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Nieuwsbrief

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’. Een pensioen-

fonds met groeipotentie. 

Bij een nieuwe naam hoort een nieuw 
logo. Dat ziet u hierboven. Naast de 
nieuwe naam, heeft dit logo ook een 
beeldelement. Dat zijn de vier blokjes 
met de illustraties van fruit, vracht
wagen, vis en vlees. Daarmee willen 
we vertellen dat we hét pensioenfonds 
voor de groothandel in levensmiddelen 
en de foodservice zijn. Ook de naam 
van de website (www.bpffoodservice.nl)  
en het emailadres (info@bpffoodservice.nl)  
veranderen. Het pensioenfonds ver
andert 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 uitge
schreven 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 toe
komst. De eerste nieuwe  aansluitingen 
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.

Op uw bankafschrift staat 
voortaan Bpf Foodservice
Maandelijks ontvangt u pensioen 
van ons fonds. Op uw bankafschrift 
stond altijd Bpf GIL vermeld. Daar 
staat nu voortaan Bpf Foodservice.
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Colofon
De Nieuwsbrief is een uitgave van Bedrijfstakpensioenfonds  Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen 
(Bpf Foodservice). De Nieuwsbrief verschijnt eenmaal per jaar. Aan de tekst van deze  Nieuwsbrief 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.

 
Wanneer kan Bpf Foodservice de 
pensioenen verhogen? 

Daar is beleid voor, het zogenaamde toeslag
beleid.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de 
beleidsdekkingsgraad. Als de beleidsdekkings
graad:

< 110% geen verhoging van de pensioenen

110  125% gedeeltelijke verhoging van de 
pensioenen

> 125% volledige verhoging van de pensioenen

Bij een volledige verhoging wordt uw (opge
bouwde) pensioen aangevuld met maximaal 
100% van de prijsstijging, voor zowel (oud) 
werknemers als pensioengerechtigden.

Kan Bpf Foodservice de pensioenen verhogen?

Bpf Foodservice moet minimaal een dekkingsgraad hebben van 110% 
om de pensioenen te kunnen verhogen. De beleids dekkingsgraad van 
Bpf Foodservice kwam eind december 2016 uit op 103,9%. Dit betekent 
dat ons fonds helaas onvoldoende vermogen had om de pensioenen per 
1 januari 2017 te verhogen. 

Herstelplan 
Omdat de financiële positie onvoldoende is, heeft Bpf  Foodservice een 
herstelplan bij de toezichthouder ingediend. In dit plan staat aangegeven 
dat de financiële positie binnen een termijn van 10 jaar weer voldoende is.  
 
Meer weten over de financiële positie 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.

Wanneer wordt mijn pensioen 
uitbetaald?

Het pensioen van Bpf Foodservice wordt 
op de 23ste van elke maand op uw 
 rekening bijgeschreven. Dat gebeurt in 
de loop van de dag. Valt de 23ste in het 
weekend? Dan is de betaling op de vrijdag 
ervoor. Voor 2017 gelden de volgende 
data: 

23 januari 2017 21 juli 2017 
23 februari 2017 23 augustus 2017 
23 maart 2017 22 september 2017 
21 april 2017 23 oktober 2017 
23 mei 2017 23 november 2017 
23 juni 2017 20 december 2017

Ontvangt u uw pensioen op een buiten
landse rekening? Dan kan het zijn dat 
de betaling een paar dagen later op uw 
 rekening staat. De bedoeling is: vóór het 
einde van de maand.
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