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‘Dit had ik eerder
willen uitzoeken’.

“Kijk ook af en toe in
de pensioenplanner
als je nog jong bent”
V

lak voordat je met pensioen gaat kun je een aantal keuzes maken.
Over sommige keuzes kun je toch beter al wat eerder nadenken.
Dat zegt de 62-jarige HR manager Demi de Vries die we spraken over
haar naderende pensioen. Ze spreekt veel werknemers die bijna met
pensioen gaan. Nu denkt ze er zelf over om te stoppen. We vroegen haar
hoe ze zich voorbereidt.

Je bent nog best ver van je
pensioen toch?

“Dat dacht ik tot voor kort ook. Wel
speelde ik al een tijdje met het
idee om iets vroeger te stoppen
met werken. Ik wist natuurlijk dat
er keuzemogelijkheden waren.
Maar wat precies de gevolgen zijn
voor mijn maandelijkse pensioen
bedrag, dat had ik eigenlijk
nog nooit uitgezocht.”

Wanneer ging je je verdiepen in de k
 euzes die je
kunt maken?

“Mijn man is vorig jaar
met pensioen gegaan.
En daardoor is het bij
mij meer gaan leven. Ik
werd echt nieuwsgierig
naar de mogelijkheden.
Ik weet nu dat het best
veel scheelt of je op je
70ste of op je 62ste met
pensioen gaat. Toen ik dat
zag dacht ik, hier had ik dan
toch eerder mee moeten

beginnen. Maar ik kwam er wel achter dat
deeltijd met pensioen best haalbaar was.
Dus daar ben ik eens mee gaan rekenen in
de planner.”

Heb je nog tips voor werknemers in
onze sector?

“Zeker! Wacht niet tot vlak voor je
pensioen met kijken naar de keuzes. Zeker
voor jonge mensen is de Pensioenschets
echt een handige online tool. Hiermee zie
je of je uitgaven van nu passen bij inkomen
van later. En ik zou tegen iedereen
willen zeggen: ga eens rekenen met de
pensioenplanner. Dan krijg je echt een
beter idee van wat er kan met je pensioen.
Er is misschien meer mogelijk dan je
denkt!”

In dit nummer
aandacht voor
‘pensioen meenemen’

Life events
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.
Als u minder werkt, bouwt u minder pensioen op.
Uw pensioenbedrag is daarom straks lager.

STOPPEN MET WERKEN

Als u stopt met werken, bouwt u
geen pensioen meer op bij ons fonds.
Uw pensioen blijft bij ons staan. Als u met
pensioen gaat, krijgt u automatisch bericht.

MET PENSIOEN

U ontvangt elke maand
ouderdomspensioen van ons fonds
en vanaf uw AOW-leeftijd krijgt u
AOW-pensioen van de overheid.

VERANDERT U VAN
BAAN OF GAAT
U MET PENSIOEN?

ANDERE BAAN

Neemt u uw opgebouwde pensioen
mee naar uw nieuwe pensioenfonds?
Dat heet waardeoverdracht. U kunt uw
pensioen laten staan of, als u in een
andere branche aan de slag gaat,
uw opgebouwde pensioen meenemen
naar het pensioenfonds waar u pensioen
gaat opbouwen.

Lees meer op onze website
www.bpffoodservice.nl/werknemer/
verandert-uw-situatie
of scan de QR-code

BIJNA MET PENSIOEN

Standaard gaat uw pensioen in op de
eerste dag van de maand waarin u 68 jaar wordt.
U kunt ook andere keuzes maken.
In overleg met uw werkgever bepaalt u wanneer
uw pensioen kan ingaan.

NIEUW IN DIENST

Uw werkgever meldt u bij ons aan en u gaat
pensioen opbouwen bij ons fonds. Als u van
baan wisselt, kunt u uw pensioen meenemen.

MINDER WERKEN

Gaat u in deeltijd werken? Dan krijgt u minder
salaris en bouwt u minder pensioen op.
Als u vakantiedagen opneemt of met
zwangerschapsverlof bent, heeft dat geen
gevolgen voor uw pensioenopbouw.
Bij onbetaald verlof kunt u eventueel zelf
pensioenpremie betalen. Dan loopt de
pensioenopbouw gewoon door.

Duurzaam beleggen: oog voor
mens, milieu en klimaat
Ons fonds belegt met uw pensioengeld. Daarbij hebben we steeds
meer oog voor mens en milieu. Dus maken we bewuste keuzes: waarin
beleggen we wel, waarin juist niet. Zo wil ons fonds niet beleggen in
bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten of bij milieuvervuiling. En juist wel in betaalbare en duurzame
energie en waardig werk voor iedereen. Uit ons onderzoek van 2020
bleek dat u dit ook belangrijk vindt.
Bovendien zorgen we daarmee dat we onze doelen halen: goede
rendementen die nodig zijn om de pensioenen tot ver in de toekomst
te kunnen uitbetalen. Zo neemt ons fonds zijn v
 erantwoordelijkheid
en staan we –net als onze deelnemers– met beide benen in de
samenleving.
Scan de QR-code en lees meer over
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)

Pensioen meenemen?
MINDER dan € 520,35 bruto per jaar
Is uw pensioen in 2022 lager dan € 520,35 bruto per
jaar? Als u van baan wisselt wordt uw o
 pgebouwde
pensioen automatisch overgedragen aan het
pensioenfonds waar u pensioen gaat opbouwen.

