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Zorgen voor een goed pensioen

“Ik was zo’n 15 jaar geleden 

directeur beleggingen bij Van 

Lanschot en kwam rond die tijd 

in het bestuur van het eigen 

pensioenfonds. In 2008 starte 

een wereldwijde financiële crisis. 

Toen werd duidelijk dat het 

toezicht op banken maar ook op 

pensioenfondsen veel beter 

moest. Ik ben vanaf 2013 als 

zelfstandig adviseur, 

toezichthouder en bestuurder 

voor diverse pensioenfondsen 

gaan werken. 

Ik vind het een grote 

verantwoordelijkheid en een 

inhoudelijke uitdaging om bij te 

dragen aan een goed pensioen 

voor alle deelnemers. Een 

pensioen dat levenslang 

minimaal gelijk blijft: een 

nominaal pensioen, en natuurlijk 

wil ik het liefst dat het pensioen 

elk jaar meestijgt met de prijzen: 

een waardevast pensioen. 

Sommige deelnemers vragen  

ons waarom wij hun pensioen 

beleggen. Ze zijn bang dat ze 

daardoor geld kwijtraken. De 

waarheid is: pensioenpremie 

Hoe lang hij al pensioenfondsbestuurder is? Hans Kempen weet het niet precies. 
“Eigenlijk was ik tijdens mijn studie al met pensioen bezig.” Bij Bpf Beton is Hans 
een van de twee onafhankelijke bestuursleden. Hij heeft veel verstand van 
vermogensbeheer en houdt zich bezig met de beleggingen van het pensioenfonds. 
“Soms vragen deelnemers waarom wij hun pensioen beleggen. De waarheid is:  
dat móet wel, anders is het pensioen niet betaalbaar.”

móet worden belegd, anders is 

het pensioen niet betaalbaar.  

Wij voelen de grote 

verantwoordelijkheid voor  

het pensioengeld van onze 

deelnemers.

Natuurlijk is het belangrijk dat  

de beleggingen geld opbrengen. 

We willen een acceptabel risico 

lopen: met kans op een goede 

opbrengst. We kunnen niet té 

voorzichtig zijn want dan brengt 

het te weinig op gegeven de 

pensioenpremies . 

De samenleving vraagt ook om 

rekening te houden met de 

leefomgeving. Dat betekent: 

mensenrechten respecteren en 

niet beleggen in vervuilende 

bedrijven. Natuurlijk willen we 

het beste rendement, zodat het 

pensioen kan groeien. Maar we 

willen óók ‘de goede dingen 

doen’. Als het niet ten koste van 

het rendement gaat, willen we in 

duurzame organisaties beleggen.

Over de beleggingen wil het 

bestuur open en transparant 

zijn. Op onze website beschrijven 

we wat we doen als bedrijven 

niet duurzaam bezig zijn. 

Wij proberen maimaal invloed 

uit te oefenen om te zorgen dat 

ze zich verbeteren. 

Als eerste spreken we bedrijven 

aan, bijvoorbeeld op het lozen 

van schadelijke stoffen: stop 

ermee.

Als aandeelhouder zullen wij op 

aandeelhoudersvergaderingen 

tégen stemmen als ze te weinig 

doen aan duurzaamheid.

Verbetert het bedrijf zich niet 

ondanks dat wij en andere 

aandeelhouders daarom bij 

herhaling vragen? Dan kunnen 

we ze uiteindelijk uitsluiten.”

 

Van de bestuurstafel
Hans Kempen over beleggingen

“Pensioenpremie móet 
worden belegd, anders 
is het pensioen niet 
betaalbaar”
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Pensioenen gaan 2,5% omhoog
Het bestuur heeft besloten om de pensioenen per  

1 januari 2023 met 2,5% te verhogen. Dit geldt voor 

iedereen die pensioen opbouwt (of heeft opgebouwd) en 

die pensioen ontvangt. Goed nieuws, nu het leven duur is 

geworden.

De overheid heeft de regels voor de pensioenfondsen 

versoepeld. Daardoor kunnen veel pensioenfondsen eindelijk 

weer eens een toeslag geven op de pensioenen. Op 1 oktober 

2022 heeft het bestuur al een toeslag verleend van 2,01%. 

