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Nieuwsbrief

Ons fonds kan de pensioenen niet verhogen. De AOW is wel gestegen.

Ontwikkelingen rondom uw pensioen 
We hoeven de pensioenen per 

1 januari 2020 niet te verlagen. 

Onze financiële positie was goed 

genoeg, maar op lange termijn 

zijn er misschien wel maatregelen 

nodig. Daarom kunnen we de 

pensioenen per 1 januari helaas 

niet verhogen. Ook hebben we 

onze pensioenregeling moeten 

 versoberen voor de mensen die 

nog werken en pensioen opbouwen. 

Wat is er aan de hand?
De belangrijkste oorzaak is de lage 
rente. Een pensioenfonds moet bij 
een lage rente meer geld opzij leggen 
om straks alle pensioenen te  kunnen 
 betalen. Ons fonds heeft daarom 
meer geld nodig om de pensioenen 
te  kunnen regelen. Werkgevers en 
vakbonden (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. Deze 
wijziging raakt uw pensioenuitkering 
niet. Wat wel uw pensioen raakt, is het 

feit dat we de pensioenen niet konden 
verhogen.

Wat betekent dit nu voor u?
In het algemeen kunt u met € 100 nu 
minder kopen dan met € 100 enkele 
jaren geleden. Om ervoor te zorgen 
dat u straks met uw pensioengeld 
evenveel kunt blijven kopen als nu, 
moet uw  pensioen dus met die 
prijzen mee stijgen. Dat proberen we 
dan ook elk jaar. Wat er in 2021 gaat 
 gebeuren, is nog erg onzeker (lees ook 
de veel gestelde vraag hierover op de 
 achterzijde). 

Uw pensioen niet omhoog, uw AOW wel. Hoe zit dat?
U krijgt niet alleen pensioen van ons. Iedereen die in Nederland heeft gewoond 
en/of gewerkt ontvangt AOW van de overheid. Deze AOW stijgt wel automa-
tisch mee met de prijzen. Uw AOW is verhoogd per 1 januari 2020. Hoeveel dat 
is staat op de website van de Sociale Verzekeringsbank, www.svb.nl.
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De Nieuwsbrief is een uitgave van Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen 
(Bpf Foodservice). De Nieuwsbrief verschijnt eenmaal per jaar. Aan de tekst van deze Nieuwsbrief kunt u geen 
rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het pensioenreglement van Bpf Foodservice.

Uw vraag, ons antwoord

Wat gebeurt er in 2021 met de 
 pensioenen?

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

Heeft uw nieuwe partner ook recht op 
 partnerpensioen? 

Bij ons fonds bouwt u partnerpensioen automatisch op tot het 
moment waarop u met pensioen gaat. Het partnerpensioen is 
voor de partner met wie u op dat moment getrouwd bent (of 
samenwoont). 
Hebt u uw nieuwe partner vóór u met pensioen ging bij ons 
aangemeld? Dan heeft hij of zij recht op partnerpensioen. Wie uw 
partner is en hoeveel hij of zij straks krijgt, staat op uw Uniform 
Pensioenoverzicht (UPO) dat u elk jaar van ons krijgt. 

Nadat u met pensioen bent gegaan, zijn er geen aanpassingen 
meer mogelijk. U kunt het recht op partnerpensioen dus niet 
‘doorgeven’ aan een nieuwe partner als u al met pensioen bent. 
U kunt wel zelf maatregelen nemen om uw nieuwe partner 
 verzorgd achter te laten. Meer informatie over partnerpensioen 
vindt u op onze website www.bpffoodservice.nl/gepensioneerde.

Bent u gescheiden voordat u met pensioen ging? Dan heeft uw 
ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen dat u tijdens 
uw relatie hebt opgebouwd, tenzij u andere afspraken hebt 
 gemaakt. 

Wat zijn de betaaldata in 2020?

Elke 23ste van de maand maakt ons fonds uw pensioen over. Valt de 23e in het weekend, dan staat uw pensioen de vrijdag 
ervoor op uw rekening. Pensioen dat naar een buitenlandse rekening wordt overgemaakt, staat doorgaans een paar dagen 
later op de rekening. Hieronder ziet u de betaaldata van 2020: 
23 april 23 juni 21 augustus 23 oktober 21 december
22 mei 23 juli 23 september 23 november 

Contact
U kunt

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.

… 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.

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

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 Pensioen cijfers 
staat persoonlijke informatie voor u. 
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