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Pensioenkrant

Minder pensioenopbouw, de premie
blijft gelijk en géén verlaging
Vanaf 1 januari 2021 bouwt u iets
minder pensioen op. Begin dit jaar

precies is, hangt onder meer af van
uw salaris. Op deze pagina ziet u een
rekenvoorbeeld.

hebt u bericht hierover ontvangen.

Premie blijft gelijk

Wat betekent het voor u?
Minder pensioen opbouwen
Een pensioenfonds moet bij een lage
rente meer geld opzij leggen om straks
alle pensioenen te kunnen betalen.
De rente is nu erg laag. Daarom heeft
ons fonds nu meer geld nodig voor
de pensioenen in de toekomst. Om
daarvoor te zorgen, is gekozen om het
opbouwpercentage te verlagen van
1,41% naar 1,29%. Daarom bouwt
u vanaf 1 januari 2021 iets minder
pensioen op. Hoeveel dat voor u

Omdat u minder pensioen opbouwt, is
het niet nodig dat u méér gaat betalen
voor uw pensioen. De pensioenmaat
regel raakt uw netto salaris nu dus niet.

Géén verlaging van de pensioenen
Gelukkig hoeft het pensioen dat u tot
dit jaar al hebt opgebouwd niet omlaag.

Meer informatie?
Ga naar www.bpffoodservice.nl/nieuws
of scan deze QR code.

Wat brengt 2022?
We weten nog niet of er volgend jaar weer maatregelen nodig zijn. Dat is afhankelijk
van hoe ons fonds er eind 2021 financieel voor staat.

Wat kunt u doen?
Check elk jaar uw pensioen. Dat kan eenvoudig door in te loggen op de beveiligde
omgeving Mijn Pensioencijfers van www.bpffoodservice.nl. Hebt u meer dan één
werkgever gehad? Log dan ook in op Mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet daar een
overzicht van uw totale opgebouwde pensioen én de AOW.

Rekenvoorbeeld: Maaike bouwt
dit jaar minder pensioen op

Het bruto salaris van Maaike is € 30.000.
In 2020 bouwde ze € 223 pensioen op;
in 2021 is dit € 199.
			
2021
2020
salaris (bruto)
€ 30.000 € 30.000
franchise	- € 14.544 	- € 14.167
pensioengrondslag
opbouwpercentage
pensioenopbouw

€ 15.456

€ 15.833

x 1,29%

x 1,41%

€ 199

€ 223

Maaike bouwt in dit rekenvoorbeeld
€ 24 minder pensioen op in 2021. Als
haar pensioen over 10 jaar ingaat, is het
opgebouwde pensioen € 240 per jaar
lager. In dit voorbeeld hebben wij geen
rekening gehouden met een stijging van
het salaris van Maaike waardoor ook
haar pensioenopbouw stijgt. Ook zijn
gemiste rendementen niet meegeteld.
Die bepalen voor een groot deel het
uiteindelijke pensioen van Maaike.
Van de bruto bedragen in dit voorbeeld,
gaan premies en belastingen nog af.

Verandert uw privé-situatie?
OVERLIJDEN
Wij regelen een pensioen voor uw partner
en kinderen als u komt te overlijden.
Woont u in Nederland? Dan hoeven uw
nabestaanden niets te doen. Wij ontvangen
bericht van de gemeente. Woont u in het
buitenland? Dan moeten uw nabestaanden
uw overlijden aan ons doorgeven.

SAMENWONEN
Meld uw partner aan via de beveiligde
omgeving Mijn Pensioencijfers van onze
website www.bpffoodservice.nl.

TROUWEN

Geen zorgen
later. Maak een
geldplan!
Het geldplan van Nibud
kijkt verder dan alleen
uw inkomen na uw
pensionering. Het gaat
ook over uw woning, of u
bent gescheiden, of u een
erfenis verwacht, en meer.

VERANDERT UW
ZIEK EN
ARBEIDSONGESCHIKT

PRIVÉ-SITUATIE?
Lees meer op onze website
www.bpffoodservice.nl/
werknemer/verandert-uw-situatie

De eerste 2 jaar dat u ziek bent,
krijgt u inkomen van uw werkgever.
Daarna een uitkering van de overheid.
De opbouw van uw pensioen loopt door.
Stuur ons daarom de toekenningsbeslissing
over uw arbeidsongeschiktheid van UWV.

