
Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe zeker is uw pensioen?

Verlaging in de afgelopen drie jaar

Uw pensioen kan in bepaalde situaties worden verlaagd. De afgelopen drie jaar is uw pensioen niet

verlaagd.

Meer weten?

Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht?

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw

werk hebt opgebouwd n van de AOW. U ziet ook een inschatting van uw netto inkomen na

pensionering. En u kunt uw pensioen met uw huidige inkomen vergelijken.

Wilt u meer inzicht in uw pensioenregeling en de keuzes die u hebt?

Op Pensioen 1-2-3, deze vindt u terug op de documentenpagina van onze website, ziet u welke keuzes u

hebt. En vindt u informatie over uw pensioenregeling.

Ten slotte vindt u op onze website ook het pensioenreglement, ons jaarverslag en beleggingsinformatie.

Wilt u meer weten over de financi le gezondheid van BPFL?

De beleidsdekkingsgraad van BPFL is per 31 december 2019 94,56%. Kijk op onze website voor meer

informatie over onze financi le situatie en de actuele beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben

voor uw pensioen.

Omdat de financi le situatie momenteel niet voldoende is, is een herstelplan verplicht. Kijk op onze

website www.bpfl.nl voor de actuele status van dit herstelplan. In het herstelplan staat hoe BPFL de

financi le situatie wil verbeteren.

Hebt u vragen?

Neem dan contact met ons op. Op de website www.bpfl.nl kunt u terecht voor meer informatie. Daar

kunt u ook op de persoonlijke omgeving van de website, www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl, wijzigingen

doorgeven. BPFL is ook bereikbaar via info@bpfl.nl en op telefoonnummer 088 - 116 3070.

Pensioenaangroei (Factor A)

U hebt uw factor A nodig als u wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte u hebt om uw pensioen aan te

vullen met lijfrentes.

Jaar Factor A

2019  119,68

Dit Pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende

gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het

pensioenreglement bij ons opvragen of downloaden van www.bpfl.nl.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financi le Markten (AFM) houden toezicht op

pensioenuitvoerders in Nederland. Dus ook op BPFL.

Factor A staat voor pensioenaangroei in een bepaald jaar. 
Dit bedrag heb je nodig als je op eigen initiatief extra pensioen 
bijspaart bij een bank of verzekeraar. De factor A van dit 
UPO (2019) heb je dan nodig voor je belastingaangifte volgend 
jaar (over 2020).