Nu komt daar dus weer 2,5% bij. Om te bepalen hoe hoog de 

toeslag kan zijn, moet het bestuur kijken naar de dekkings

graad per eind oktober 2022. Die moet hoger zijn dan 105% 

en was 112,7%. De maat staf voor de toeslag verlening is de 

prijsstijging van juli 2021 tot juli 2022 volgens gegevens van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tot slot moet het bestuur naar de toekomst kijken: kan het 

ervoor zorgdragen dat deelnemers van alle leeftijden een 

goed pensioen behouden? Het is niet de bedoeling dat 

volgend jaar de pensioenen weer omlaag moeten. 

Gepensioneerden krijgen de toeslag bij hun pensioen

uitkering in januari. Werknemers zien het terug op het 

jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) en in 

mijnpensioenoverzicht.nl.

Kans op een hoger pensioen: mag het 
pensioenfonds dan meer risico nemen?
Het bestuur gaat zorgvuldig om met uw pensioen

geld. We beleggen uw pensioengeld omdat het zo de 

meeste kans heeft om te groeien. Toch gaat het ook 

weleens slechter met beleggen. Daarom dekken we 

ons in tegen verlies. Dit betekent dat we doorlopend 

de balans zoeken tussen ‘kans op een hoger 

pensioen’ en ‘risico op een lager pensioen’.

Wat vindt u daarvan? 

Dat willen we graag weten. Daarom nodigen wij u uit 

om mee te doen aan ons onderzoek. De vragen 

kunnen soms best lastig zijn, maar uw mening weegt 

mee als wij besluiten nemen over de beleggingen en 

uw pensioen in de toekomst.

Uw mening is belangrijk!

De komende jaren verandert het pensioenstelsel. 

In plaats van 1 collectief pensioen waar u een deel 

van krijgt, krijgt u straks uw eigen ‘pensioenpot’. 

Aandacht voor beleggen wordt dus nog belangrijker.

Wilt u meer informatie?

Op onze website www.betonpensioen.nl leest 

u meer over het verhogen van de pensioenen.

U ontvangt de uitnodiging deze maand  

in de brievenbus.
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Jacques Beerens

Hij werkt al 44 jaar in de beton
productenindustrie en zit namens 
de FNV aan tafel bij caoonder
handelingen. Daardoor rolde 
Jacques Beerens (63) langzaam in 
de pensioenen. Sinds kort zit hij in 
het verantwoordingsorgaan van het 
pensioenfonds. “Ik verdedig de 
belangen van al mijn collega’s en ik 
leg ze graag uit hoe het pensioen in 
elkaar zit.”

Jacques is een bezig baasje. Hij werkt als after sales 

medewerker bij BMI en is voorzitter van de 

Ondernemingsraad en plaatsvervangend voorzitter 

van de Europese Ondernemingsraad én hij is lid van 

het verantwoordingsorgaan van Bpf Beton. Ook past 

hij elke week een dag op zijn kleinzoon.

Interesse na hun 40ste
“Pensioen is een moeilijk onderwerp. Er verandert 

ook steeds van alles. Voor veel collega’s is het lastig 

te begrijpen. Ik zeg dan: ‘Je vindt het misschien niet 

interessant maar er komt een moment dat je er echt 

over moet nadenken’.” De meesten krijgen na hun 

40ste interesse in hun pensioen, merkt Jacques. 

“Het is belangrijk om het dán uit te leggen, wanneer 

iemand die informatie nodig heeft en over zijn 

pensioen gaat nadenken.”

Jacques Beerens legt graag uit hoe pensioen werkt

“Pensioen is uitgesteld loon”

Twee punten wil Jacques al zijn collega’s in de sector 

meegeven. “Realiseer je dat pensioen uitgesteld 

loon is. En dat het goed is om bij een bedrijfs

pensioen fonds te zitten; dat is beter dan zelf 

pensioen opbouwen. Je betaalt in onze bedrijfstak 

zelf een derde van de premie maar de werkgever 

twee derde.”

In de media
Als kaderlid bij FNV ziet hij veel werknemers die bij 

Bpf Beton zijn aangesloten. “Bij kaderoverleg 

bespreken we altijd het pensioen. Zeker nu de 

pensioenregeling waarschijnlijk gaat veranderen. 