Pensioen en
scheiden?
Check wat er
verandert
Als u gaat scheiden heeft
uw ex-partner recht op de
helft van uw ouderdoms
pensioen. Dat verandert
volgend jaar niet. Maar
hoe het wordt uitgevoerd,
dat verandert wél. Lees op
onze website meer: www.
bpffoodservice.nl/nieuws.

VERHUIZEN
Verhuist u binnen Nederland, dan
hoeft u niets te doen. Wij krijgen
automatisch bericht van de
gemeente. Verhuist u in of naar het
buitenland? Geef dat aan ons door.

GAAT U UIT ELKAAR?
Als u getrouwd was, geeft u de afspraken over de
verdeling van uw ouderdomspensioen binnen 2 jaar
aan ons door.
Woonde u samen? Meld uw partner bij ons af.
Behalve pensioen voor u is er ook partnerpensioen
voor uw partner als u overlijdt. Check onze website
wat u daarvoor kunt/moet doen.
Op 1 januari 2022 gaat de wet veranderen. Hierover
leest u meer op onze website onder Nieuws.

Check uw pensioen
• www.bpffoodservice.nl
en log in op Mijn
Pensioencijfers en
• Mijnpensioenoverzicht.nl
Maak het geldplan
• Ga naar de website van
het Nibud www.
startpuntgeldzaken.nl/
nibud/

Wij krijgen automatisch
bericht van de gemeente.
Uw partner en kinderen
hebben mogelijk recht op
partner- en wezenpensioen.
Trouwt u in het buitenland?
Geef dat aan ons door.

Dekkingsgraden vertellen ons hoe wij er
financieel voor staan
110%

Beleidsdekkingsgraad
op 28-02-2021: 100,4%
Kans op verlaging
Geen verhoging mogelijk

Twee dekkingsgraden vertellen ons hoe
Bpf Foodservice er voor staat.
1. De actuele dekkingsgraad
Die stellen we elke maand op de laatste dag vast. Is
deze dekkingsgraad 100% dan is er precies genoeg
geld om alle pensioenen te kunnen blijven uitbetalen.
Het is wel belangrijk om meer geld te hebben dan
dat.
2. De beleidsdekkingsgraad
Dat is een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele
dekkingsgraden. Op basis hiervan nemen we
belangrijke besluiten, zoals over de verhoging van uw
pensioen. Daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad
minimaal 110% zijn. Eind 2020 was deze 99,9%. Een
verhoging zat er daarom niet in. Van een verlaging
was bij ons fonds g
 elukkig ook geen sprake.

Gedeeltelijke verhoging mogelijk
Volledige verhoging mogelijk
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Actuele informatie over onze financiële positie staat
op onze website www.bpffoodservice.nl.

Hoe ziet uw financiële
toekomst er straks uit?
Pensioen dat u straks van ons fonds
krijgt, is extra inkomen naast de AOW
die u van de overheid krijgt.

In Nederland is pensioen goed geregeld.
Werknemers en werkgevers betalen samen een
bedrag (pensioenpremie) voor uw pensioen later.
Pensioenfondsen beleggen dit geld. Dat levert
meer op dan de rente van de bank. Door de winst
uit deze beleggingen zorgt het pensioenfonds
ervoor dat uw pensioen groeit. In 2019 heeft ons
fonds ruim € 1,6 miljard belegd met een rendement
van 22,9%. In ons jaarverslag over 2020 leest u
straks de resultaten over dat jaar.

Een nieuw pensioenstelsel in 2026. Wat weten we nu?
Wat verandert niet?
Uw werkgever en u blijven samen betalen voor uw pensioen in onze pensioenregeling.
Wij beheren en beleggen uw pensioen en betalen straks uw pensioen aan u uit.
Pensioen van ons krijgt u zolang u leeft. Het maakt niet uit of u 80 of 100 wordt.
Arbeidsongeschikte deelnemers blijven pensioen opbouwen. Daarvoor hoeven zij en hun
werkgever geen geld in te leggen.
Er is een uitkering voor uw partner en uw kinderen als u overlijdt.

