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Uw vraag,
ons antwoord

Geef uw email- 
adres door!

Hoe wilt u later 
leven?

Pensioenkrant 

Bpf GIL heet voortaan Bpf Foodservice
Bpf GIL is de afkorting voor ‘Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel 

in Levensmiddelen’. En dat is precies wat er verandert. Het is niet alleen 

meer het pensioenfonds voor de groothandel in levensmiddelen, maar nu 

ook voor de foodservice. Daarom is de nieuwe naam per 1 februari: 

‘ Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen’. 

Bij een nieuwe naam hoort een nieuw 
logo. Dat ziet u hierboven. In dit logo 
ziet u vier blokjes met illustraties van 
fruit, vrachtwagen, vis en vlees. 
 Daarmee willen we vertellen dat we 
hét  pensioenfonds voor de groothandel 
in  levensmiddelen en de foodservice 
zijn. Het  pensioenfonds verandert 
verder niet. Het bestuur en andere 
organen blijven ongewijzigd. 

Kortom: Bpf Foodservice
De nieuwe naam is Bedrijfstak
pensioenfonds Foodservice & 
 Groothandel in Levensmiddelen. 
Dit is wel een lange naam. In brieven 
en mailtjes gaan we deze volledig 

 uitgeschreven naam niet telkens 
 gebruiken. Daarvoor hebben we een 
ingekorte versie: Bpf Foodservice.

Een groeiend fonds is goed voor u
Het afsluiten van de mantel CAO én 
de naamswijziging zetten de deur open 
voor verdere groei. Een groeiend fonds 
is goed nieuws voor u. Want met meer 
deelnemers verdelen we de kosten 
over meer personen. Daardoor dalen op 
termijn de kosten per deelnemer. 

Zo bereidt ons fonds zich voor op de 
 toekomst. De eerste nieuwe aan
sluitingen zijn inmiddels een feit, 
 waaronder Hanos per 1 januari 2016. 

Nieuwe CAO en wijziging  
verplichtstelling
De nieuwe naam is in lijn met de 
mantel CAO voor de Foodservice en 
Groothandel in Levensmiddelen. Ook 
de verplichtstelling van ons fonds wordt 
hierop aangepast. De nieuwe verplicht
stelling is gericht op de groothandel in 
levensmiddelen en de foodservice. Zo 
gelden dadelijk voor alle bedrijven in 
de bedrijfstak dezelfde voorwaarden 
voor de arbeidsvoorwaarde pensioen. 
Dit levert voordeel op, omdat het fonds 
voor veel mensen tegelijk in één keer 
het pensioen kan regelen. 

Het e-mailadres én het  
internetadres veranderen
Met de wijziging van de naam, 
 veranderen ook het internetadres en 
het emailadres. U kunt ons voortaan 
bereiken op www.bpffoodservice.nl 
en info@bpffoodservice.nl.  
Het telefoonnummer wijzigt niet.



Geef uw e-mail-
adres door! 
Bpf Foodservice wil in de toekomst meer digitaal  communiceren. 
Geef uw emailadres door via de beveiligde omgeving van 
onze website, Mijn Pensioen cijfers.  
U logt in met uw DigiD en komt dan 
op uw  persoonlijke  pagina. 
Vul uw emailadres in bij 
‘Mijn Gegevens’. Zo kunnen 
wij u ook in de toekomst 
goed bereiken. 
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Premie per 1 januari 

Per 1 januari 2017 is de premie voor de pensioenregeling van 
Bpf Foodservice gewijzigd. Want de premie voor pensioen 
moet kostendekkend zijn. Dat was niet (meer) het geval. 
Daarom hebben caopartijen besloten om de premie aan te 
passen. Dit betekent dat uw werkgever én u meer premie gaan 
betalen. Uw werkgever houdt de pensioenpremie in op uw 
bruto salaris. Hoeveel dit is, ziet u op uw salarisstrook terug. 
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Mijnpensioen
overzicht.nl 
breidt uit

Op de website  
www.mijnpensioen
overzicht.nl krijgt u een 
overzicht van hoeveel 
AOWpensioen en 
aanvullend pensioen u 
straks in totaal kunt 
verwachten. De cijfers op 
deze site worden nu drie 
keer per jaar geactualiseerd.  
Dat was één keer per jaar.

AOWleeftijd 
stijgt verder

De leeftijd waarop u voor 
het eerst AOWpensioen 
ontvangt van de overheid 
stijgt in 2022 naar 67 jaar 
en 3 maanden. Dit besluit 
betreft mensen die 
geboren zijn op of na 
1 januari 1955 en voor 
1 april 1956. Wilt u weten 
wanneer u AOWpensioen 
ontvangt? Meer informatie 
over het AOWpensioen 
vindt u op de website van 
de Sociale Verzekerings
bank, www.svb.nl/aow.

Hoe staat  

Bpf Foodservice 

er voor?

