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Pensioenkrant

Wijziging pensioenregeling:
u bouwt iets minder pensioen op
U bouwt per 1 januari 2020 iets minder pensioen op. Dat komt door de
aanpassing van onze pensioenregeling. Werkgevers en vakbonden (sociale
partners) hebben dit besloten.
Gelukkig hoefden we de bestaande
pensioenen per 1 januari 2020 niet te
verlagen. Onze financiële positie was
goed genoeg, maar op lange termijn
zijn er mogelijk wel maatregelen nodig
(zie kader ‘Hoe gaat het nu verder?’).

Wat is er aan de hand?
Een belangrijke oorzaak is de lage
rente. Een pensioenfonds moet bij
een lage rente meer geld opzij leggen
om straks alle pensioenen te kunnen
betalen. Sociale partners konden
daarom, grofweg, twee dingen doen:
óf iedereen gaat meer betalen óf
we blijven hetzelfde betalen, maar

iedereen bouwt minder pensioen op.
Gekozen is voor dat laatste.

Wat betekent dit voor uw pensioen?
Elk jaar bouwt u een stukje pensioen
op en bij elkaar opgeteld vormen zij
straks uw totale pensioen. Hoeveel
pensioen u jaarlijks opbouwt hangt af
van uw salaris en van het zogeheten
opbouwpercentage. Sociale partners
hebben besloten om dat percentage
te verlagen. Het was 1,6% en is nu
1,41%. Stel dat u € 30.000 per jaar
verdient, dan bouwt u daardoor elk jaar
bijna € 31 minder aan pensioen op.

Het effect hangt af van uw leeftijd
Als u vlak voor uw pensioen staat, is
het effect minder groot. Maar als het
nog lang duurt voordat u met pensioen
gaat, dan is het effect groter. Dan valt
uw pensioen lager uit dan u wellicht nu
denkt.

Wat kunt u doen?
Het is belangrijk dat u geregeld checkt
hoe uw pensioen ervoor staat. Dat
kunt u online doen in de beveiligde
omgeving Mijn Pensioencijfers van
onze website www.bpffoodservice.nl
of op de landelijke pensioenwebsite
www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Mocht het nodig zijn,
dan kunt u b
 esluiten
om bijvoorbeeld
zelf extra
pensioen te
regelen. 

Hoe gaat het nu verder?
Er is veel onzeker. We kunnen een verlaging van de pensioenen per 1 januari 2021 niet uitsluiten. Of het zover komt, hangt af
van onze financiële positie op dat moment. Die wordt beïnvloedt door diverse factoren.

Lage rente en recente marktontwikkelingen (coronavirus)
De rente is extreem laag en het ziet ernaar uit dat dit voor langere tijd zo blijft. Daar hebben u en wij geen invloed op. Door
recente ontwikkelingen onder meer rondom het coronavirus en de dalende waarde van aandelen wereldwijd is onze financiële
positie in maart ook verslechterd. Bij het drukken van deze krant was de impact ervan nog niet bekend. Wij houden de
ontwikkelingen nauw in de gaten en houden u op de hoogte.

Volg de actuele ontwikkelingen op onze website www.bpffoodservice.nl

Mijn Pensioencijfers op uw
mobiele
telefoon
Net als uw bankzaken,
nu ook op uw mobiel
inloggen voor uw
persoonlijke pensioen
cijfers.
Op uw pc of tablet ziet u
nog meer opties:
• online zelf pensioen
zaken regelen
• Pensioenplanner
• Pensioenschets

Pensioen op maat
DE EERSTE JAREN MEER PENSIOEN
U kunt kiezen om de eerste 5 of 10 jaar van uw pensioen
een hoger pensioenbedrag te ontvangen.
U krijgt eerst het gekozen aantal jaren meer pensioen en
daarna 75% van het pensioen dat u in de hoge periode
ontvangt.

