J’ouw Dag
Samenwonen?
Partner aanmelden!
Jouw gegevens
nu ook op je
smartphone
‘Geen enkele dag is
voor mij hetzelfde’

Onze financiële situatie

Elke maand publiceren we de cijfers van onze financiële
positie in deze grafiek.

Gaat je pensioen
op 1 januari 2021
omlaag?

Kunnen wij jou digitaal bereiken?

Dat weten we nog niet, maar die
kans is aanzienlijk. Onze financiële
positie is slechter geworden. De
waarde van onze beleggingen
is gedaald door de coronacrisis.
Net als veel andere pensioenfondsen hebben we ook veel last
van de lage rente. Als we er eind
dit jaar niet goed genoeg voor
staan, moeten we de pensioenen
verlagen. De wettelijke peildatum is
31 december. Zie ook de informatie
over ons nieuwe herstelplan.

Handig:
overal je
pensioen
checken
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Hier vind je ons!

Want we willen je graag op de hoogte houden van je pensioen.
Geef je e-mailadres aan ons door.
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Wij blikken met
je terug op de
highlights van
2019
Elk jaar zet ons fonds alle feiten over het
afgelopen jaar op een rij. Alle ins en outs
over 2019 staan straks in het jaarverslag op
de documentenpagina van onze website.
We willen het jou graag makkelijk maken.
Daarom blikken we graag met je terug in

Even je banksaldo checken,
de weg zoeken, vrienden
een bericht sturen. Bijna 1 op
de 4 mensen gebruikt hiervoor zijn mobiele t elefoon.
Ook je pensioen kun je snel
en eenvoudig checken op
je mobiele telefoon. Ga naar
de beveiligde omgeving

Pensioen?

een speciale, verkorte uitgave. Hierin staan
alle highlights overzichtelijk bij elkaar. Als
het verkorte jaarverslag klaar is, sturen we
je een e-mail. Hebben we jouw e-mailadres
nog niet? Geef het dan door in de beveiligde
omgeving Mijn Pensioencijfers.

Mijn Pensioencijfers voor
actuele cijfers en persoonlijke documenten. Wil je
meer? Log dan in met een
pc, laptop of tablet. Dan kun
je óók online:
• je pensioenzaken rechtstreeks met ons fonds
regelen;

•
•
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de Pensioenplanner voor
je laten rekenen;
je toekomstige huishoudboekje samenstellen in
de Pensioenschets.
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Contact

Samenwonen?
Partner aanmelden!
Heb jij met je partner een samenlevings
contract? Upload dan je samenlevingscontract in de beveiligde omgeving Mijn
Pensioencijfers van ons fonds! Dat kost je
nog geen 5 minuten werk. Voldoe je aan de
voorwaarden? Dan laat jij je partner verzorgd
achter als jij overlijdt.

Waarom is dat?

Als wij je partner kennen, heeft hij of zij recht
op partnerpensioen. Dat is een uitkering voor
je partner als jij overlijdt. Het kan om best
veel geld gaan. Je partner krijgt dit, zolang
hij of zij leeft. Heb je kinderen? Check dan
ook de informatie over het wezenpensioen.
Ben je in Nederland getrouwd of heb je
een geregistreerd partnerschap? Dan is dit
allemaal automatisch geregeld. Trouw je in
het buitenland? Geef dit dan ook aan ons
door. Stuur een kopie van je buitenlandse
huwelijksakte naar info@bpfl.nl.

Pensioenakkoord en ons fonds
Werkgevers, vakbonden en het kabinet hebben de afspraken rondom het Pensioenakkoord verder uitgewerkt. Veel details zijn nu nog niet bekend. Actuele informatie
over wat dit betekent voor je pensioen, staat op onze website.

Pensioen? Er valt
best wat te kiezen!
Pensioen bouw je automatisch op
via je werkgever. Hierover hebben
cao-partijen afspraken gemaakt.
Bijvoorbeeld over hoeveel premie jij
en je werkgever voor de opbouw van
je pensioen betalen. Maar hoe je je
pensioen straks laat ingaan, is volledig
jouw keuze. Dit valt er te kiezen:

•

de datum waarop je pensioen
ingaat (binnen de periode 5 jaar
vóór je AOW-leeftijd en je 68ste);

•

of je pensioen in één keer of in
deeltijd ingaat;

•

of je eerst wat meer en daarna wat
minder pensioen krijgt (of omgekeerd);

•

of je pensioen voor je partner
inruilt voor meer pensioen voor
jezelf (of omgekeerd).

Hier staan alle opties op een rij.
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Corporate communicatieadviseur Marijke van der Mee van Coop

