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NIVEAU VAN PENSIOENOPBOUW
BLIJFT IN 2021 ONVERANDERD
Op 25 november is voor de tweede keer de ALV in de vorm van een webinar gehouden.
Er waren 57 leden online. Naast de goedkeuring van het jaarverslag 2019 is de begroting
voor 2021 vastgesteld. Het bestuur heeft mede gedeeld dat het opbouwpercentage
hetzelfde kan blijven als in 2020, namelijk 0,9% van de pensioengrondslag. Na de pauze
is de route naar de nieuwe pensioenregeling toegelicht. Er is veel te doen, er zijn keuzes
te maken. Het bestuur heeft uw input en mening nodig!

POLL: HOE WILT U BETROKKEN WORDEN?

Voor de keuzes die gemaakt moeten worden in de nieuwe pensioenregeling
heeft het bestuur uw input, uw mening nodig. Hoe kunnen wij u bereiken?
Wij vragen u een poll in te vullen, u heeft daartoe op 9/12/2020 een
persoonlijke mail ontvangen met een link naar de online poll. Heeft u geen
mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar info@bpoa.nl.

Premie en pensioenopbouw in 2021
Tijdens de ALV van 27 november 2019 hebben de leden van BPOA ermee ingestemd dat de
pensioenpremie in 2020, 2021 en 2022 steeds 2 procent stijgt. Hiermee is voorkomen dat de
benodigde forse stijging van de premie in één grote stap plaatsvindt. De eerste stap is in 2020 een
stijging naar een premie van 26,7% geweest.
In 2021 zal het premieniveau op 28,7% worden gebracht. Dit percentage wordt geheven over de
zogenaamde pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend salaris min het drempelbedrag (de
franchise) waarover geen pensioen wordt opgebouwd en premie wordt geheven.
De hoogte van het op te bouwen ouderdomspensioen wordt jaarlijks door SPOA berekend. De
uitkomst van deze berekening voor 2021 is dat de opbouw dezelfde kan blijven als in 2020,
namelijk 0,9% van de pensioengrondslag. Dus het niveau van de pensioenopbouw kan met de
stijging van de premie in 2021 onveranderd blijven. Dit ondanks dat de rente in 2020 verder is
gedaald, hetgeen een belangrijke oorzaak is van het duurder worden van pensioen. Wat ook
onveranderd blijft is de vaste jaarlijkse stijging van 1,5% van het opgebouwde pensioen.
Meer informatie ALV 25/11/2020
Presentatie ALV 25/11/2020
Jaarverslag 2019
https://www.bpoa.nl/downloads/
Kijk het webinar HIER terug.
Het bestuur BPOA heeft het voornemen om, gezien de te
verwachten werkzaamheden als gevolg van het recent
bereikte pensioenakkoord, met één persoon uit te breiden.
Kijk HIER voor meer informatie.

Het bestuur wenst u
fijne feestdagen en
ziet u graag weer in 2021!