JAAR

PENSIOEN UITRUILEN

Er is een
inkomen voor
uw partner als
u overlijdt
Maar alleen als uw partner
bij ons is aangemeld.
• Bent u getrouwd/
geregistreerd partner
schap in Nederland
dan hoeft u niets te
doen.
• Woont u samen of
trouwt u in het buiten
land, kijk dan op de
website wat u kunt
doen om uw partner
aan te melden.

Heeft uw partner zelf genoeg pensioen
opgebouwd of juist te weinig? In deze situaties
is het mogelijk om uw pensioen anders te
verdelen. Meer/minder ouderdomspensioen of
meer/minder partnerpensioen.
Het partnerpensioen wordt automatisch
omgezet in ouderdomspensioen als u volgens
onze gegevens geen partner hebt.

JAAR

Standaard gaat uw pensioen in op 68 jaar.
U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan.

EERDER MET PENSIOEN

PENSIOEN
OP MAAT
Lees meer op onze website:
www.bpffoodservice.nl/
werknemer/hoeveel-krijgt-u

AOW
Wanneer u het AOW-pensioen van de overheid
ontvangt, hangt af van uw leeftijd. Bekijk uw
AOW-leeftijd op de website van de
Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.

LATER MET PENSIOEN
Uw pensioen uitstellen kan tot uiterlijk
5 jaar na uw AOW-datum.
• Overleg altijd eerst met uw werkgever.
• U en uw werkgever betalen geen
pensioenpremie meer.
• U bouwt dus geen pensioen meer op als
u doorwerkt na uw 68ste.
• Uw pensioen is straks wel hoger omdat het
over een kortere periode wordt uitgekeerd.

IN DEELTIJD MET PENSIOEN
U kunt uw pensioen gedeeltelijk laten ingaan. U werkt dan
voor een deel en u ontvangt een deel van uw pensioen.
• Overleg altijd eerst met uw werkgever.
• U bouwt tijdens deze periode minder pensioen op.
• U pensioenbedrag is daarom straks lager.

In 2020 ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht
(UPO) drie bedragen. Deze bedragen zijn een
inschatting van uw pensioen als het langere tijd
economisch mee- of juist tegenzit. U ziet bruto
bedragen van het pensioen dat u van ons fonds
kunt verwachten.Op de nationale pensioenwebsite
www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u ook een

inschatting met hetzelfde plaatje. Deze inschatting
gaat over uw totale pensioen (ook van mogelijke
andere werkgevers) én de AOW die u van de
overheid krijgt, in netto bedragen.
Meer informatie over de inschattingen leest u op
onze website www.bpffoodservice.nl/veelgesteldevragen/uniform-pensioenoverzicht/. 

Verwacht
eindresultaat

Als het tegenzit,
ontvangt u minder

Als het meezit,
ontvangt u meer

U heeft nu opgebouwd
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• Vóór AOW-datum
Overleg altijd met uw werkgever of en
wanneer u eerder met pensioen kunt gaan.
Vervolgens geeft u zelf 6 maanden voordat u
met pensioen wilt gaan, de gewenste
ingangsdatum aan ons door.
• Tegelijk op AOW-datum
U krijgt automatisch bericht van ons.

Als het mee- of tegenzit?

Steeds meer
digitaal
Bijna 60% van onze
deelnemers geeft de
voorkeur aan digitale
communicatie. Digitale
post is sneller, goedkoper
en beter voor het milieu.
Geeft u ook uw e-mail
adres door? Log in op Mijn
Pensioencijfers.

INGANGSDATUM
OUDERDOMSPENSIOEN

Kan ik mijn
pensioen
niet beter
zelf regelen?

U werkt in onze branche, dus bouwt u verplicht pensioen op bij ons fonds.
Doordat dit geldt voor iedereen, deelt u de kosten en de risico’s die voor de
opbouw van uw pensioen nodig zijn. Als u individueel uw pensioen zou regelen,
is dat vaak duurder.
Op dit moment is er onrust over pensioenen. Pensioenfondsen hebben veel geld in
beheer en hebben last van de lage rente. Dan moeten ze veel geld opzij zetten om in
de (verre) toekomst aan alle verplichtingen te kunnen v oldoen. Bovendien moeten ze
wettelijk grote reserves aanleggen. In media wordt gesproken over het v erlagen van de
pensioenen. We kunnen ons voorstellen dat u soms denkt: kan ik mijn p
 ensioen niet
beter zelf regelen?

