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Nieuwsbrief

Uw pensioen gaat in 2021 niet
omhoog, maar ook niet omlaag
U hebt het waarschijnlijk al gezien. Het bruto pensioen van ons fonds is niet veranderd.
Elk jaar proberen we uw pensioen te verhogen. Helaas zat een verhoging er niet in dit jaar.
Maar gelukkig hoeven we uw pensioen niet te verlagen.
Wat betekent dit voor u?

AOW wel verhoogd

Elk jaar stijgen de prijzen. Dit jaar stijgt
uw pensioen van ons fonds niet mee.
U kunt dus voor hetzelfde pensioen
minder kopen. Het bestuur had daarom
graag uw pensioen willen verhogen.

Uw AOW stijgt wel mee met de
prijsstijgingen. Die is dan ook per
1 januari 2021 verhoogd.
Op www.svb.nl ziet u hoeveel uw
AOW omhoog is gegaan.

Wat is de oorzaak?

Wat brengt de toekomst?

Het bestuur mag de pensioenen alleen
verhogen als het fonds er financieel
goed genoeg voor staat. Dat was
helaas niet het geval. Dat kwam vooral
door de lage rente. Die maakt het voor
veel pensioenfondsen moeilijk om
financieel gezond te blijven.

Wij verwachten niet dat we de
komende jaren uw pensioen k unnen
verhogen. Zeker weten we dat
nu nog niet. Pas wanneer onze
beleidsdekkingsgraad (zie afbeelding)
weer op 110% staat, mag het bestuur
nadenken over een gedeeltelijke
verhoging. Dat lijkt op dit moment
nog ver weg. Via onze website
www.bpffoodservice.nl houden we
u op de hoogte van de actuele stand
van zaken.

Géén verlaging van de pensioenen
Het goede nieuws is dat we uw
pensioen niet hoeven te verlagen dit
jaar. Want de financiële situatie van
ons fonds is voldoende. Pensioenen
verlagen is echt een uiterste maatregel.

110%

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

Uw vraag, ons antwoord
Wanneer ontvangt u pensioen in 2021?
Elke 23ste van de maand maakt ons fonds uw pensioen over. Valt de 23e in het weekend? Dan staat uw pensioen de vrijdag
ervóór op uw rekening. Pensioen dat naar een buitenlandse rekening wordt overgemaakt, staat doorgaans een paar dagen
later op de rekening. Hieronder ziet u de aanstaande betaaldata van 2021:
23 april
23 juni
23 augustus
22 oktober
20 december
21 mei
23 juli
23 september
23 november

Mag u bijverdienen als u met pensioen bent?
Ook als u met pensioen bent, kunt u onbeperkt
bijverdienen*). Gepensioneerden zijn interessant voor
werkgevers. Zij hebben veel levens- en werkervaring, zijn
gemotiveerd en kunnen voor een goed evenwicht zorgen
in een bedrijf als er veel jongeren werken. Er zijn meer
voordelen. U en uw werkgever betalen geen pensioenpremie
meer en u betaalt geen premie meer voor de AOW. U houdt
dus netto meer over van hetzelfde bruto salaris.
Het extra inkomen heeft geen gevolgen voor uw pensioen
van ons fonds en ook niet voor uw AOW. Let wel hierop:
• Als werkende gepensioneerde hebt u recht op minimaal
het minimumloon;
• U moet belasting betalen over uw extra inkomen;
• Bedenk vooraf of uw extra inkomen gevolgen heeft voor
toeslagen (zoals huur- of zorgtoeslag);
• Als u ziek wordt, hebt u recht op een ziektewetuitkering.
Maar u krijgt geen uitkering als u werkloos wordt of
arbeidsongeschiktheid raakt.
*) Dat geldt niet als u eerder dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd met pensioen gaat.

Heeft het nieuwe pensioenstelsel straks
ook gevolgen voor uw pensioen?
In de afgelopen jaren is uw pensioen niet verhoogd
en daarmee niet meegestegen met de prijzen.
In het nieuwe pensioenstelsel dat sociale partners
met de overheid hebben afgesproken, gaat uw
pensioen meer meebewegen met de economie.
Dat betekent dat de pensioenen sneller kunnen
meestijgen met de prijzen. We hoeven straks
namelijk minder grote reserves aan te houden. De
keerzijde is dat in slechte tijden de financiële buffer
kleiner is en het pensioen dan ook sneller verlaagd
kan worden. De minister wil de nieuwe pensioen
regels in 2022 invoeren. Daarna gaan onze vakbonden
en werkgevers aan de slag voor een nieuwe pensioenregeling. Over de toekomst van uw AOW en pensioen
leest u op onze website uitgebreide informatie.
Ga naar www.bpffoodservice.nl/
de-toekomst-en-uw-aow-en-pensioen.
Of scan deze QR-code.

Contact
Inloggen op de beveiligde omgeving
Mijn Pensioencijfers. Daar regelt u
direct, snel en makkelijk uw pensioenzaken 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 pensioenoverzicht 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.
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