
Binnen 2 minuten 
weet jij hoeveel 
pensioen je hebt

Waar of niet waar?
Ik betaal het pensioen 
van de ouderen

J’ouw Dag

Wij zijn 
helemaal 
digitaal!



Binnen 2 minuten 
weet jij hoeveel 
pensioen je hebt

Pensioen is al moeilijk genoeg. Dus wij 
 hebben het makkelijk gemaakt om je 

 pensioen te checken.

Alles wat je bij ons fonds opbouwt, 
staat op de beveiligde omgeving Mijn 
Pensioencijfers van onze website. Daar 
zie je hoeveel pensioen je hebt en kun 

je meteen online allerlei praktische zaken 
met ons fonds regelen, zoals het aanmel-

den van je partner als je samenwoont. We 
hebben het getimed: binnen twee minuten heb je 
alle informatie bij elkaar. Probeer het maar eens!

Beleggen? 
Daar verdienen 

wij geld mee … 
voor jouw  
pensioen

Sommige mensen snappen niet waarom wij 
beleggen. Beleggingen kunnen minder waard 
worden en dan ben je geld kwijt. Daarom vragen 
sommige mensen ons waarom we het geld niet 
veilig op een spaarrekening zetten. Zo weet 
je zeker dat het er straks nog staat. En ja, dat 
klopt. Maar dan is het bedrag in de tussentijd 
niet zoveel gegroeid als nu. Door de lage 
spaarrente is je pensioenuitkering al snel 
40% lager als we alleen sparen en niet 
beleggen. En dat wil je ook niet. Dus wij 
beleggen en verdienen daar op lange 
termijn meer mee dan mogelijk is op 
een spaarrekening. Beleggen doen 
we heel voorzichtig en onder streng 
toezicht van De  Nederlandsche 
Bank. We nemen geen onnodige 
risico’s met jouw geld. Lees 
hierover meer op onze 
website. 

Een terugblik op 2018 speciaal voor jou
Elk jaar moet ons fonds alle feiten over het afgelopen jaar op een rij zetten in een jaarverslag. Dat is droge kost 
voor accountants en toezichthouders. Maar we willen jou ook graag laten weten wat zich vorig jaar allemaal heeft 
afgespeeld. Want het gaat over jouw pensioen. Daarom maken we een speciale terugblik, een verkorte uitgave. Zo 
zie je snel wat wij allemaal gedaan hebben met alle highlights overzichtelijk bij elkaar. Check deze zomer de web-
site. Als de terugblik verschijnt, sturen we je ook een mailbericht hierover. Als we je e-mailadres nog niet  hebben, 
geef het dan door. Dat kan via de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van onze website www.bpfl.nl.

http://www.bpfl.nl
http://www.bpfl.nl/werknemer/verandert-je-situatie
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
https://www.bpfl.nl/over-ons/beleggingsbeleid/
https://www.bpfl.nl/over-ons/beleggingsbeleid/
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
http://www.bpfl.nl


Hoe staat het met onze 
 geldzaken?
De lage rente van dit moment maakt pensioen duur. Daar-
om moeten we meer buffers hebben. Bekijk deze grafiek 
met de maandelijkse stand van onze financiële positie. 

Wij zijn helemaal digitaal!
Kunnen wij jou al digitaal bereiken? Geef je e-mailadres 
door via de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers op 
onze website. Op Mijn Pensioencijfers krijg je ook online 
inzicht in jouw pensioen!

Hier kun je ons ook vinden

Laat de pensioen-
planner voor jou 
rekenen

Als je straks met pensioen gaat, kun je kiezen. Bijvoorbeeld 
of je je pensioen eerder wilt laten ingaan of een stukje 
van je pensioen wilt gebruiken om een hoger pensioen 
voor je  partner te regelen. (Die krijgt dat dan als jij komt te 
 overlijden.) Door deze keuzes wordt het pensioen voor jou 
hoger of lager. De Pensioenplanner rekent dat voor je uit. 
Je vindt de Pensioen-
planner in de beveiligde 
omgeving Mijn Pensioen-
cijfers van onze website. 
Let op: Bouw je geen 
pensioen meer op bij ons 
fonds? Dan is de planner 
voor jou niet toegankelijk. 

