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Cor Filippini over maatschappelijk verantwoord beleggen 

‘Vanaf 2024 voldoen al onze  beleggingen aan onze doelen’

‘Ik zit al sinds juli 2014 in het bestuur van BPFL. Destijds werd 
ik ook bestuurslid van Pensioenfonds Detailhandel en het 
pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel. Maar ik ben 
al veel langer actief in de pensioenwereld. Vóór 2014 zat ik in 
het bestuur van Pensioenfonds Super de Boer en ook al een 
aantal jaar bij ons fonds. Ik heb dus aardig wat ervaring als 
bestuurder van pensioenfondsen. 

Als bestuurslid houd ik mij vooral bezig met het 
 beleggingsbeleid van ons fonds. Binnen dat beleid wordt 
maatschappelijk verantwoord beleggen steeds  belangrijker.’

De term maatschappelijk verantwoord beleggen hoor je 
de laatste jaren steeds vaker. Wat houdt het precies in?

‘Het klopt zeker dat je de laatste tijd veel over  maatschappelijk 
verantwoord beleggen hoort en leest. Iedereen heeft daar 
 waarschijnlijk een ander idee bij. Voor mij – en ook voor ons 
fonds – betekent het dat je via je  beleggingen  bijdraagt aan een 
betere wereld. In de praktijk: niet  beleggen in bedrijven die een 
negatieve impact op de samenleving hebben. En juist wel in 
bedrijven die een positieve bijdrage leveren. 

Zoiets doe je niet van de ene op de andere dag. Ons fonds is 
hier al sinds 2019 heel serieus mee bezig. Het is dus echt iets 
voor de lange adem. Maar dat is beleggen altijd.’

Doet ons fonds dit alleen maar om de wereld te 
 verbeteren?

‘Zeker niet, al is dat natuurlijk een hele goede reden. De  mensen 
die bij ons fonds pensioen opbouwen of  hebben  opgebouwd 
willen zelf ook dat we maatschappelijk  verantwoord beleg-
gen. Dat vragen we namelijk regelmatig aan onze  deelnemers. 
We betrekken iedereen hier echt bij. Blijf dus vooral je mening 
geven.

Kort geleden bleek weer dat driekwart van onze deel nemers het 
belangrijk vindt dat ons fonds maatschappelijk verantwoord be-
legt. Een groot deel vindt dat zelfs zeer  belangrijk. Daar moeten 
we natuurlijk iets mee. We beleggen immers met het pensioen-
geld van onze deelnemers. 

Maar er zijn meer redenen. Zo zijn er wettelijke regels die ons 
verbieden in bepaalde zaken te beleggen. Denk bijvoorbeeld 
aan clusterbommen. Daar houden wij ons natuurlijk aan. Zelfs als 
we alleen naar het geld kijken, is maatschappelijk  verantwoord 
beleggen een goed idee. Bij beleggen kijk je altijd naar de 
 risico’s die je loopt en het rendement dat je kunt behalen. Uit alle 
studies blijkt dat die verhouding bij maatschappelijk  verantwoord 
beleggen  gunstiger is dan bij “normaal” beleggen. 

Werken aan een betere wereld en geld verdienen gaan dus 
prima samen. Nog een laatste reden: de maatschappij  verandert. 
Mensen denken nu anders over zaken als klimaat en milieu 
dan vroeger. Daar moet je op inspelen. Anders zit je straks met 
aandelen die niets meer waard zijn, omdat niemand ze meer wil 
hebben. Je moet dat soort aandelen dus op tijd verkopen.’



Kun je iets meer vertellen over het beleid? Wat doet 
ons fonds concreet als het om maatschappelijk 
 verantwoord beleggen gaat?

‘Ons fonds richt zich op 4 thema’s. Dat zijn: 
• betaalbare en duurzame energie
• eerlijk werk en economische groei
• verantwoorde consumptie en productie én
• het klimaat.

Dit betekent in de praktijk dat ons fonds bijvoorbeeld niet 
belegt in de palmolie-industrie en andere sectoren die 
voor ontbossing zorgen. En net als supermarkten kijken 
we steeds meer naar wat voor mensen verstandig is om 
te  nuttigen. Denk aan tabak en suikerhoudende dranken. 
Daarom belegt ons fonds niet in de tabaksindustrie. 

