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Pensioenkrant

Steeds meer digitale post
Meer dan 50% van onze werknemers

Voor u persoonlijk

tijd mee en u helpt ons daarbij.

U krijgt een e-mailbericht als er
persoonlijke pensioeninformatie voor
u klaar staat in Mijn Pensioencijfers.
In die mail vindt u meteen een link
naar de inlogpagina van Mijn Pensioen
cijfers. Vindt u het fijn om de informatie
op papier te hebben? Maak dan een
printje voor uw administratie.

Hebt u al eens een kijkje genomen
op de beveiligde omgeving Mijn
Pensioencijfers? Log in met uw DigiD
via onze website www.bpffoodservice.nl.
U vindt in Mijn Pensioencijfers actuele
informatie over uw pensioen én u kunt
pensioenzaken direct online regelen.

99 U krijgt een e-mail als er persoon
lijke pensioeninformatie voor u klaar
staat.
99 U kunt ook buiten kantoortijden uw
pensioenzaken online met ons
regelen.

in de sector zijn al overgestapt op
digitale post. Dank u wel! Daar zijn
we best trots op. Wij gaan met de

Uw voordelen

99 In één oogopslag ziet u hoeveel
pensioen er voor u is.
99 Al uw persoonlijke pensioen
informatie bij ons fonds staat op
één plek.
99 Mijn Pensioencijfers is een
beveiligde omgeving op onze
website. U logt veilig in met uw
DigiD met SMS-controle.
99 Overweegt u eerder, later of in
deeltijd met pensioen te gaan?
Dan rekent u met de Pensioen
planner de financiële gevolgen uit
en met de Pensioenschets of dat
voldoende is. 

Tip: Regel uw SMS-code via de website www.digid.nl. Want vanaf 1 januari 2019 is de inlogbeveiliging uitgebreid met een 		
SMS-code. Wij zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de inlog op onze website veilig blijft. Regel uw SMS-code 		
via de website www.digid.nl.
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DigiD
Controle via sms
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Mijn Pensioencijfers

Inloggen met DigiD

DigiD

+ SMS =
controle

Stel controle via SMS
in op www.digid.nl

Log dan in op Mijn Pensioencijfers
op www.bpffoodservice.nl
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Klein pensioen verhuist voortaan met u mee
Gaat u straks uit dienst of buiten de bedrijfstak werken? Of bent u juist nieuw
in dienst en gaat u pensioen bij ons fonds opbouwen? Klein pensioen verhuist
automatisch mee.
1. Is uw opgebouwde pensioen minder dan € 484,09?
• Als u ergens anders gaat werken, dan dragen wij uw kleine pensioen
automatisch over aan uw nieuwe pensioenuitvoerder.
• Komt u bij ons nieuw in dienst dan kan uw vorige pensioenuitvoerder
besluiten om uw kleine pensioen aan ons over te dragen.
2. Is uw opgebouwde pensioen € 484,09 of meer? Dan moet u zelf kiezen of u
uw pensioen meeneemt.
Op onze website vindt u meer informatie:
1. www.bpffoodservice.nl/oud-werknemer/pensioen-meenemen
2. www.bpffoodservice.nl/werknemer/verandert-uw-situatie/werk

Mijn Pensioencijfers: actueel en handig!
Hebt u uw e-mailadres nog niet aan
ons doorgegeven? Dat kan eenvoudig
in Mijn Pensioencijfers onder de
knop ‘Mijn gegevens’. Hier kunt u
ook uw voorkeur aangeven als u uw
pensioenpost het liefste op papier blijft
ontvangen. 

Top 10
Lage kosten voor
vermogensbeheer en toch
een mooie winst boeken?
Ons fonds staat in de top
10 van Nederlandse
fondsen die goed
presteren. Lees het artikel
hierover op het onze
website: www.bpffood
service.nl/nieuws. Klik op
het bericht ‘Bpf Food
service in de top 10’.

