
Supermarktmanager 
Robin van der Tas: 
‘In onze winkel is er altijd 
wel iets te doen’

Waar of niet waar?
pensioen is iets voor 
als je oud bent

J’ouw Dag
Je pensioen gaat 
waarschijnlijk 
niet omlaag



Financiële situatie
Onze beleidsdekkingsgraad is eind 
november 94,9%. Lees op onze 
 website wat dit percentage betekent. 

Hebben wij jouw e-mailadres?
Snel informatie over je pensioen krijgen? Dat kan!  
Maar dan hebben we wel je e-mailadres nodig. Geef je 
e-mailadres daarom door in Mijn Pensioencijfers. 

Hier vind je ons!

Waarschijnlijk gaat je 
pensioen niet omlaag
Onze financiële positie is niet goed. Daarom 
leek het erop dat wij de  pensioenen  moesten 
gaan verlagen per 1 januari 2020. Maar minister 
 Koolmees heeft de regels tijdelijk bijgesteld. Als 
we kijken naar onze huidige  financiële positie 
wordt een verlaging  minder waarschijnlijk. Maar 
we zijn nog niet uit de gevarenzone. 

Langer de tijd om te herstellen
De minister heeft besloten dat we langer 
de tijd krijgen om te herstellen. De kritische 
ondergrens was 95%. Door de maatregel van 
Koolmees is deze verlaagd naar 90%.
• Is de actuele dekkingsgraad op 

31  december lager? Dan moeten we de 
pensioenen verlagen.

• Is de actuele dekkingsgraad op 
31  december hoger? Dan is een ver laging 
per 1 januari 2020 van de baan.

We zitten nu boven de grens.  
De ontwikkelingen in de komende maand 
 bepalen of er een verlaging komt.  Helemaal 
zeker weten we het op 31  december 2020.

Verlaging op een later tijdstip blijft 
 mogelijk
We kunnen nog niets zeggen over de  periode 
ná 2020. Een verlaging op een later tijdstip blijft 
mogelijk. Veel hangt af van hoe onze financiële 
positie zich ontwikkelt. Ook weten we nog niet 
hoe het nieuwe pensioenakkoord uitpakt voor 
ons fonds en onze deelnemers. 

https://www.bpfl.nl/over-ons/actuele-cijfers/financiele-positie/
https://www.bpfl.nl/over-ons/actuele-cijfers/financiele-positie/
https://www.twitter.com/uwpensioen
https://www.twitter.com/uwpensioen
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
https://www.bpfl.nl/over-ons/actuele-cijfers/financiele-positie/
https://www.bpfl.nl/de-toekomst-van-de-aow-en-je-pensioen/


Heb jij je online 
pensioen gegevens 
al eens bekeken?
Check jij vaak je bankrekening? Bijvoorbeeld als 
je je salaris  gekregen hebt? Doe dat ook eens 
met je pensioen als je bericht hebt gekregen 
over je jaarlijkse pensioenoverzicht! 

Je pensioen bekijken gaat namelijk net zo 
 makkelijk als inloggen op je bank rekening. En 
het is interessant om te zien hoe je pensioen elk 
jaar weer iets groeit. 

Inloggen kan met DigiD op de beveiligde 
 omgeving van onze website Mijn Pensioencijfers. 
Als je er toch bent, laat dan je e-mailadres achter. 
Dan kunnen wij je goed op de hoogte blijven 
houden over je pensioen. 

Het is tijdelijk niet  mogelijk 
om je  pensioen mee te 
 nemen

Wat is besloten 
voor 2020?

Bestuur en sociale partners hebben 
verschillende besluiten genomen 
voor 2020.

Wat is besloten?
• Het bestuur heeft besloten dat er 

geen extra geld is voor verhoging 
van de pensioenen, maar het 
fonds hoeft de pensioenen waar-
schijnlijk ook niet te verlagen.

• Het pensioenreglement krijgt een 
update. Hierin zijn onder meer de 
nieuwe regels rondom waarde-
overdracht opgenomen voor als 
je maar kort pensioen opbouwt 
bij ons fonds.

• Sociale partners (vakbonden en 
werkgevers) hebben besloten 
dat de premie en de pensioen-
opbouw niet wijzigen. 

Bekijk hier alle getallen van 2020.

Ben je net in dienst gekomen? 
En heb je ergens anders eerder 
 pensioen opgebouwd? Dan zou je 
dat pensioen  normaal gesproken 
kunnen meenemen naar ons fonds. 
Omdat het financieel niet goed gaat, 
is dat nu even niet  mogelijk. Wil je je 
pensioen overdragen en ben je bang 

dat je er later niet meer aan denkt 
om het te regelen? Je kunt inloggen 
op de  beveiligde omgeving Mijn 
Pensioencijfers en je aanvraag nu al 
indienen. Je krijgt dan automatisch 
bericht als we je aanvraag in behan-
deling kunnen nemen.

http://www.bpfl.nl
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
https://www.bpfl.nl/media/7893/kerncijfersbpfl.pdf
https://www.bpfl.nl/werknemer/verandert-je-situatie/werk/nieuw-in-dienst/
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl


Robin van der Tas: van vulploegmedewerker tot supermarktmanager

Robin van der Tas (36) noemt 
zichzelf een ‘klassiek voorbeeld’ 
van iemand die zich binnen een 
bedrijf opwerkt. Als 16-jarige 
scholier begon hij als vulploeg-
medewerker bij Hoogvliet. 
 Twintig jaar, negen filialen en 
diverse promoties later is hij 
supermarkt manager van het 
filiaal in de Plataanstraat in 
Gouda. “Ik ben iemand die graag 
werkt en er motivatie en plezier 
uithaalt om iets voor anderen te 
doen.”