Sparen

Bank

Pensioenfonds

Stel: u hebt 40 jaar gele
den 220 gulden (ongeveer
€ 100) in een oude sok
gedaan, dan hebt u nu nog
steeds € 100. Maar 40 jaar
geleden kon u meer kopen
van dat bedrag dan nu. De
prijzen zijn gestegen. Uw
geld is minder waard. Stel
dat u elk maand € 100 erbij
had gestopt. Dan hebt u na
40 jaar € 48.000 in uw sok.
Dat geld kunt u verdelen
over het aantal jaren dat
u leeft. Stel u gaat met
68 jaar met pensioen en
wordt 90 jaar, dan hebt u
elke maand netto € 181,81.

Als u bij een bank spaart,
krijgt u rente. Dan hebt u
meer te besteden, afhan
kelijk van hoeveel rente u
krijgt. Maar wat doet u als u
ouder dan 90 wordt? Of als
u arbeidsongeschikt wordt
en niet meer elke maand
dit bedrag opzij kunt leggen
voor later?

Als u bij ons fonds
pensioen opbouwt, is
er met heel veel zaken
rekening gehouden. Door
dat wij beleggen zorgen we
ervoor dat uw spaarbedrag
groeit. Die groei is op lange
termijn vaak meer dan de
rente die u bij een bank
krijgt. Als we uitgaan dat u
elke maand € 100 aan pen
sioenpremie zou betalen
aan ons fonds, de rente 2%
is en het fonds 4% verdient
met beleggen, dan hebt
u straks € 1.436 bruto per
maand.*)

Andere voordelen
•
•
•
•
•
•
•

U bouwt automatisch iedere maand pensioen op.
Uw werkgever betaalt mee. Als u € 100 inlegt, doet uw werkgever er nog € 200 bij.
Uw pensioen is levenslang. Dus het maakt niet uit hoelang u leeft. U bent verzekerd van uw pensioen ook als u arbeids
ongeschikt wordt.
Er is een uitkering voor uw nabestaanden als u overlijdt. Uw kinderen krijgen dit tot een bepaalde leeftijd, uw partner zolang hij
of zij leeft.
Risico’s van lage rente en lage beleggingsopbrengsten (en de voordelen van een hoge rente en goede beleggingsopbrengsten)
deelt u met uw collega’s in de branche.
Pensioenfondsen hebben reserves om tegenvallers op te vangen.
Gaat het goed met het pensioenfonds dan wordt uw pensioen verhoogd.

Nadelen zijn er ook. Als u of een andere deelnemer vroeg komt te overlijden zonder n
 abestaanden, vervalt het opgebouwde
 ensioen aan ons fonds en is voor de pensioenen van andere deelnemers.
p

*)

Het gaat hierbij om een grove schatting: we gaan ervan uit dat 40 jaar niets wijzigt. Dus dat u hetzelfde verdient, uw bijdrage en die van uw werkgever gelijk blijft, de pensioenregeling niet wijzigt én
het fonds de pensioenen niet verhoogt of verlaagt. Van het bruto bedrag moet u de belasting nog aftrekken. In Mijn Pensioencijfers op onze website www.bpffoodservice.nl ziet u uw persoonlijke
actuele pensioencijfers.