Groen licht 
voor nieuw 
pensioen stelsel
Je hebt het nieuws waarschijnlijk al in de media opgevangen. Er komt 
een nieuw pensioenstelsel. Met nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. En 
nieuwe regels voor je aanvullend pensioen van ons fonds. We volgen de 
 ontwikkelingen en houden je via onze website op de hoogte.

De tijd van je leven
Ga je trouwen? Of misschien een huis kopen? Dan heeft dat 
direct invloed op je pensioen. Op detijdvanjeleven.nl zie 
je welke momenten nú invloed hebben op jouw zekerheid 
voor later.

https://www.bpfl.nl/over-ons/actuele-cijfers/financiele-positie/
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
https://www.twitter.com/uwpensioen
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
http://www.bpfl.nl
https://detijdvanjeleven.nl/
https://www.twitter.com/uwpensioen


Bart Onkenhout is onze directeur bestuursbureau

Je hoort ze niet en je ziet ze niet. Maar ze 
zijn er wel: de mensen van het bestuurs-
bureau die dagelijks achter de schermen 
ervoor zorgen dat alle organisatorische 
 dingetjes tot in de puntjes geregeld zijn. 
Sinds ruim tien jaar is Bart Onkenhout 
directeur bestuursbureau. Hij vertelt 
over zijn taak als spin in het web bij het 
 pensioenfonds.

“Twee van mijn drie kinderen werken bij een 
supermarkt of hebben er gewerkt”, vertelt 
Bart Onkenhout. “Dus ik krijg thuis ook de 
post van ons pensioenfonds. Alles is al wel 
een keer voorbij gekomen: informatie als je 
begint met je baan (en met 21 jaar start met 
pensioen opbouwen), pensioenoverzichten, 
brieven als je uit dienst gaat, ga maar door. 
Die enveloppen blijven ongeopend liggen. 
Heel cliché. De brieven van de bank onder-
gaan overigens hetzelfde lot. Dan moet ik 
er voorzichtig op wijzen: er ligt daar nog iets 
voor je, hè.” 

Dat hoeft niet. BPFL is toch digitaal?
“Als ze hun e-mailadres zouden doorgeven… 
ja. Maar ik twijfel of ze dat hebben gedaan. 
Interesse voor pensioen komt pas als ze door 
een concrete aanleiding moeten inloggen, 
vermoed ik. Maar je hebt gelijk: ze zullen 
er aan moeten geloven, BPFL gaat voor 
digitaal.”

Twintigers zijn niet bezig met hun 
pensioen
“Ja, en veel deelnemers bij ons fonds zijn in 
de twintig. Zij vinden het saai. Maar pensioen 
is behoorlijk dynamisch, ook al klinkt het niet 
sexy. Waar heeft dat mee te maken? Met 
de economie die niet altijd meewerkt. Hoe 
ga je bijvoorbeeld om met de lage rente? 
Dat is namelijk heel slecht nieuws voor een 
pensioenfonds. En met de dynamiek binnen 
onze branche met zijn overnames, fusies en 
nieuwe concepten.
Tien jaar geleden hadden we € 1,5 miljard en 
nu bijna € 6,5 miljard aan belegd vermogen. 
Dat zijn enorme bedragen. Het is dan ook 
een grote verantwoordelijkheid om dat goed 
te beheren. Zeg maar: om goed op de centen 
te passen.”

>> Lees het volledige interview

‘Pensioen is behoorlijk dynamisch, 
ook al klinkt het niet sexy’

De drie hoofdtaken 
van het bestuurs-
bureau

Zorgen dat het bestuur goed kan  besturen: 
adviezen maken, voorbereiden van 
 bestuursvergaderingen, zaken uitzoeken.

De organisaties aansturen die werk voor ons 
uitvoeren, de  details van de  besluiten uit-
werken, mensen briefen, controleren dat de 
besluiten ook goed wordt  uitgevoerd.

De externe vertegenwoordiging. Het 
 bestuursbureau is aanspreekpunt voor 
 externe belanghebbenden: toezicht-
houders, Pensioenfederatie, werk-
geversorganisaties, vakbonden, andere 
 pensioenfondsen, etc.