De beleidsdekkingsgraad zegt hoe 
een pensioenfonds er  financieel 
voor staat. De beleidsdekkings
graad van Bpf Food service kwam 
eind  december 2016 uit op 103,9%. 
Dit betekent dat voor iedere euro 
pensioen die uitbetaald wordt, of in 
de  toekomst uitbetaald gaat  worden, 
ongeveer € 1,04  beschikbaar is. 

Herstelplan
Omdat de financiële  positie 
 onvoldoende is, heeft 
Bpf  Food service een herstelplan 
bij de toezichthouder ingediend. In 
dit plan staat aange geven dat de 
 financiële positie binnen een  termijn 
van 10 jaar (2016: 11 jaar) weer 
 voldoende is. 

Geen verhoging van de  
pensioenen
Bpf Foodservice moet minimaal een 
dekkingsgraad hebben van 110% om 
de pensioenen te  kunnen verhogen. 
Ons fonds had helaas onvoldoende 
 vermogen om de pensioenen per 
1  januari 2017 te verhogen. 

Meer lezen over de financiële p ositie 
van Bpf Foodservice? Ga dan naar 
www.bpffoodservice.nl/overons/ 
actuelecijfers. 

Geen automatisch recht op  
verhoging
U hebt niet automatisch recht 
op een verhoging. Dat gaat 
 alleen als ons fonds er  financieel 
goed genoeg voor staat. Bij 
een  verhoging wordt uw 
 opgebouwde pensioen  aangevuld 
met maximaal de prijsstijging. 
Wij reserveren geen geld voor 
de verhoging. Ons bestuur 
bekijkt elk jaar of en hoeveel 
uw  opgebouwde pensioen kan 
worden verhoogd. Dat hangt af 
van de financiële positie van het 
fonds.

Kunt u straks leven zoals u dat 
wilt? Doe de pensioencheck!
Dit zijn dé manieren om uw pensioen te checken: 

Bekijk uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Dit is een 
 persoonlijk overzicht van uw pensioen bij ons fonds. 

Bezoek Mijnpensioenoverzicht.nl. Voor een totaaloverzicht 
van uw pensioen bij de overheid en al uw werkgevers bij 
elkaar. 

Log in op Mijn Pensioencijfers op onze website  
www.bpffoodservice.nl. Hier ziet u in één oogopslag wat u 
aan pensioen hebt opgebouwd bij ons fonds.

Gebruik de Pensioenplanner, die ook op Mijn 
 Pensioencijfers staat. Daarmee berekent u wat  bepaalde 
keuzes rondom uw pensionering betekenen voor de 
hoogte van uw pensioen. 

Doe de Pensioenschets, die ook op Mijn Pensioen cijfers 
staat. Als u weet hoeveel pensioen u hebt, is het ook goed 
om te checken of het genoeg is. Of u straks kunt leven 
zoals u dat wilt! 



‘Hoe wilt u 
later leven?’

Als werknemer krijgt u een salaris 

en weet u wat u daar ongeveer mee 

kunt doen. Straks krijgt u pensioen. 

Hoe weet u of dat genoeg is? Wij 

vroegen het Anna van der Schors. 

Zij is senior wetenschappelijk 

medewerker bij het Nibud, hét 

instituut voor budgetvoorlichting 

in Nederland. Ze adviseert mensen 

hoe zij hun kennis over hun 

 eigen financiële situatie kunnen 

 verbeteren. 

Doe de Pensioenschets!
Wilt u weten of u later genoeg 
hebt om van te leven? Hoe 
wilt u wonen? Hoe vaak wilt 
u straks op vakantie? Doe dan 
de  pensioenschets. Ga naar  
www.bpffoodservice.nl, log in en 
ga naar de Pensioenschets. 

Wie heeft er nu een glazen bol?
‘Niemand, maar probeer u toch een 
voorstelling te maken van uw toe
komstige leven. Denkt u dat u na uw 
pensionering drie keer per jaar op 
vakantie wilt? Of bent u liever thuis bij 
familie? Bedenk waar u dan minder 
geld aan kwijt bent. Is uw hypotheek 
afgelost; zijn de kinderen uit huis? Kijk 
of uw verwachtingen aansluiten bij uw 
verwachte pensioen.’

Verandert het uitgavenpatroon  
nog verder?
‘Tussen 65 en 70 jaar nemen de 
 uitgaves voor vrijetijdsbesteding 
toe, daarna nemen ze weer af. 
 Gepensioneerden geven verder 
als ze ouder worden meer uit aan 
energie, huishoudelijke hulp en aan 
zorg. De grootste verandering in de 
uitgaven vindt plaats als de partner 
overlijdt. Dan bent u minder kwijt aan 
 bijvoorbeeld zorg, kleding en voeding.’

Wat kunt u doen aan een 
pensioentekort?
‘Neem niet klakkeloos aan dat u dat 
hebt; misschien geldt het niet voor u! 
Staat u vlak voor uw pensioen en hebt 
u te weinig? Zoek dan besparingen of 
stel uw verwachtingen bij. Ook biedt 
uw pensioenregeling hulp; u kunt in 
de eerste jaren na pensionering meer 
 pensioen ontvangen en daarna wat 
minder. Of misschien vindt u uw werk 
gewoon leuk en wilt u langer door
werken. Staat u wat verder van uw 
pensioen en hebt u te weinig? Dan 
kunt u financieel advies inwinnen.’