Dat lezen mensen in de media en daar stellen ze mij 

vragen over. ‘Maak je daar nu nog maar niet druk 

om’, zeg ik dan. ‘Als de nieuwe wet erdoor is, leggen 

we het duidelijk uit’.”

Het Verantwoordingsorgaan geeft advies aan het 

bestuur, maar dat is niet bindend. Het bestuur hoeft 

dit niet op te volgen. De afgelopen tijd ging het 

vooral over de premie, de indexatie en de franchise. 

‘De AOW van de overheid gaat omhoog. De franchise 

is daaraan gekoppeld. Maar het is niet gunstig als 

die omhoog gaat want dan bouw je minder 

pensioen op.”

Openluchtmuseum
Heeft Jacques nog wel vrije tijd, of komt dat pas na 

zijn eigen pensionering? “Ik ben ook actief in het 

maatschappelijk leven. Voorzitter van een 

openluchtmuseum in Limburg, voorzitter van de 

dorpsraad, en tot voor kort bestuurslid van de 

plaatselijke voetbalclub. Ik vind het fijn om me 

maatschappelijk in te zetten. Ook hier leer je van.”
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Nieuwe keuze voor  
uw pensioen: 

‘Bedrag ineens’ 

Zo veel keuzes, wat is 
verstandig voor u?
Bijna met pensioen! Heeft u al plannen gemaakt 

wat u met uw vrije tijd gaat doen? Of ziet u wel wat 

er op u afkomt?

Voordat het zo ver is, heeft u een belangrijke keuze 

te maken: wanneer wilt u met pensioen? 

Waarschijnlijk heeft u wel een idee op welke leeftijd 

u met pensioen wilt gaan. Financieel maakt een jaar 

eerder of later een flink verschil. 

Hoeveel pensioen heeft u nodig?

Een hele andere benadering is om te kijken of u 

maandelijks genoeg geld heeft om van te leven. Als u 

eerder u met pensioen gaat, wordt het geld over een 

langere tijd uitgekeerd.

Wij helpen u bij het maken van uw keuzes

Op onze website kunt u alvast lezen welke 

mogelijkheden er zijn. Een half jaar voordat uw AOW 

ingaat, krijgt u van ons een brief en een aanvraag

formulier. Hierop geeft u uw keuzes aan. 

Vier maanden vóór uw gewenste pensioendatum 

stuurt u dit formulier naar ons terug. Dan gaan wij 

uw pensioen berekenen en sturen u een bevestiging.

• U kiest voor ‘bedrag ineens’ óf voor ‘hooglaag’ (de eerste 

jaren een hogere pensioenuitkering en daarna een lagere). 

• Het pensioen dat overblijft, moet minimaal € 520,35 bruto 

per jaar (in 2022) zijn, anders kunt u geen 10% ineens 

opnemen. 

Denk hier goed over na en laat u adviseren 

• Uw uitkering wordt lager 

 Als u een bedrag ineens opneemt, wordt uw maandelijkse 

pensioenuitkering voor de rest van uw leven lager. 

• Over het bedrag ineens moet u belasting betalen 

 Mogelijk komt uw inkomen hierdoor in een hoger 

belastingtarief en houdt u netto minder over. 

• U kunt ook toeslagen kwijtraken 

 In het jaar dat u het bedrag ineens ontvangt, is uw 

inkomen hoger. Dat kan gevolgen hebben voor uw  

huur of zorgtoeslag. Het is dus belangrijk om goed uit  

te rekenen of deze nieuwe keuze mogelijkheid gunstig  

voor u is.

Binnenkort kunt u maximaal 10% van uw opge bouwde 

ouderdomspensioen kort na de pensioen datum in een keer 

laten uitkeren (of uitstellen). Dit is een nieuw keuzerecht 

voor iedereen die met ouderdoms pensioen gaat. Het is nog 

onduidelijk per wanneer dat kan.

Dit verandert er 

• U mag maximaal 10% van uw pensioen in één keer 

opnemen. Een kleiner percentage kan ook. 

• Dit kunt u alleen doen met uw eigen ouderdoms pensioen, 

niet met het nabestaandenpensioen (dit is voor uw 

partner en kinderen als u overlijdt). 