Doe mee!
Regelmatig vragen wij op
onze website uw mening
of hebben een stelling
over een onderwerp in
een poll. U ziet meteen
de resultaten. Ga naar
onze homepage
www.bpffoodservice.nl
en doe mee!
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Uw pensioen is niet verhoogd
In het algemeen kunt u met € 100 nu minder
Graadmeter van onze financiële positie
kopen dan met € 100 enkele jaren geleden.
Hoe wij er financieel voor staan, is af te lezen
Om ervoor te zorgen dat u straks met uw
van de beleidsdekkingsgraad. In de wet staat
pensioengeld evenveel kunt kopen als nu, moet
dat onze beleidsdekkingsgraad 110% of hoger
uw pensioen dus met die prijzen meestijgen.
moet zijn om de pensioenen te kunnen verhogen.
Daarom probeert ons fonds elk jaar uw pensioen
Dat was eind 2018 niet het geval. Het bestuur
te verhogen. Het gaat om het pensioen dat u tot
heeft daarom in december moeten besluiten dat
dan toe hebt opgebouwd. Dat groeit nog
de pensioenen per 1 januari 2019 niet
als u nog werkt en pensioen opbouwt.
verhoogd kunnen worden.
Het kan ook groeien, doordat wij
Maandelijks publiceren we de
110%
er extra geld bij stoppen. Dat
nieuwe cijfers op onze website
120%
verhogen door er extra geld
www.bpffoodservice.nl/
bij te stoppen noemen wij de
over-ons/actuele-cijfers. 
100%
jaarlijkse verhoging van uw
106,7%
130%
pensioen. U betaalt niets voor
deze verhoging. Dat krijgt u van
90%
BELEIDSons fonds als wij er financieel
DEKKINGSGRAAD
goed voor staan. Dat is op dit
FEBRUARI 2019
moment helaas niet zo. Daarom
zijn de pensioenen per 1 januari 2019
niet verhoogd.

Is deeltijdpensioen iets voor u?

Nieuwe trend
onder 60-plussers:
deeltijdwerken
Omdat we met zijn allen langer

werknemers ervoor om richting

vaak spaargeld of bezuinigt op de
uitgaven. Bij ons fonds hebt u nog
een optie: u kunt een stukje van uw
pensioen eerder laten ingaan. Dat is
deeltijdpensioen.

hun pensioendatum in deeltijd te

Hoe werkt dat?

werken, kiezen steeds meer

mensen. Misschien is het iets

Stel: u gaat één dag in de week minder
werken. U overlegt met uw werk
gever en past uw arbeidscontract aan.
U werkt vier dagen en krijgt over die
vier dagen salaris. U blijft pensioen
opbouwen over dat salaris. Voor die ene
dag dat u niet meer werkt, krijgt u dan
pensioen.

voor u?

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Van alle werknemers in Nederland
tussen de 60 en 67 jaar werkt 1 op
de 6 in deeltijd. Een generatie eerder
was dat nog 1 op de 14. Dat blijkt uit
onderzoek door een onafhankelijk
onderzoeksbureau Netspar. Naarmate
de werknemer ouder wordt, gaat hij of
zij geleidelijk minder werken. Een grote
deeltijdbaan (20 tot 32 uur per week)
is relatief populair bij mensen rond de
62 jaar, een kleine deeltijdbaan (minder
dan 12 uur per week) komt vaker voor
rond de 67 jaar.
Wie minder werkt, krijgt minder salaris.
De oudere werknemer die minder gaat
werken (parttime) gebruikt hiervoor

Stel dat u € 10.000 bruto per jaar
aan pensioen hebt opgebouwd
op uw 65ste. U gaat 20% minder
werken, dan nemen we 20% van uw
opgebouwde pensioen: € 2.000 bruto
per jaar. Dit bedrag wordt vervolgens
teruggerekend naar een eerdere
ingangsdatum. Als u dit drie jaar voor
uw pensioendatum laat ingaan, krijgt u
€ 119 bruto pensioen per maand bij uw
salaris erbij.
Als u besluit om later nog een dag
minder te gaan werken en uw werk
gever is hiermee akkoord, dan
berekenen we uw pensioen opnieuw.
Eenmaal ingegaan pensioen kan niet
meer gestopt worden.

gaan werken. Bij ons fonds kunt u
dan uw pensioen in deeltijd laten
ingaan. Dat doen nog niet zoveel

Nadeel van deeltijdpensioen is dat uw
totale pensioen straks omlaag gaat. Dat
heeft twee oorzaken:
1. Pensioen dat eerder ingaat, is lager.
Dat komt doordat u het pensioen
bedrag als het ware uitsmeert over
een langere periode. Dan wordt het
bedrag per maand lager.
2. U bouwt minder pensioen op,
omdat u in deeltijd werkt. Het
pensioen dat u vanaf uw pensioen
datum krijgt zolang u leeft, wordt
daardoor lager. Ook het partner
pensioen dat uw partner krijgt als u
komt te overlijden, gaat omlaag.