Vaak lopen die thema’s een beetje door elkaar heen. Een 
mooi voorbeeld vind ik de productie van kleding. Gebeurt 
dat verantwoord? Worden de mensen die de kleding maken 
goed behandeld? En wordt afval netjes opgeruimd, of in de 
rivier geloosd? Als een bedrijf zijn zaakjes niet goed voor 
elkaar heeft, beleggen we daar niet in.

Daarnaast sluiten we ook sommige landen uit. Er zijn 
 natuurlijk landen waarin we niet eens mógen beleggen, 
 omdat daar internationale sancties gelden. Denk aan 
 Rusland en Iran. Maar er zijn ook landen die gewoon 
niet aan onze  normen voldoen, bijvoorbeeld als het gaat 
om mensenrechten. Dat geldt onder andere voor Qatar, 
 Vietnam en Colombia. In die landen belegt ons fonds dus 
niet.’

Je noemde al de palmolie- en tabaksindustrie. Zijn 
er nog meer sectoren waar ons fonds principieel niet 
in belegt?

‘Ons fonds belegt ook niet in de seksindustrie, kolenmijnen 
en kansspelen. Daarnaast beleggen we in principe niet in 
de wapenindustrie.’

Waar wil ons fonds uiteindelijk naartoe?

‘Ons doel is heel duidelijk: vanaf 2024 zijn al onze beleg-
gingen maatschappelijk verantwoord. Dus niet of zo min 
mogelijk meer in landen en bedrijven die de wereld geen 
goede dienst bewijzen. We zijn al ver. Het gaat nu echt om 
de laatste stappen richting dat doel!’



Online tools

Website over het nieuwe 
pensioenstelsel

Je nieuwe oude dag komt eraan. 
Wil je weten wat de stand van zaken is? Volg de tijdlijn!

Kunnen wij jou digitaal bereiken? 
Want we willen je graag op de hoogte houden van je pensioen. 
Hebben wij je e-mailadres nog niet? Geef je e-mailadres dan 
aan ons door via Mijn  Pensioencijfers!

Wanneer ga jij met pensioen? 
Nina zet alle mogelijkheden voor je op een rijtje.  
Bekijk de video! 

Er komen nieuwe regels voor je pensioen. Niet alleen bij ons 
fonds, maar in heel Nederland. Dat is het nieuwe pensioen stelsel, 
vastgelegd in de Wet toekomst pensioenen. Op de website van 

ons fonds vind je hier veel informatie over. Om dat goed 
aan heel Nederland uit te leggen, maakte de overheid 

samen met vakbonden, werkgeversorganisaties en 
pensioenuitvoerders een speciale website. Daar 

lees je wat het nieuwe pensioenstelsel voor 
jouw pensioen kan betekenen. Maar ook 

waarom een nieuw stelsel nodig is en 
wat er de komende maanden nog moet 
 gebeuren. Nieuwsgierig? Kijk dan eens 
op onsnieuwepensioen.nl.

Meer over maatschappelijk 
verantwoord beleggen
Je las het al in het interview met Cor Filippini: ons fonds wil al in 2024 
helemaal maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat vinden wij dus heel 
belangrijk.

En jullie ook. Dat blijkt uit ons laatste onderzoek over dit onderwerp. Daarom 
vind je binnenkort meer informatie over onze maatschappelijk verantwoorde 
beleggingen op de website van ons fonds. Je kunt nu al 2 nieuwe video’s 
bekijken. In de eerste video vertelt Cor kort over het beleid van ons fonds. 
De tweede video is een animatiefilmpje. Hierin legt Jaap nog eens uit hoe 
het precies werkt. Bekijk de 2 nieuwe video’s!

https://www.bpfl.nl/je-nieuwe-oude-dag-komt-eraan/
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
https://www.bpfl.nl/videos/#film3
https://www.onsnieuwepensioen.nl/
https://www.bpfl.nl/videos/


Onze financiële positie 

Wanneer zijn 
we financieel 
gezond?
Ons fonds is financieel gezond 
als de beleidsdekkingsgraad 
minstens 117,9% is. Dan is er 
voor elke € 100 die we (in de toe-
komst) aan pensioen moeten uitkeren 
€ 117,90 aan vermogen in kas. Naast 
genoeg geld voor de pensioenen is 
er dan ook voldoende extra geld 
om tegenvallers op te vangen. 

Als onze beleidsdekkingsgraad 
lager is dan 104,3%, staat ons fonds 
er financieel niet goed voor. Helaas 
is dat bij ons fonds al een lange 
tijd het geval. Op dit moment 
(31 oktober 2022) is de beleids-
dekkingsgraad van ons fonds 
97,2%. Volg de dekkingsgraad van 
ons fonds.