Hoe selecteert u een goede 
financieel adviseur?
‘Ik zou in ieder geval kiezen voor een 
onafhankelijke adviseur, die verschil
lende financiële dienstverleners met 
elkaar kan vergelijken. Verder betaalt u 
een adviseur rechtstreeks, dus ik zou 
in ieder geval twee opties vergelijken. 
Wat zijn de kosten en wat doet hij voor 
dat bedrag? Realiseert u zich dat een 
adviseur geld kost, maar ook geld kan 
opleveren.’

Wat is de grootste valkuil?
‘Mensen weten wel dat het belangrijk 
is om over hun pensioen na te denken, 
maar ze willen geen foute beslissing 
nemen. Daarom willen ze er rustig voor 
gaan zitten. Bij velen komt dat er niet 
van en wordt het steeds uitgesteld. De 
grote valkuil is dat het nooit prioriteit 
heeft. Toch is het met een paar stapjes 
al mogelijk om iets te regelen.’ 

Interview met Nibud-medewerker  
Anna van der Schors
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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.  
Adres voor de  Bpf Foodservice, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

Uw vraag, ons antwoord
Vragen over pensioen? 
U vindt veel informatie op www.bpffoodservice.nl. U kunt ons ook bellen: 088 - 116 2442 (elke werkdag 
van 8.30 tot 17.00 uur) of mailen: info@bpffoodservice.nl.

Tobias Teneij, Werner Sassen, Tammy Keulers, Marlou Maas, Timothy Vincken, Paul Robroeks, 

 Christiaan Barendregt, Yuri Baadjou, Rob Voragen, Audrey Lemmerling,  Carlien Habets,  

Natasja Ernst en David Vervlossen (niet op de foto Ramon Touw, Willy Jacobs en Ellen Savelsberg)  

beantwoorden uw vragen graag.

Kan ik AOW en het pensioen van Bpf Foodservice 
gelijktijdig laten ingaan?

Ja. Dat kan. De AOWleeftijd stijgt de komende jaren in etappes 
naar 67 jaar en drie maanden in 2022. Daarna stijgt de AOW 
leeftijd mogelijk nog verder. Onze pensioenregeling gaat uit van 
een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. In het Uniform Pensioen
overzicht ziet u dit terug. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen 
eerder of later te laten ingaan dan 67 jaar. 

Het komt geregeld voor dat mensen ervoor kiezen om het 
 pensioen op AOWingangsdatum in te laten gaan. Als uw  pensioen 
eerder ingaat dan de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar, dan is uw 
pensioeninkomen lager. U bouwt immers minder pensioen op, 
omdat u eerder stopt met werken en u maakt naar verwachting 
langer gebruik van uw pensioen. Ook kunt u ervoor kiezen om uw 
pensioen later te laten ingaan. Dan is uw pensioen hoger. Log in 
bij Mijn Pensioencijfers op onze website www.bpffoodservice.nl  
en reken met de Pensioenplanner uit wat dit precies betekent 
voor de hoogte van uw pensioen. Meer informatie over uw AOW 
pensioen vindt u op www.svb.nl/aow.

Sinds kort woon ik samen. Moet ik 
mijn partner bij Bpf Foodservice 
aanmelden?

Wilt u dat uw partner recht krijgt op partner
pensioen na uw overlijden? Dan moet u uw 
 partner bij ons aanmelden. Controleer of u 
 voldoet aan de voorwaarden. Deze kunt u 
vinden op onze website www.bpffoodservice.nl 
onder Werknemer / Verandert uw situatie? 
Voldoet u aan de voorwaarden? Log dan in 
op de website en vul het formulier in op Mijn 
Pensioencijfers. U ontvangt bericht als wij uw 
aanmelding hebben geaccepteerd.  
Daarna staat uw partner genoemd in uw 
 Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Hoe kan ik inloggen op de website 
www.bpffoodservice.nl?

Ga naar de website www.bpffoodservice.nl.  
Rechtsboven ziet u ‘Inloggen’ staan. Als u 
daarop klikt kunt u met uw Digid inloggen.  
Dan komt u terecht in de beveiligde omgeving 
met persoonlijke pensioeninformatie:  
Mijn Pensioencijfers. DigiD is de code die u 
ook gebruikt voor  websites van de  overheid. 
Hebt u geen DigiD? Dan kunt u deze 
 aanvragen via www.digid.nl.

Kan dat niet (omdat u in het buitenland 
woont), dan kunt u bij Mijn Pensioencijfers 
ook  inloggen met uw klantnummer van 
Bpf Foodservice. Dat nummer staat op de 
 brieven die u van Bpf Foodservice ontvangt. 
Het wachtwoord sturen we u dan per post toe.
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