Is deeltijdpensioen iets voor u?
Ga naar onze website
www.bpffoodservice.nl. Log in op de
beveiligde omgeving Mijn Pensioen
cijfers. Check uw pensioen en reken
met de Pensioenplanner uit wat deel
tijdpensioen voor u betekent. 
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Uw vraag, ons antwoord
Wanneer is er een nieuw Uniform Pensioen
overzicht?
Naar verwachting is uw nieuwe Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
in september 2019 beschikbaar. Voorheen kreeg u elk jaar het UPO
thuis gestuurd. Nu doen we zoveel als mogelijk digitaal.
Als uw UPO klaar is, staat hij in Mijn Pensioencijfers. U krijgt dan
een e-mail, zodat u uw UPO kunt downloaden, eventueel printen of
opslaan op uw computer. Controleer élk jaar goed of alle gegevens
correct zijn. Op onze website leest u bij Veel gestelde vragen wat u
kunt doen als u twijfelt over de gegevens.
Hebt u aangegeven dat u uw UPO liever per post ontvangt? Dan
krijgt u uw UPO per post.
Wilt u dat veranderen? Log dan in op Mijn Pensioencijfers op onze
website www.bpffoodservice.nl en klik op de knop ‘Mijn gegevens’.
Daar kunt u uw e-mailadres invullen en aangeven dat u voortaan
pensioeninformatie digitaal wilt ontvangen.

Online wel zo mooi. Maar hoe zit
het met de beveiliging van mijn
gegevens?
We doen er alles aan om uw persoonlijke
gegevens te bewaken. Wij voldoen aan de
strenge eisen die de wet voorschrijft.
Zo vragen wij bijvoorbeeld alleen persoons
gegevens die nodig zijn om uw pensioen
te administreren en te berekenen. In de
privacyverklaring op onze website leest u
welke gegevens wij van u administreren
en met welk doel. U vindt de link naar de
privacyverklaring helemaal onderaan de home
page van de website of type in uw browser:
www.bpffoodservice.nl/privacyverklaring.

Krijgt mijn ex-partner de helft van mijn pensioen?
Als u besluit om uit elkaar te gaan is dat voor u persoonlijk al vervelend genoeg. Een scheiding raakt ook uw pensioen.
In de wet is vastgelegd dat uw ex-partner recht heeft op het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd
partnerschap hebt opgebouwd.
Samen met uw (ex-)partner kunt u ook andere afspraken maken. Bijvoorbeeld niet ieder de helft, maar een andere verdeling.
Belangrijk is dat u uw scheiding én de afspraken die u hebt vastgelegd aan ons doorgeeft. Doe dat binnen twee jaar nadat
u uit elkaar bent gegaan.
Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers via onze website, vul het formulier in en voeg eventueel uw
echtscheidingsconvenant toe. Dan krijgen u en uw ex-partner straks pensioen rechtstreeks van ons uitgekeerd. Geeft u
niets door, dan moet uw ex-partner het deel waar hij of zij recht op heeft bij u opvragen als u met pensioen bent.
Meer informatie vindt u op onze website: www.bpffoodservice.nl/werknemer/verandert-uw-situatie.

Contact
24/7

Online
In Mijn Pensioencijfers kunt u 24/7
uw pensioenzaken zelf regelen.

… mailen
Via info@bpffoodservice.nl. Zeven
dagen per week, 24 uur per dag.
… schrijven
Stuur uw brief naar Bpf Foodservice,
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.
Let erop dat u uw brief ondertekent.

Houd uw klantnummer bij de hand als
u belt of vermeldt uw klantnummer in
uw e-mail of brief.
Dan kunnen wij u sneller helpen. U
vindt uw klantnummer bovenaan elke
brief en op elk pensioenoverzicht dat u
van ons krijgt.

Of u kunt ons...
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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.

SPUZ.12.6.3

… bellen
Op 088 - 116 2442 is de Klantenservice
van Bpf Foodservice bereikbaar. Op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