1 2 3

https://www.bpfl.nl/extras/vervolg-interview-bart-onkenhout


1.  Ik betaal het pensioen van de ouderen

Niet waar, iedereen bouwt een eigen pensioen op.

Hoe zit het nou precies?

1. AOW-premie gaat rechtstreeks naar mensen die nu AOW ontvangen 
Onderdeel van de loonheffing (die je werkgever namens de overheid op jouw 
salaris inhoudt) is premie voor de AOW. Deze premie gebruikt de overheid om 
mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt een AOW-uitkering te geven. Hier 
betaal jij via de overheid rechtstreeks voor de mensen die nu een AOW-uitkering 
ontvangen.

2. Je betaalt voor jouw pensioen
Het pensioen dat je opbouwt via je werkgever is van jou. Jij betaalt 
voor je eigen pensioen. Iedere keer dat je premie betaalt, krijg je 
op basis van je salaris een stukje pensioen opbouw. Het mooie is: 
je werkgever betaalt mee aan jouw pensioen. Dat geld wordt apart 

gezet voor jou. Dit pensioen gaat niet naar  anderen. Wil je weten 
hoe het precies in elkaar steekt? Bekijk de  rekenvoorbeelden op 
onze website.

Test je pensioen-
kennis.  
Wat is waar en 
wat is niet waar?

2.  Ik betaal meer dan ik ooit aan pensioen  
 zal ontvangen

Niet waar, voor iedere euro pensioenpremie die jij nu betaalt, krijg je later 
meer terug. 

Hoe zit het nou precies?
Van de premie die ons fonds van jou en je werkgever krijgt gebruiken we een 
groot deel om te sparen en te beleggen. Hierdoor stijgt dit bedrag enorm. 
Als je met pensioen gaat, krijg je voor het totale bedrag, inleg + beleggings-
opbrengsten, een pensioen uitgekeerd. Dat betalen we aan jou, zolang je 
leeft. Leef je lang? Ook dat gaat goed. Je uitkering gaat gewoon door. Raak 
je arbeidsongeschikt? Ook dan krijg je van ons pensioen. Kom je te overlij-
den? Dan krijgen je nabestaanden een uitkering. Uit diverse onderzoeken 
en ervaringen in het verleden blijkt telkens weer dat een deelnemer op die 
manier gemiddeld tussen de € 3 en € 5 aan pensioen terugkrijgt voor iedere 
euro die hij betaalt. Ook als het tegenzit in het leven. Wil je nu weten hoeveel 
pensioen je later krijgt? Doe de pensioencheck!

https://www.bpfl.nl/extras/de-som-van-je-pensioen-rekenvoorbeeld-wijziging-2019/
https://www.bpfl.nl/werknemer/hoeveel-krijg-je/doe-de-pensioencheck/


Contact
Je kunt ons…
… alle pensioenvragen stellen die je wilt.
Houd daarbij jouw klantnummer bij de hand of neem het op in je mail of brief. Dan kunnen wij je sneller helpen. 
Je vindt je klantnummer bovenaan elke brief en op elk pensioenoverzicht dat je van ons krijgt. 

… mailen.
Via info@bpfl.nl. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. (Binnen 5 werkdagen ontvang je een eerste reactie.)

… bellen.
Op 088 - 116 3070 is de helpdesk van BPFL bereikbaar. (Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.)

… schrijven.
Stuur je brief naar BPFL, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen. (Let erop dat je je brief ondertekent.)

Kijk op onze website
Op www.bpfl.nl vind je veel informatie over ons fonds en over pensioen in het algemeen.

Colofon 
Dit magazine is een uitgave van 
 Bedrijfstakpensioenfonds voor het 
 Levensmiddelenbedrijf (BPFL). Tekst,  opmaak 
en illustraties zijn gemaakt door AZL  Marketing 
& Communicatie. Aan de tekst van deze 
 uitgave kun je geen rechten ontlenen.  Rechten 
kun je alleen ontlenen aan het pensioen-
reglement van BPFL. Dat staat op de website 
www.bpfl.nl/documenten. 

Fotografie:  Gerard Vellekoop
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