Wat verandert er?

+/- Pensioen gaat sneller omhoog én omlaag

NU: Strenge eisen en regels voor verhogen of verlagen van de pensioenen. We moeten een grote
reserve aanhouden.
STRAKS: Uw pensioen gaat sneller omhoog of omlaag als het economisch mee- of tegenzit.
We hoeven minder reserves aan te houden.
Duidelijker en persoonlijker
NU: Alle inleg voegen we samen en beleggen we samen. U hebt recht op een stukje van dat geld.
STRAKS: U ziet hoe hoog het kapitaal is dat voor uw pensioen is gespaard in een eigen pensioenpot.
U krijgt meer keuze
NU: U kunt kiezen om uw pensioen aan te passen aan uw situatie als u met pensioen gaat.
STRAKS: U krijgt (vanaf 1 januari 2023) een extra keuze: 10% van uw pensioen in één keer opnemen
(bij pensionering).
Andere berekening partnerpensioen
NU: Als u overlijdt, krijgt uw partner een uitkering. De hoogte hangt af van hoeveel pensioen u opbouwt.
STRAKS: Als u overlijdt, krijgt uw partner een uitkering. De hoogte hangt af van uw salaris.
Leeftijd voor het wezenpensioen
NU: Als u overlijdt, krijgen uw kinderen wezenpensioen tot het einde van de maand waarin zij 18 jaar
worden (of 27 jaar als ze studeren).
STRAKS: Als u overlijdt, krijgen uw kinderen wezenpensioen tot hun 25ste.

Uw vraag, ons antwoord
Wanneer meldt u uw partner aan als u gaat
trouwen?

Heeft de NOW-regeling gevolgen voor
uw pensioen?

Er zijn drie situaties:
1. U woont en trouwt in Nederland? U hoeft niets te doen.
De gemeente geeft dit automatisch aan ons door. Dat geldt
ook bij een geregistreerd partnerschap.
2. U woont in Nederland en trouwt in het buitenland? Meld
uw huwelijk bij de gemeente waar u woont. Daarna
ontvangen wij automatisch bericht en hoeft u verder niets
te doen.
3. U woont en trouwt in het buitenland? Stuur ons (digitaal)
een gewaarmerkte kopie van de huwelijksakte. Direct
Regelen: log in op Mijn Pensioencijfers, de beveiligde om
geving van onze website www.bpffoodservice.nl.

Er is een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW). Hiermee probeert de
overheid te voorkomen dat werknemers hun baan
en inkomen kwijtraken in de coronacrisis. Door de
NOW-maatregel krijgt uw werkgever voor maximaal
90% een vergoeding van zijn loonkosten. Maakt uw
werkgever gebruik van de NOW-maatregel? Dan blijft
u in dienst en krijgt u in de meeste gevallen 100%
salaris. Over uw salaris bouwt u gewoon pensioen
op. Het maakt niet uit hoeveel u werkt. Uw werk
gever houdt uw pensioenpremie, zoals altijd, in op
uw salaris en betaalt de premie aan het fonds. Er
verandert dus niets aan uw pensioenopbouw.
Hebt u meer of andere vragen hierover? Ga naar
de website www.bpffoodservice.nl en klik op
De coronacrisis en uw pensioenfonds.

Uw partner kan recht hebben op partnerpensioen. U ziet dan
volgend jaar op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) hoeveel
dat is.

De beste manier om uw e-mailadres door te geven?
Dé manier om uw e-mailadres door te geven is op Mijn Pensioencijfers van onze website. U logt daar veilig in met uw DigiD.
Zo weten wij zeker dat de juiste persoon het e-mailadres doorgeeft en u kunt voortaan uw pensioenzaken online regelen.
Wijzigt uw e-mailadres, dan kunt u dat altijd aanpassen in Mijn Pensioencijfers (bij Mijn Gegevens).
Wij sturen u een e-mail als er persoonlijke pensioeninformatie voor u klaar staat in Mijn Pensioencijfers.
Zo bent u snel op de hoogte van veranderingen in uw pensioen!
Meer weten? Kijk op de website www.bpffoodservice.nl/werknemer en klik op Ons pensioenfonds is digitaal!

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

