
 
 

Voorwaardelijkheidsverklaring Pensioenfonds bp 
 

Deelnemer 

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen 

Uw pensioen groeit mee met de prijzen (maximaal 4% per jaar). Maar alleen als het pensioenfonds aan alle 

voorwaarden voldoet. We besluiten elk jaar of we uw pensioen verhogen. Dit jaar hebben wij uw pensioen per 

1 januari 2022 met 2,7% verhoogd. 

 

De afgelopen jaren veranderden wij de pensioenen zo 

U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. 

 

datum 

verandering 

verhoging van uw 

pensioen 

prijsstijging* verlaging van uw 

pensioen 

1 januari 2021 1,3% 1,3% - 

1 januari 2020 2,6% 2,6% - 

1 januari 2019 1,7% 1,7% - 

1 januari 2018 1,4% 1,4% - 

1 januari 2017 0,3% 0,3% - 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex alle bestedingen 

 

Voor 1 januari 2016 groeide uw pensioen mee met uw eigen salaris.  

 

Het afgelopen jaar zijn de prijzen even hard gestegen als het pensioen. Daardoor kunt u nu evenveel kopen met 

uw pensioen als in het verleden. De komende jaren wordt uw pensioen waarschijnlijk evenveel verhoogd als de 

prijzen. Dan kunt u evenveel kopen met uw pensioen als nu. 

 

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd en we verwachten dit de komende jaren ook niet te hoeven 

doen. 

 

  



 
 

Voorwaardelijkheidsverklaring Pensioenfonds bp 
 

Gewezen deelnemer / Pensioengerechtigde BP Nederland 

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen 

Uw pensioen groeit mee met de prijzen (maximaal 4% per jaar). Maar alleen als het pensioenfonds aan alle 

voorwaarden voldoet. We besluiten elk jaar of we uw pensioen verhogen. Dit jaar hebben wij uw pensioen per 

1 januari 2022 met 2,7% verhoogd. 

 

Naast de reguliere verhoging heeft ons pensioenfonds per 1 januari 2022 een inhaalindexatie van 0,02% 

gegeven. 
 

De afgelopen 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo  

U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex alle bestedingen 

**Dit cijfer is gelijk aan 9/12 van het jaarcijfer. De datum van de verhoging is in 2012 vervroegd van april naar 

januari.  

 

Op basis van de financiële situatie van ons pensioenfonds verwachten we dat de kans op een verhoging de 

komende jaren groter is dan die in de afgelopen jaren is geweest  

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd en we verwachten dit de komende jaren ook niet te hoeven 

doen. 

 

Gewezen deelnemer / Pensioengerechtigde BP Raffinaderij 

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen 

Uw pensioen groeit mee met de prijzen (maximaal 4% per jaar). Maar alleen als het pensioenfonds aan alle 

voorwaarden voldoet. We besluiten elk jaar of we uw pensioen verhogen. Dit jaar hebben wij uw pensioen per 

1 januari 2022 met 2,7% verhoogd. 

 

Naast de reguliere verhoging heeft ons pensioenfonds per 1 januari 2022 een inhaalindexatie van 0,02% 

gegeven. 

 

De afgelopen 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo  

U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. 

 

datum 

verandering 

verhoging van uw 

pensioen 

prijsstijging* verlaging van uw 

pensioen 

1 januari 2021 1,14% 1,3% - 

1 januari 2020 - 2,6% - 

1 januari 2019 - 1,7% - 

1 januari 2018 - 1,4% - 

1 januari 2017 - 0,3% - 

1 januari 2016 - 0,6% - 

1 januari 2015 1,00% 1,0% - 

1 januari 2014 2,50% 2,5% - 

1 januari 2013 3,13% 2,5% - 

1 januari 2012 1,17%** 1,8% - 



 
 

Voorwaardelijkheidsverklaring Pensioenfonds bp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex alle bestedingen 

 

Op basis van de financiële situatie van ons pensioenfonds verwachten we dat de kans op een verhoging de 

komende jaren groter is dan die in de afgelopen jaren is geweest  

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd en we verwachten dit de komende jaren ook niet te hoeven 

doen. 

 

 

datum 

verandering 

verhoging van uw 

pensioen 

prijsstijging* verlaging van uw 

pensioen 

1 januari 2021 1,14% 1,3% - 

1 januari 2020 - 2,6% - 

1 januari 2019 - 1,7% - 

1 januari 2018 - 1,4% - 

1 januari 2017 - 0,3% - 

1 januari 2016 - 0,6% - 

1 januari 2015 1,00% 1,0% - 

1 januari 2014 2,77% 2,5% - 

1 januari 2013 3,90% 2,5% - 

1 januari 2012 1,84% 2,3% - 

    


