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“We hopen dan ook
dat de stijging van de
rente van afgelopen
jaar doorzet.”

Hoe staat ons
fonds ervoor?
O

ns fonds is er vorig jaar beter voor komen te staan. Dat zagen
we aan onze beleidsdekkingsgraad die het afgelopen jaar bleef
stijgen. Helaas hebben we de pensioenen per 1 januari 2022 niet
kunnen verhogen. We leggen u uit waarom dat is.

Uw pensioen is begin 2022 niet
verhoogd

Eind 2021 was duidelijk dat uw pensioen
niet kon worden verhoogd. Op het
moment waarop we die beslissing
namen, stond ons fonds er nog niet
goed genoeg voor. Want om de
pensioenen per 1 januari 2022
te mogen verhogen had onze
beleidsdekkingsgraad eind
oktober 110% of hoger moeten
zijn. Deze stond toen op
108,7%. Het bestuur was
toen liever met een ander
bericht gekomen. Want
zeker nu de prijzen harder
stijgen, is het nog vervelen
der dat uw pensioen niet is
verhoogd.
Als gepensioneerde
merkt u dat direct in uw
portemonnee.

Ons fonds staat er wel beter voor

De financiële positie van ons fonds is de
afgelopen twaalf maanden aanzienlijk
verbeterd. De beleidsdekkingsgraad
steeg van 99,8% (eind januari 2021) naar
110,6% precies een jaar later. Dat kwam
vooral door de iets oplopende rente en de
gestegen aandelenkoersen.

Lage rente blijft ons tegenwerken

De rente is nog steeds erg laag. Hierdoor
blijft het voor pensioenfondsen erg lastig
om de dekkingsgraad weer op niveau
te krijgen, ondanks prima beleggings
resultaten. We hopen dan ook dat de
stijging van de rente van afgelopen jaar
doorzet. En dat het goed gaat met de
economie. Dat hebben we als pensioen
fonds echt nodig om zicht te krijgen op
een verhoging.

Lees ook: Een nieuw
pensioenstelsel.
Wat betekent dat?

Beleidsdekkingsgraad
Februari 2022
110%

Vraag & Antwoord
Een nieuw pensioenstelsel. Wat betekent dit voor mij?

Overstappen naar een nieuw pensioenstelsel is een heel proces. Als
alles volgens plan loopt, voert het kabinet de nieuwe pensioenwet op
1 januari 2023 in. Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt en
daar zijn veel partijen bij betrokken: de sociale partners, het bestuur
van ons fonds, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan.
De voorbereidingen zijn dan ook in goed overleg in volle gang. Op dit
moment is in grote lijnen bekend wat er gaat veranderen.
In het nieuwe pensioenstelsel:
• rekenen we ieder jaar uw (deel van de) pensioenpot om naar uw
pensioen,
• beweegt uw pensioen meer mee met de economie (sneller verhogen
of verlagen), en
• kijken we nog steeds naar hoe oud mensen gemiddeld worden in de
toekomst.
U mag ervan uitgaan dat alle besluiten voor de toekomst van
uw p
 ensioen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden
genomen. Meer lezen? Kijk op onze website
www.bpffoodservice.nl/de-toekomst-van-uw-aow-en-pensioen.
Of scan deze QR-code.

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

111,1%
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.
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