• U mag zelf weten waar u dit bedrag aan besteedt. 
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Sako Zeverijn is sinds 1 april 2022 voorzitter van de 

raad van toezicht (rvt). “We zijn met ons drieën in de 

rvt, ieder met een eigen aandachtsgebied. De rvt let 

erop dat het bestuur zijn werk goed doet: dat de 

organisatie van het pensioenfonds goed is en 

rekening houdt met risico’s, nu en in de toekomst. 

En dat ze oog hebben voor evenwicht in de belangen 

van werkgevers en werknemers. Wij hebben geen 

mening over het beleid, wij kijken of het goed wordt 

uitgevoerd. Het bestuur zit aan het stuur, wij kijken 

of de uitvoering goed is en zijn een klankbord voor 

het bestuur.”

Met welke onderwerpen is de rvt 
bezig? 
“We hebben als 5 thema’s bepaald waar we het 

bestuur op gaan volgen. Het nieuwe pensioen

contract bijvoorbeeld. De Wet toekomst pensioenen 

gaat (waarschijnlijk) 1 juli 2023 in. Wij kijken hoe het 

met de voortgang is. Loopt het bestuur tegen 

problemen aan? Vier keer per jaar vergaderen we met 

het bestuur en dan lopen we die 5 thema’s na. 

Daarnaast nodigen we bestuursleden apart uit voor 

overleg. Zo houden we de vinger aan de pols.”

De samenwerking met het bestuur is goed, vindt 

Sako. “De bestuursleden zijn open en toegankelijk. 

Dat maakt het makkelijk om ons werk goed te doen.” 

Voordat hij in pensioenfondsbesturen en raden van 

toezicht zat, werkte Sako bij Nationale Nederlanden 

Levensverzekeringen en het ING pensioenfonds. “Na 

de financiële crisis in 2008 was er veel behoefte aan 

bestuursleden met kennis. Zo vond ik een combi van 

wat ik leuk vind.”

Even bijpraten over…. 

Toezicht op het bestuur

Sako Zeverijn: “Wij zijn een klankbord”

Sako Zeverijn

Kennis en ervaring delen
Bpf Beton is niet het enige pensioenfonds waar Sako 

voor werkt. “Ik ben bij meerdere pensioenfondsen 

toezichthouder. Ik stel graag mijn kennis en ervaring 

ter beschikking aan pensioenfondsen en kan hopelijk 

veel waarde toevoegen.”

Sako Zeverijn is getrouwd en heeft vier kinderen, 

waarvan de jongste nog thuis woont. Hij houdt van 

sporten en van bergen. “In de zomer ga ik er lekker 

bergwandelen en in de winter skiën. Ik ben 65 jaar 

en doe dit werk graag. Het is ook nog eens belangrijk 

voor de samenleving.”

Voorkom verrassingen
Voor werknemers die pensioen opbouwen, heeft hij 

een dringend advies: “Probeer tijdens je werkzame 

leven goed na te denken over je leven ná je 

loopbaan. Wat ga je dan doen met je vrije tijd? En 

hoeveel geld heb je daarvoor nodig? Voorkom dat je 

voor verrassingen komt te staan. Hoe? Bezoek goede 

advieswebsites zoals die van het Nibud, om te leren 

hoe je je financiën goed regelt. Daar moet je op tijd 

mee beginnen want je weet niet hoe het loopt in het 

leven. Je kunt op je 60ste uitgeput zijn, maar ook 

nog vol energie zitten.”

“Je kan op je 60e uitgeput zijn,  
maar ook nog vol energie zitten”



De AOW-leeftijd gaat in 2023 omhoog naar 66 jaar 

en 10 maanden. Voor wie geldt dat nou precies? 

• Als u geboren bent ná 31 mei 1956 en vóór 1 maart 

1957, dan bereikt u in 2023 deze leeftijd van 66 jaar 

en 10 maanden. Uw AOW gaat dan dit jaar in.

• Bent u op 1 maart 1957 of later geboren? De 

AOW- leeftijd stijgt in 2024 verder door naar 67 jaar. 

UW AOW gaat dus in op uw 67ste verjaardag. In 

2025, 2026 en 2027 blijft de AOW-leeftijd vast staan 

op 67 jaar.