Keuzemogelijkheden 

In deeltijd met 
 pensioen

Wil je de laatste jaren minder werken en  langzaam wennen 
aan je pensioen? Dat kan. Je kunt er namelijk – in overleg 
met je werkgever – voor kiezen om met deeltijdpensioen 
te gaan. Je pensioen gaat dan gedeeltelijk in, maar je blijft 
ook een paar dagen per week werken. Over de uren die je 
nog werkt, blijf je gewoon  pensioen opbouwen. Deeltijd-
pensioen kan op zijn vroegst 5 jaar vóórdat je AOW ingaat. 
Misschien is  deeltijdpensioen wel iets voor jou.  
Zo kun je gezond oud worden! Ga naar onze website voor 
meer informatie over deeltijdpensioen. 

Life-event

Samenwonen met samenlevings
contract? Meld je partner aan!

Ben je nieuw bij ons fonds en heb je 
een partner met wie je een samen-
levingscontract hebt? Of ga je 
 samenwonen met een samenlevings-
contract terwijl je al deelnemer bent? 
Meld je partner dan bij ons aan, via 
Mijn  Pensioencijfers. Want je bouwt 
niet alleen voor jezelf pensioen op. Als 
jij overlijdt is er namelijk een pensioen 

voor je partner: het partnerpensioen. 
Ben je in Nederland getrouwd of ben 
je in Nederland een geregistreerd 
partnerschap aangegaan? Dan hoef 
je je partner niet bij ons fonds aan 
te melden. Dat krijgen wij namelijk 
 automatisch door.  
 
Lees meer over het partnerpensioen. 

https://www.bpfl.nl/over-ons/actuele-cijfers/financiele-positie/
https://www.bpfl.nl/over-ons/actuele-cijfers/financiele-positie/
https://www.bpfl.nl/werknemer/hoeveel-krijg-je/pensioen-op-maat/in-deeltijd-met-pensioen/
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
https://www.bpfl.nl/werknemer/wat-is-pensioen/soorten-pensioen/partnerpensioen/


Strenge pensioenregels zorgen 
voor mogelijke verlaging
Het kabinet heeft de invoering van de Wet toekomst 
 pensioenen uitgesteld . Hierdoor moeten we ons aan 
strengere regels houden dan de afgelopen 2 jaar. Als 
de nieuwe wet - en dus het nieuwe pensioenstelsel  - op 
1 januari 2023 was ingegaan, hadden we je pensioen 
waarschijnlijk niet hoeven te verlagen.

We doen er alles aan om een nieuwe verlaging van 
je pensioen te voorkomen
Zo schreven we een aantal leden van de Tweede Kamer 
een brief hierover. Ook minister Schouten van Pensioenen 
ontving een brief van ons fonds. De Pensioenfederatie 

heeft zich als koepelorganisatie voor alle Nederlandse 
pensioenfondsen ook sterk gemaakt voor het handhaven 
van de afspraken zoals die de afgelopen 2 jaar golden. Tot 
nu toe allemaal zonder resultaat. 

Persbericht naar Nederlandse kranten
Samen met twee andere pensioenfondsen stuurden we 
op 1 december een persbericht naar alle Nederlandse 
kranten. Dat is één van de pogingen om het kabinet op 
andere gedachten te brengen. In ons persbericht staat dat 
het verlengen van de overgangsregeling een onnodige 
 pensioenverlaging voor honderdduizenden  Nederlanders 

kan voorkomen. Wordt de overgangsregeling niet 
 verlengd? Dan moeten we de pensioenen verlagen. Maar 
als het kabinet de overgangsregeling wél verlengt, hoeven 
we je pensioen waarschijnlijk niet te verlagen. Je kunt het 
persbericht hier lezen.

We weten pas in januari zeker of je pensioen 
 omlaag gaat
Nogmaals: het is nog niet zeker dat we je pensioen moeten 
verlagen. Dat weten we pas in januari. Dan weten we ook 
met welk percentage je pensioen omlaag gaat. We houden 
je natuurlijk op de hoogte.

Ons fonds: 
ook voor 
werknemers 
online super
markten

In de supermarktsector komen steeds meer virtuele 
( online) winkels. Denk bijvoorbeeld aan supermarkten 
waarbij je via een app boodschappen kan bestellen die 
thuis worden bezorgd.