“Als jij het op school goed doet, 
zijn je ouders blij, mag jij veel 
 werken en ben ik dus ook blij”, 
geeft Robin van der Tas als voor-
beeld over hoe hij zijn, soms piep-
jonge, mede werkers managet. 
De supermarktmanager snapt als 
geen ander dat school vóór werk 
gaat, hoewel zijn medewerkers er 
zélf vaak anders over denken.

“Ze beginnen aan hun eerste 
baantje,  bijvoorbeeld om te 
 sparen voor een scooter, en 
 willen zoveel mogelijk uren 
maken. Of ze zijn HBO-student 
en hebben één dag in de week 
vrij om te studeren, maar ko-
men toch doodleuk de hele dag 
 werken. Prima,  natuurlijk. Maar 
ik zeg ook: zorg dat je je  studie 
regelt. Dan ben je er vanaf.”

Hier spreekt de ervaring?
“Ja, ik dacht als jongere ook altijd 
‘dat komt wel goed’. Eigenlijk wist 
ik al vroeg dat ik in de supermarkt 
wilde blijven werken. Als 16-ja-
rige begon ik bij Hoogvliet als 
vulploegmede werker. Mijn ouders 
vonden dat ik toch moest gaan 

studeren, dus ben ik Facilitaire 
Dienstverlening gaan studeren. 
Maar toen ze me op mijn 21ste 
vroegen om fulltime te komen 
werken en via het bedrijf verder 
te leren, hoefde ik niet lang na 
te denken. Maar je kunt beter 

 studeren als je er alle tijd voor 
hebt dan in je avonduren na een 
drukke werkdag in  combinatie 
met een gezin met kleine 
 kinderen.”

Werken er alleen jongeren in 
de winkel?
“Nee, we hebben hier een goede 
mix van jong en oud en dat is 
fijn voor een manager. Ouderen 
 hebben meer ervaring en met een 
jong peloton hulpkrachten ben je 

flexibel. Werken in onze winkels 
is ook niet voor iedereen weg-
gelegd. Het is hard doorwerken. 
In bijvoorbeeld een kledingwinkel 
heb je eerder een moment van 
rust als er geen klanten zijn. Maar 
in een supermarkt zijn er bijna 

 altijd wel klanten. Zo niet, dan 
is er toch altijd wel iets te doen: 
 vullen, schoonmaken, etc.”

“Soms denk ik: ik werk nu echt 
veel te lang in een supermarkt. 
Spiegelen is een gewoonte 
geworden. Dat doe ik ook thuis in 
de keukenkastjes. Dan zegt mijn 
vrouw: ‘Je bent toch niet aan het 
werk!’. Tsja, automatisme.”

Lees verder >>

‘In onze winkel is er altijd wel iets te doen’

“Soms denk ik: ik werk nu 
echt veel te lang in een 
supermarkt. Spiegelen is 
een gewoonte geworden.”

https://www.bpfl.nl/extras/robin-van-der-tas-van-vulploegmedewerker-tot-supermarktmanager/


1.  De administratie van mijn pensioen  
 wordt steeds duurder 

Niet waar
Wij zijn heel scherp op de kosten. Want alles wat wij aan kosten kunnen 
besparen, houden we over aan geld voor de pensioenen. In 2018 zijn de 
administratiekosten zelfs met €15 per deelnemer afgenomen tot €83 per 
deelnemer.

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

2.  Pensioen is iets voor als je oud bent 

Ja en nee
Als het gaat over het pensioen voor jou… Ja, dat is inkomen voor jou als je later 
oud bent. Maar als je deelnemer bent bij ons fonds, krijg je meer dan alleen 
 pensioen voor jezelf voor LATER. Er is ook veel geregeld voor als er NU iets met 
jou gebeurt:
1. Jouw partner en kinderen krijgen van ons fonds een uitkering als jij komt te 

overlijden. Zij krijgen dan zogeheten ‘partnerpensioen’ of ‘wezenpensioen’. 
(Als je samenwoont, moet je je partner wel daarvoor aanmelden.)

2. Verder hebben wij ook geregeld dat je pensioen blijft opbouwen als je zo ziek 
wordt dat je niet meer kunt werken. Daar hoef je dan niets voor te betalen. De 
kosten zijn voor rekening van ons fonds. Dan hoef je later niet op een houtje 
te bijten, omdat je tijdens je loopbaan pech had met je gezondheid. 

3.  Ik draai op voor alle kosten  
 voor mijn pensioen

Niet waar
Je werkgever betaalt mee aan jouw pensioen. Sterker 
nog: je werkgever betaalt zelfs meer. Maar het overgrote 
deel van jouw pensioenuitkering straks verdienen we 
door de jaren heen met beleggen. 

https://www.bpfl.nl/werknemer/verandert-je-situatie/priv%C3%A9/overlijden/
https://www.bpfl.nl/werknemer/verandert-je-situatie/priv%C3%A9/samenwonen/
https://www.bpfl.nl/werknemer/verandert-je-situatie/priv%C3%A9/arbeidsongeschikt-en-wia/
https://www.bpfl.nl/werknemer/verandert-je-situatie/priv%C3%A9/arbeidsongeschikt-en-wia/
https://www.bpfl.nl/werknemer/hoeveel-betaal-je/


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

mailto:info%40bpfl.nl?subject=
http://www.bpfl.nl
http://www.bpfl.nl/documenten
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