‘Het is belangrijk om gezond je pensioen te halen’
“Geen enkele dag is voor mij hetzelfde.” Dat
gold voor Marijke van der Mee (31) ook al
vóór de coronacrisis. Nu gooit coronacrisis
niet alleen op het werk alles overhoop. Ook
privé. De communicatieadviseur moest haar
huwelijksreis uitstellen. Maar ze houdt het
hoofd koel. Wat ze overigens ook doet als
het gaat om haar pensioen.
Marijke van der Mee (toen heette ze nog
De Kuijer) had in februari veel geluk. Haar
prachtige winterhuwelijk op schrikkeldag
29 februari kon nog doorgaan. Het ja-woord
bij een intiem haardvuur… ze kan het m
 aanden
later nog zo navertellen dat je het h
 elemaal
voor je ziet. Was ze twee weken later getrouwd, dan was het feest niet d
 oorgegaan.
Haar huwelijksreis is nu wel uitgesteld. In
plaats daarvan steekt ze de handen uit de
mouwen in het crisisteam van haar werkgever
Coop. Van ‘hamstertoestanden’ tot ‘boodschappen op afstand doen’. Maar ook vóór
corona had ze het al druk.
Want er komt best wat kijken bij de marketingen communicatieacties van Coop, zo vertelt
Marijke van der Mee: “Ik werk nu bijna 4 jaar
bij Coop. De c oördinatie van de w
 ekelijkse
actiefolder was mijn eerste taak. Daar heb
ik enorm veel van geleerd. Het is een ideale
inwerkplek, want je hebt heel intensief contact
met externe bureaus en c ollega’s. Daarna
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volgden de (her-)openingen van winkels
met feestprogramma’s, flyers extra aanbod,
persberichten, interne c ommunicatie, etc.”

“Een goede
werkgever heeft
een pensioenregeling. Dat
hoort erbij.”
Geen dag hetzelfde

“Nu doe ik corporate communicatie. Daar
valt ontiegelijk veel onder. Geen dag is hetzelfde. Denk aan de interne communicatie
(het p
 ersoneelsblad), perscontacten, MVO,
partnerships en ons consumentenmagazine
Aan de keukentafel met Coop.”
Onder het Coop-motto ‘Samen maak je ‘t verschil’ zoekt ze binnen de organisatie de grote
en kleine verhalen. Eén verhaal dat haar goed
is bijgebleven, is van een supermarktmanager
op Terschelling:
“Hij moest door de b
 lubber ergens in het
veld bij een vakantiehuisje een bestelling
afleveren. Een paar toeristen hadden de rust

Pensioen?

opgezocht in een moeilijk bereikbaar natuurhuisje en online hun boodschappen besteld.
Het was even zwoegen, maar hij is een paar
laarzen gaan halen en zo heeft de manager
toch zijn oranje krat keurig bij de deur afgeleverd!”

Volle kracht vooruit

“Ja, in deze branche is het op volle kracht
vooruit. In alle onderdelen van de organisatie
gaan dingen snel. En nu je me vraagt naar
pensioen, denk ik dat het vooral belangrijk
is om gezond je pensioen te halen door nu
goed op je leefstijl te letten. Ik houd van de
dynamiek van de supermarkt, maar let ook
goed op mijn gezondheid: sporten, voldoende
ontspanning, gezonde voeding. Je werkt om
te leven.”
“Ik heb mijn bedenkingen bij het nieuws dat
we allemaal langer door moeten werken.
Dus als je bijna 70 bent, moet je nog samenwerken met iemand van 25? Dan heb je een
dubbele generatiekloof! Als je voortdurend
helemaal meegaat in de moderne systemen
en structureel bijschoolt… dan kan het. Anders
lijkt me dit niet wenselijk.”
Lees verder >>
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Test je pensioenkennis.
Wat is waar en wat is niet
waar?
1. Door het coronavirus is mijn
pensioen niks meer waard

2. Het is míjn pensioen, niet
van mijn ex

Niet waar
Het pensioen via je werk begin je op te bouwen als je 21 bent en krijg
je vanaf je pensioendatum zolang je leeft. Stel dat je 90 jaar wordt. Dan
hebben we het over een periode van opbouwen en uitbetalen van bijna
70 jaar. In die 70 jaar kan er veel gebeuren. Kijk maar naar
de afgelopen 70 jaar. We hadden economisch goede
en slechte tijden, periodes met hoge rentes en lage
rentes en tijden waarin de prijzen enorm snel stegen
of nauwelijks omhoog gingen. Dat zijn allemaal
ontwikkelingen die invloed hebben op je pensioen.
Daarom beleggen we de pensioenpremie die
jij en je werkgever betalen op een voorzichtige
manier. We kijken daarbij naar de lange termijn.
Ook moeten we reserves aanhouden en daarop
wordt streng gecontroleerd. De coronacrisis is
in vele opzichten ingrijpend, maar er komen ook
weer betere tijden. De pensioenpot is na de crisis
misschien minder vol, maar zal zeker niet leeg zijn.
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Waar en niet waar
Het is en blijft ook na een scheiding jouw pensioen
áls je dat zo afspreekt op het moment dat je gaat
trouwen. Doe je dat niet? Dan is het pensioen dat je
opbouwt vanaf je bruiloft van jullie allebei. De wet ziet het
als gezamenlijk bezit.
Ga je uit elkaar? Dan moet je dat verdelen. Je ex heeft in principe recht
op de helft. En jij hebt recht op de helft van het pensioen van je ex. Je
kunt bij een scheiding andere afspraken maken. Geef binnen twee jaar na
je scheiding aan ons door wat jullie hebben afgesproken. Dan kan online
via Mijn Pensioencijfers. (En vergeet dan niet om óók afspraken te maken
over het partnerpensioen.)

Pensioen?

4

5

kennis

Samenwonen?

Er valt

pensioen

Partner

best wat

gezond je pensioen te

checken

aanmelden!

te kiezen!

halen

Het is belangrijk om

Test je pensioen-

6

Contact

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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