
Aansluiten bij Bpf Foodservice:  
een goede start!

Collectief bundelen van krachten



Wat is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds? 

Bpf Foodservice is een pensioenfonds dat 

op grond van de wet Bpf 2000 geldt voor de 

bedrijfstakken:

• Groothandel voor de Foodservice en 

de Groothandel in Levensmiddelen; 

• de Groothandel in Zoetwaren; 

• de Groothandel in Tabak en 

Tabaksproducten;

• de Groothandel in Bakkerijgrondstoffen;

• de Groothandel in Aanverwante 

Producten.

Is uw onder neming actief in een van deze 

bedrijfstakken? Dan bent u onder bepaalde 

voorwaarden verplicht om aan te sluiten.

We begrijpen dat verplichtingen zelden 

leuk zijn, maar ze hebben wel een  functie. 

Collectieve deelname zorgt dat de kosten 

voor u beheersbaar blijven én regelt dat er 

 uiteindelijk een goed pensioen is voor uw 

personeel.

Een collectieve pensioen regeling met voordelen 

Redenen om in actie te komen

Gedeelde kosten, scherpe premie

Wij voeren voor een grote groep dezelfde 

regeling uit. U deelt de kosten voor de 

pensioen regeling met andere werkgevers. 

Samen  pensioen  regelen en beleggen is 

natuurlijk goedkoper. 

Gedeelde risico’s

Wij beleggen een deel van de premies. 

Beleggen is nodig om de  pensioenen 

betaalbaar te houden. De  risico’s worden 

 verdeeld over een grote groep, over een 

 langere  periode en over  verschillende 

generaties. 

Invulling van verantwoord werkgeverschap

Wij geven namens uw  organisatie  invulling 

aan een onderscheidende  secundaire 

arbeidsvoorwaarde. We doen een beroep 

op uw maatschappelijke plicht om

een ‘inkomen voor later’ veilig te stellen

voor uw personeel.

Gezamenlijke inspraak

Binnen onze pensioenregeling betalen 

werknemers en werkgevers samen 

de premie voor het pensioen. Beide 

 belangen worden in het pensioenfonds

bestuur  evenwichtig  vertegenwoordigd en 

behartigd. 



Aansluiting afronden? Wij helpen u graag op weg!

Wij helpen u graag om uw aan sluiting 

in een paar stappen succesvol af te 

ronden. Hiervoor kunt u terecht op Mijn 

Pensioenadministratie, uw online omgeving 

voor het  regelen van al uw pensioenzaken 

voor Bpf Foodservice. Deze is bereikbaar 

via portal.mijnpensioenadministratie.nl/ 

bpffoodservice. Het schema hierna helpt u 

stapsgewijs op weg. 

Klaar voor 

eHerkenning? 

Ga na of u in het 

bezit bent van een 

erkenningsmiddel op 

betrouwbaarheids

niveau EH3 of hoger. 

U heeft dit nodig in 

stap 2.   Voor meer 

informatie kunt u 

terecht op  

www.eherkenning.nl of 

bij uw eHerkennings

leverancier. 

Registreer uw 

onderneming

Gebruik hiervoor 

de instructie uit de 

registratiebrief die u 

van ons ontvangen 

heeft/die u binnenkort 

ontvangt. 

Vul uw  gegevens aan

U doorloopt eenmalig 

een aantal schermen 

waarin wij gegevens 

opvragen en uw 

(bedrijfs)profiel samen

stellen, zodat wij u in 

de toekomst nóg beter 

kunnen bedienen.  

Meld uw  

personeel aan

Doe dit binnen één 

maand na ontvangst 

van de aansluitbrief. 

Welke werknemers 

u precies wel en 

niet moet aanmelden 

leest u op  

www.bpffoodservice.nl.

‘Een goed pensioen: 

een collectieve zorg én 

opdracht.’
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(Tijdelijk) geen personeel in dienst? 

Dan hoeft u de stappen uit het schema 

hierboven niet te doorlopen. In dat geval 

vragen wij u een  verklaring in te vullen 

en aan ons terug te sturen. Hiermee 

bevestigt u dat u op dit moment geen 

personeel in dienst hebt. U vindt deze 

verklaring op www.bpffoodservice.nl  

onder Documenten. Stuur de ingevulde 

 verklaring aan ons terug via  

werkgevers@bpffoodservice.nl.
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mailto:werkgevers%40bpffoodservice.nl?subject=


Vrijstelling aanvragen of bezwaar aantekenen

In welke situaties kunt u een 

 vrijstellingsverzoek indienen?

• u heeft een andere minimaal gelijke 

pensioenvoorziening voor uw personeel;

• er is sprake van een overname door een 

concern dat een pensioenvoorziening 

heeft geregeld; 

• er is sprake van een eigen onder

nemingscao met een minimaal gelijke 

pensioenvoorziening;

• er is sprake van een fusie, (af)splitsing 

of doorstart van uw onderneming; 

• er is sprake van een beleggings

rendement door Bpf Foodservice 

onder de wettelijk vastgestelde grens.

Meer informatie over de verplichtstelling 

van Bpf Foodservice vindt u op  

www.bpffoodservice.nl. Kies  vervolgens 

voor ‘Werkgever’ en ‘Verplichtstelling’.

Wanneer maakt u bezwaar?

Als u van mening bent dat uw onderneming 

niet onder de werkingssfeer en verplicht

stelling van Bpf Foodservice valt.

Verzoek indienen of reageren?

Bent u het niet eens met de aansluiting

bij Bpf Foodservice of wilt u  vrijstelling 

 aanvragen? Stuur dan een email 

 voorzien van een motivatie naar  

werkgevers@bpffoodservice.nl. U kunt 

ook reageren per post.

Onze adresgegevens: Bpf Foodservice,

Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

Uw pensioen in goede handen

De pensioenadministratie van Bpf Foodservice wordt verzorgd door AZL N.V. in Heerlen.  

AZL N.V. is een van de grootste pensioenuitvoerders van Nederland. Meer info: www.azl.eu. 

‘De feitelijke werkzaamheden van uw onderneming 

zijn bepalend voor het besluit tot aansluiting.’
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