Ons fonds is er voor werknemers van supermarkten, 
dus ook voor de werknemers van online supermarkten. 
Want ook zij hebben recht op pensioen bij ons fonds.   
We zijn ook het pensioenfonds voor speciaalzaken en 

delicatessen winkels. Voor ons fonds maakt het niet uit of 
een supermarkt, speciaalzaak of delicatessenwinkel van 
baksteen is, of alleen online bestaat. 

Er komen steeds meer online winkels. Deze winkels 
worden allemaal aangesloten bij ons fonds. Dat is goed 
nieuws voor ons fonds. En helemaal voor de werknemers 
van online supermarkten!

https://www.bpfl.nl/nieuws/2022/wet-toekomst-pensioenen-uitgesteld-risico-pensioenverlaging-nu-groter/
https://www.bpfl.nl/nieuws/2022/wet-toekomst-pensioenen-uitgesteld-risico-pensioenverlaging-nu-groter/
https://www.bpfl.nl/je-nieuwe-oude-dag-komt-eraan/
https://www.bpfl.nl/media/14360/honderdduizenden-deelnemers-gedupeerd-door-uitstel-pensioenwet-versie-publicatie.pdf


1.  Ik bouw alleen voor mijzelf pensioen op

Niet waar
Je bouwt bij ons fonds niet alleen voor jezelf pensioen op. Er is 

straks natuurlijk wel een pensioen voor jouzelf. Dat is je ouder-
domspensioen. Je krijgt dat pensioen vanaf je 68ste. Maar je 
kunt dat pensioen ook éérder laten ingaan. 

Daarnaast is er ook een pensioen voor je partner en je kin-
deren. Een partnerpensioen voor je partner en een wezen-
pensioen voor je  kinderen. Je partner en kinderen krijgen dat 

pensioen als jij overlijdt. Dat is  natuurlijk iets waar je liever niet 
mee bezig bent. Toch is het voor jou goed om te  weten dat je 

partner en kinderen na jouw overlijden op ons kunnen  rekenen. 
Je bouwt bij ons fonds dus niet alleen voor jezelf pensioen op!

Test je pensioenkennis.  
Wat is waar en wat is niet waar?

2.  Mijn werkgever betaalt mijn pensioen

Gedeeltelijk waar!
Ja, het is waar: je werkgever betaalt voor je  pensioen. Maar je betaalt zelf ook mee. Je 
 werkgever betaalt wel het grootste deel, namelijk ongeveer twee derde deel. Je betaalt 
zelf dus ongeveer een derde deel van de totale  pensioenpremie.

Jouw bijdrage voor je pensioen wordt automatisch ingehouden op je brutosalaris. Je be-
taalt er dus geen belasting over. Goed om te weten!



Contact
Je kunt…
… ons alle pensioenvragen stellen die je wilt. 
Houd daarbij je klantnummer bij de hand. Je vindt je klantnummer bovenaan elke brief en op elk  pensioenoverzicht 
dat je van ons krijgt. 

… onze website bezoeken.
Op www.bpfl.nl vind je veel informatie over je pensioen bij ons fonds. Je kunt via onze website ook inloggen op 
Mijn Pensioencijfers. Daar kun je je pensioen bij ons fonds checken en zelf je pensioenzaken regelen. 

… ons contactformulier invullen.
Kom je er zelf niet uit? Stel je vraag dan via ons contactformulier.

… ons mailen.
Liever mailen? Dat kan ook, via info@bpfl.nl. Mail ons wanneer het jou uitkomt: 7 dagen per week, 24 uur per dag. 

… of bellen. 
De klantenservice van BPFL is op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar. 
Het telefoonnummer is 088 - 116 3070.

… of schrijven.
Als je dat fijner vindt, kun je ook een brief schrijven. Stuur je brief naar BPFL, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen. 

Colofon 
Dit magazine is een uitgave van 
 Bedrijfstakpensioenfonds voor het 
Levensmiddelen bedrijf (BPFL). Tekst, 
 opmaak en illustraties zijn gemaakt door 
AZL  Marketing &  Communicatie. Aan de 
tekst van deze uitgave kun je geen rechten 
 ontlenen. Rechten kun je alleen  ontlenen 
aan het pensioenreglement van BPFL. Dat 
staat op de website www.bpfl.nl/documenten. 

Fotografie:  Gerard Vellekoop 
 Paul Starink
 Joeri van der Kloet

http://www.bpfl.nl
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
https://www.bpfl.nl/contact/
http://www.bpfl.nl/documenten
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