 invoeren. 
Ons fonds gaat met onze  vakbonden en werkgevers aan 
de slag om onze pensioenregeling aan te  passen. 

Wij houden je op de hoogte en leggen graag uit wat dit 
voor je betekent. Actuele informatie over het nieuwe
pensioenstelsel vind je op onze website.

Steeds meer mensen geven hun e-mailadres door. 
 Digitaal is niet alleen sneller en milieuvriendelijker dan via 
de post, maar ook goedkoper. Zo  bewaken we ook de 
kosten van ons fonds. Ben jij nog niet digitaal  bereikbaar? 
Geef je e-mailadres dan door via Mijn  Pensioencijfers.

Geef je e-mailadres 
aan ons door

E-mailadressen per 1-1-2021

47,4% 29,2%

actieve 
deelnemers

pensioen-
gerechtigden

gewezen 
deelnemers

13,2%

Jullie geven ons 
fonds een voldoende
Werknemers en gepensioneerden hebben vertrouwen 
in ons fonds. We krijgen een ruime voldoende. Dat 
blijkt uit onderzoek dat in 2020 is uitgevoerd door een 
 onafhankelijk onderzoeks bureau. Wij zijn blij met de 
resultaten. 

Natuurlijk kijken we ook kritisch naar de opmerkingen die 
uit het  onderzoek blijken. Daar gaan we mee aan de slag. 
Wij willen iedereen bedanken die hieraan  meegedaan 
heeft. Hieronder enkele uitkomsten, op de website kun je 
meer lezen.

Kosten per deelnemer

€ 83 € 87

2018

€ 70

20202019

7,2
Jullie geven ons rapportcijfer 7,2.

66%
Ruim twee derde staat positief tegen-
over digitale post in plaats van papier.

2/3
Twee derde van de deelnemers 
vindt het belangrijk om bij beleggen 
 rekening te houden met de gevolgen 
voor mens en milieu.

Meer weten?

In dit verkorte  jaarverslag 
 hebben we enkele  belangrijke 
onderwerpen uit ons 
 jaar verslag toegelicht. Wil 
je meer weten? Bekijk dan het 
volledige jaarverslag. 

https://www.bpfl.nl/de-toekomst-van-de-aow-en-je-pensioen/
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
https://www.bpfl.nl/nieuws/2021/uitkomsten-deelnemerstevredenheidsonderzoek/
https://www.bpfl.nl/media/12074/jaarverslag.pdf


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

Fotografie:  Gerard Vellekoop

Het bestuur ‘doet’ het niet alleen
Het bestuur van ons fonds bepaalt het beleid. Dat doet het niet alleen. Verschillende deskundigen met speciale vakkennis hel-
pen, adviseren, ondersteunen en controleren het bestuur.

Elk jaar vertellen die deskundigen in het Jaarverslag wat zij vonden van het beleid in het afgelopen jaar. Op deze pagina lees 
je enkele reacties van het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht over 2020. Het volledige verslag lees je in ons 
 jaarverslag.

Verantwoordingsorgaan (VO)

Het Verantwoordingsorgaan concludeert 
dat het bestuur in zijn besluitvorming 

steeds een evenwichtige afweging maakt 
voor alle belanghebbenden.

Het VO is verheugd dat per 1 januari 2021 Marga Jungbacker 
het VO is komen versterken.

Over 2020 vond het VO dat het bestuur in dit bijzondere jaar 
met de coronapandemie en de financiële positie van het fonds 
op deskundige wijze heeft gefunctioneerd. Het bestuur heeft 
laten zien dat er ruimte is voor discussie en er grondig onder-
zoek wordt verricht. De diverse gremia worden voldoende bij 
de  besluitvorming betrokken. Welke aanbevelingen zijn gedaan 
voor 2021, lees je uitgebreid in het jaarverslag.

Raad van Toezicht (RvT)

Wij constateren dat het pensioenfonds 
de financiële en uitvoeringstechnische 

gevolgen gedegen heeft  geïnventariseerd 
en relevante maatregelen en acties 

heeft onderkend. Daarbij concluderen 
wij dat het fonds en het bestuur in staat 
is  geweest om –ondanks de omstandig
heden– beleid, processen en uitvoering 
ongestoord voortgang te laten vinden.

In 2020 is Hans Molenaar gestart als nieuw lid van de Raad van 
Toezicht (RvT). Hij volgde Dick Wenting halverwege het jaar op. 
De RvT heeft ook in 2020 kunnen beschikken over alle 
 informatie van het bestuur en zich daarmee een goed beeld 
kunnen vormen over de overwegingen en besluiten die het 
 bestuur heeft genomen. 

De RvT roept het bestuur op om een duidelijke toekomst 
voor het fonds te kiezen en deze te gebruiken als leidraad 
voor  toekomstige acties. Andere  aanbevelingen lees je in het 
 jaarverslag.

Het bestuur in 2020. 
V.l.n.r.: dhr. Van Houwelingen, dhr. Muusers, dhr. Grutters, mevr. Mulder,  
dhr. Verhoog, mevr. de Leede, dhr. Seffinga, dhr. Breekveldt en dhr. Filippini. 
Dhr. Wegh was niet aanwezig voor deze foto.

https://www.bpfl.nl/media/12074/jaarverslag.pdf
https://www.bpfl.nl/over-ons/onze-organisatie/toezicht/
https://www.bpfl.nl/over-ons/onze-organisatie/toezicht/
https://www.bpfl.nl/media/12074/jaarverslag.pdf
https://www.bpfl.nl/media/12074/jaarverslag.pdf
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