| Pensioenkrant | april 2020 | 3 |

Uw vraag, ons antwoord
Waar vindt u uw netto pensioenbedragen?
Uw persoonlijke pensioencijfers vindt u als u inlogt op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van onze website.
Daar staat een overzicht en vindt u ook de Pensioenplanner. In onze Pensioenplanner ziet u de belangrijkste gegevens
over uw pensioen. In 4 stappen geeft de Pensioenplanner een goede schatting van het pensioen dat u straks van ons
ontvangt en het AOW-pensioen van de overheid. Het is een indicatie, omdat de tarieven (belasting en premies) altijd
kunnen wijzigen. In stap 4 van de Pensioenplanner kunt u verschillende keuzes aangeven (zoals in deeltijd met pensioen,
of eerder of later met pensioen) om te zien welke gevolgen die keuzes hebben op de hoogte van uw pensioen.
Een andere optie is de nationale pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u in netto bedragen:
• uw pensioen van ons fonds en
• mogelijk pensioen dat u via andere werkgevers hebt opgebouwd en
• de AOW van de overheid.

De ingangsdatum van de
AOW is gewijzigd. En de
ingangsdatum van uw
pensioen bij ons fonds?
Het moment waarop uw AOW ingaat,
staat in principe los van het moment
waarop uw pensioen van ons fonds
ingaat. Dat is standaard 68 jaar.
U kunt dit wel op elkaar a fstemmen.
Bijvoorbeeld door uw pensioen
tegelijk met uw AOW in te laten gaan.
Kijk op pagina 2 van deze pensioen
krant voor meer informatie over de
keuzemogelijkheden die u hebt. U
vindt ook op onze website meer
informatie. Kijk bij Pensioen op maat:
www.bpffoodservice.nl/werknemer/
hoeveel-krijgt-u.

Wordt uw pensioen automatisch overgedragen?
(als u nieuw in dienst bent)
Hebt u pensioen opgebouwd via uw vorige werkgever? Dan kunt u dat
pensioen meenemen naar ons fonds. Dat heet waardeoverdracht. Er kunnen
zich 2 situaties voordoen:
1. Is uw opgebouwde pensioen bij uw vorige werkgever lager dan de w
 ettelijke
afkoopgrens (€ 497,23 in 2020) dan wordt uw pensioen hoogstwaarschijnlijk
automatisch aan ons overgedragen. Uw oude pensioenfonds of verzekeraar
maakt het geld over aan ons fonds en wij voegen het toe aan uw pensioen.
U krijgt hiervan bericht van ons.
2. Is uw opgebouwde pensioen hoger dan de wettelijke afkoopgrens (€ 497,23
in 2020)? U bepaalt zelf of u uw pensioen meeneemt. Gebruik daarvoor de
Pensioenvergelijker. Die vindt u op de Documentenpagina van onze website:
www.bpffoodservice/documenten. Waardeoverdracht vraagt u aan bij uw
nieuwe pensioenfonds. In dit geval bij ons. Dat kan online via de beveiligde
omgeving Mijn Pensioencijfers op onze website.
Gaat u uit dienst en in een andere branche werken? Dan vraagt u waarde
overdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.

Contact
Inloggen op de beveiligde omgeving
Mijn Pensioencijfers (Daar regelt u
direct, snel en makkelijk uw pensioen
zaken online).
Mailt of belt u liever? Houd dan uw
klantnummer bij de hand als u belt of
vermeld uw klantnummer in uw e-mail
of brief. U vindt uw klantnummer
bovenaan elke brief en op elk pensioen
overzicht dat u van ons krijgt.
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… bellen
Op 088 - 116 2442 is de Klantenservice
van Bpf Foodservice bereikbaar. Op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
… mailen
Via info@bpffoodservice.nl. Zeven
dagen per week, 24 uur per dag.

Of kijk op onze website
Op www.bpffoodservice.nl vindt u
veel informatie over ons fonds en
over pensioen in het algemeen. In de
beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers
staat persoonlijke informatie voor u.

… schrijven
Stuur uw brief naar Bpf Foodservice,
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.
Let erop dat u uw brief ondertekent.

Colofon
De Pensioenkrant is een uitgave van Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen
(Bpf Foodservice). De Pensioenkrant verschijnt eenmaal per jaar. Aan de tekst van deze Pensioenkrant kunt u
geen rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het pensioenreglement van Bpf Foodservice.
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U kunt