Wij stellen
onze nieuwe
voorzitter
voor
O

MEER dan € 520,35 bruto per jaar
Is uw pensioen in 2022 hoger dan € 520,35 bruto per
jaar? Als u van baan wisselt kunt u uw pensioen mee
nemen. Dat heet waardeoverdracht. U vraagt dit aan bij
het p
 ensioenfonds waar u pensioen gaat
opbouwen.

ns bestuur heeft twee voorzitters:
een namens werknemers en een
namens werkgevers. Zij wisselen
elkaar om het jaar af. We stellen
graag Gijs Flameling aan u voor: in de
even jaren onze voorzitter namens
werkgevers.

Gijs is sinds 2021 bestuurslid. Na een
inwerkperiode van een jaar is hij nu
benoemd als voorzitter en ook lid van het
dagelijks bestuur en de IT-commissie. Gijs
is bestuurskundige en werkt 25 jaar in de
pensioenwereld. Hij is ook werkzaam bij
het Pensioenfonds voor Huisartsen in het
beleggingsteam en brengt deze ervaring
mee naar ons fonds.

‘U bent mijn klant’

Pensioen niet omhoog
Uw opgebouwde pensioen is niet omhoog gegaan per
1 januari 2022. Daarvoor stond ons fonds er op de peildatum
vorig jaar niet goed genoeg voor. Dat is vervelend, omdat de
prijzen wel stijgen. Uw pensioen groeit hierdoor mogelijk niet
genoeg mee.
Het is belangrijk dat u regelmatig uw p
 ensioen checkt.
Dat kan eenvoudig op Mijn Pensioencijfers (via onze website
www.bpffoodservice.nl). Op de landelijke pensioenwebsite
Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u ook pensioen dat u eventueel
bij andere werkgevers hebt opgebouwd.

Premie en opbouw blijven gelijk

De pensioenopbouw en pensioenpremie w
 ijzigen niet. U bouwt
(als uw salaris niet verandert) vanaf 1 januari 2022 evenveel
pensioen op als het a
 fgelopen jaar. Ook blijft het percentage aan
pensioenpremie dat u en uw werkgever betalen hetzelfde.

Gijs vindt het belangrijk dat we weten
voor wie we het doen. ‘De deelnemers,
gepensioneerden en werkgevers zijn onze
klanten. Het is onze taak om hun pensioen
goed te regelen’.
Het bestuur van ons fonds is verheugd
over de benoeming van Gijs Flameling als
een van de voorzitters van ons bestuur.

Beleidsdekkingsgraad
Februari 2022
110%

Vraag & Antwoord
111,1%

Hoe digitaal is ons fonds?

U leest steeds vaker over digitalisering. Ook bij ons fonds wijzen
wij u graag op de digitale omgevingen waar u terecht kunt.
U hebt sneller antwoord op uw vragen en altijd toegang tot uw
eigen p
 ensioencijfers. Digitaal betekent ook minder kosten en
is beter voor het milieu. Maar we bereiken nog niet iedereen.
Daarom blijven we vragen om uw e-mailadres achter te laten in
Mijn Pensioencijfers.
Bijna 70% van de werknemers die nu pensioen opbouwt krijgt
automatisch bericht als er persoonlijke pensioenpost in Mijn
Pensioencijfers klaar staat. Hoort u al bij deze 70%? Dan krijgt u al
bericht via e-mail en ontvangt u ook onze digitale nieuwsbrieven
over actuele onderwerpen.
Bovendien regelt ú pensioenzaken direct online in
Mijn P
 ensioencijfers. U ziet meteen hoeveel pensioen er
voor u is, rekent met de Pensioenplanner of krijgt
inzicht in uw toekomstige huishoudboekje met de
online tool Pensioenschets. Wij zien u graag op
Mijn Pensioencijfers!

Contact

www.bpffoodservice.nl

Op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.
088-116 2442
Mail: info@bpffoodservice.nl
Post: Bpf Foodservice, Postbus 4471,
6401 CZ Heerlen

Kans op verlaging
Geen verhoging mogelijk
Gedeeltelijke verhoging mogelijk
Volledige verhoging mogelijk

Pensioenfondsen moeten uitrekenen
hoeveel geld zij ‘in kas’ moeten hebben
om alle pensioenen tot in de verre t oekomst
uit te keren. Onze financiële positie, of er
dus voldoende geld is, drukken we uit in
dekkingsgraden.
Maandelijks publiceren wij de ontwikkeling
van de dekkingsgraden op onze website:
www.bpffoodservice.nl/over-ons/actuele-cijfers.

In één oogopslag alle persoonlijke pensioencijfers.
Log in met DigiD
Mijn Pensioencijfers
Hier ziet u uw opgebouwde pensioen bij ons fonds.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Hier vindt u een overzicht van al uw opgebouwde
pensioenen en uw AOW.

We kunnen u sneller helpen als u uw klantnummer bij de hand hebt.
Uw klantnummer staat op brieven en pensioenoverzichten die u van ons ontvangt.

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