Misschien stijgt de AOW-leeftijd na 2027 door. Dat 

hangt af van de levensverwachting. Als mensen 

steeds ouder worden, stijgt ook de AOW-leeftijd.

Weet hoe het zit!

• Iedere Nederlander krijgt AOW van de overheid. De 

AOW- leeftijd stijgt. In 2023 is het 66 jaar en 10 

maanden. Vanaf 2024 is het 67 jaar.

• Uw pensioen bij ons pensioenfonds bouwt u op tot 

68 jaar. Maar u mag ook eerder of later met 

pensioen gaan. Dan berekenen we uw pensioen 

opnieuw. 

Kijk op onze website betonpensioen.nl bij 

Pensioenoplossingen. 

Wilt u meer informatie?

Kijk op onze website: www.betonpensioen.nl  

bij Pensioenvormen. 
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U kiest uw pensioendatum helemaal zelf

Een paar voorbeelden:

• Als uw AOW ingaat, gaat u ook meteen met 

pensioen 

U stopt met werken. In plaats van salaris, krijgt u 

AOW en een pensioenuitkering van Bpf Beton.

• Als u 68 jaar wordt, gaat u met pensioen 

Zo bouwt u maximaal pensioen op.

• U vindt uw werk nog steeds leuk, u bent bijna 68, 

uw werkgever wil u ook nog niet kwijt 

Dan kunt u ook doorwerken na uw 68e. Wij keren 

uw pensioen dan pas later uit, daardoor wordt uw 

uitkering hoger.

• U wilt het rustig afbouwen, misschien een of twee 

dagen minder gaan werken 

Dan kunt u met deeltijdpensioen gaan. Overleg dat 

wel met uw werkgever.

AOW-leeftijd gaat omhoog

Wanneer krijgt u voor het eerst AOW?



Colofon: Dit is een uitgave van Stichting 

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie. 

Realisatie: Appel Pensioenuitvoering. Wij stellen deze 

uitgave met de grootste zorg samen. U kunt geen 

rechten ontlenen aan de inhoud van dit blad. Ons 

pensioenreglement is altijd leidend.

Wilt u reageren op deze uitgave of heeft u een vraag over dit blad?

Stuur een email naar deelnemersbeton@appelpensioen.nl en 

werkgeversbeton@appelpensioen.nl. 

U kunt ons ook bellen tijdens kantooruren op (088) 119 80 40. 

Wilt u uw pensioen 
meenemen? 
Wie een nieuwe baan krijgt, kan zijn pensioen meenemen 

naar het nieuwe pensioenfonds. Soms is dat gunstig,  

soms niet. 

Krijgt u zelf een nieuwe baan in een andere sector? 

Dan gaat u waarschijnlijk pensioen opbouwen bij een ander 

fonds. Bedenk dan of het goed is om uw pensioen mee te 

nemen. Het voordeel is dat uw pensioen bij één fonds is 

ondergebracht. Maar de regeling kan heel anders zijn. Kijk  

hier dus eerst goed naar.

Is waardeoverdracht goed voor u?

Vergelijk eerst uw oude en uw nieuwe pensioenregeling. 

Dat kan met de Pensioenchecker op onze website. In welke  

regeling bouwt u meer pensioen op? En is er ook iet voor uw 

partner geregeld bij het andere pensioenfonds?

Heeft u ’m al gezien op onze website? Wij 

hebben een animatie gemaakt waarin we 

uitleggen wie het pensioenfonds is en wat 

we voor u doen. Voor werkgevers hebben 

we er ook een gemaakt. 

We vinden het belangrijk om duidelijk uit te 

leggen wat we doen. Een lange tekst is niet 

altijd de oplossing. We zijn benieuwd wat u 

van de animatie vindt.

Post in uw mailbox: 
snel, veilig en goed 
voor het milieu
U krijgt af en toe post van ons. Tot nu 

toe versturen we alles op papier maar 

we werken eraan om u ook op een 

veilige manier digitaal te informeren.  

U hoort hier binnenkort meer over. 

Vult u uw emailadres al vast in op 

MijnPensioen. Alvast bedankt!

i      beton
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betonpensioen.nl

Nieuw op onze website: animatie


