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Nieuwsbrief
Ons fonds kan uw pensioen dit jaar niet verhogen
Dat is wel elk jaar ons streven, want
we willen graag dat uw pensioen
zijn waarde behoudt. Onze
financiële situatie is in de loop van

De algemene prijzen stijgen elk jaar een
beetje. Daarom zouden we graag willen
dat de pensioenen ook elk jaar een
beetje kunnen stijgen. Dan kunt u van
uw pensioen evenveel blijven kopen
en behoudt het zijn waarde. Doordat
de prijzen stijgen en uw pensioen niet,
daalt uw koopkracht.

vorig jaar wel verbeterd. Dat is een
positieve ontwikkeling. We hoeven
de pensioenen dan ook niet te
verlagen. Helaas hebben we nog

Het is niet gelukt
om de pensioenen
te verhogen

niet genoeg reserves om een
verhoging uit te keren.

Of we de pensioenen kunnen
verhogen, hangt af van onze financiële
situatie. Hoe we ervoor staan, wordt in
kaart gebracht met de beleidsdekkings
graad. De beleidsdekkingsgraad was
eind 2017 107,3%. Dat betekent dat we
voor elke €100 die we (in de toekomst)
moeten uitkeren aan pensioen, ruim
€107 aan vermogen hebben. Zolang de
beleidsdekkingsgraad onder de 110%
procent ligt, mogen we de pensioenen
niet verhogen.

Ons fonds is financieel helemaal
gezond vanaf een beleidsdekkingsgraad
van 112,4%. Als de financiële situatie
het toelaat, kunnen we de pensioenen
in de toekomst weer laten meegroeien
met de prijsstijgingen.

Herstelplan
Om weer financieel gezond te worden
hebben we een herstelplan ingediend
bij toezichthouder De Nederlandsche
Bank (DNB). Op basis van ons
herstelplan moet de d
 ekkingsgraad
121,3% zijn eind 2026. Dit is in lijn
met de n
 ieuwe regels voor pensioen
fondsen. Zolang de financiële situatie
onvoldoende blijft, moet ons fonds
ieder jaar een nieuw herstelplan
indienen. 

Meer informatie over onze
huidige financiële situatie en
het herstelplan vindt u op onze
website www.bpffoodservice.nl.

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.

Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?

Hoe kunt u uw e-mailadres doorgeven?

Het pensioen van ons fonds 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. In de komende maanden
gelden de volgende betaaldata:

Uw e-mailadres geeft u door in de beveiligde omgeving
‘Mijn Pensioencijfers’ van onze website
www.bpffoodservice.nl. Log in met uw DigiD, ga
naar ‘Mijn gegevens’ en vul het e-mailadres in dat
wij mogen gebruiken. Ons fonds gaat u steeds meer
digitaal informeren. Pensioenoverzichten en jaar
opgaven ontvangt u straks niet langer per post. In
plaats daarvan krijgt u een e-mail als er persoonlijke
pensioeninformatie voor u klaar staat. U kunt de 
documenten dan ophalen en als u wilt, uitprinten.
Wilt u toch liever informatie op papier blijven
ontvangen? Dan kunt u dat in ‘Mijn Pensioencijfers’
aangeven. Of stuur een brief naar Bpf Foodservice,
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

23 maart 2018
23 april 2018
23 mei 2018
22 juni 2018
23 juli 2018

23 augustus 2018
21 september 2018
23 oktober 2018
23 november 2018
20 december 2018

Ontvangt u uw pensioen op een buitenlandse 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.

Verhuist u naar het buitenland?
Gaat u verhuizen naar het buitenland en wilt u daar uw pensioen ontvangen? Dat kan! U moet wel een paar dingen regelen
voor uw pensioen.
1. Het is belangrijk dat u uw nieuwe adresgegevens aan ons doorgeeft:
• log in op ‘Mijn Pensioencijfers’ en wijzig daar uw adres bij ‘Mijn gegevens’, of
• stuur ons een verhuisbericht met de nieuwe buitenlandse adresgegevens
2. Controleer of het land waarnaartoe u verhuist een belastingverdrag heeft met Nederland. Een overzicht vindt u op
www.belastingdienst.nl.
3. Kijk welke zaken u moet regelen voor uw AOW-pensioen van de overheid op de website van www.svb.nl.
4. Als u eenmaal verhuist bent, vragen wij u om ons goed op te hoogte te houden als er belangrijke veranderingen zijn in
uw privéleven. Denk aan een scheiding of een nieuwe adreswijziging.
5. Omdat wij niet meer automatisch bericht krijgen, vragen wij u elk jaar om aan te tonen dat u nog in leven bent. Daarvoor
krijgt u het formulier ‘Attestatie de vita’. Dit bewijs van leven is belangrijk voor uw pensioenuitkering. Stuur dat formulier
altijd vóór de gevraagde datum aan ons terug en voorkom daarmee problemen met de uitbetaling van uw pensioen
uitkering.
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Verhuist u binnen Nederland dan hoeft u niets te doen.

