J’ouw Dag
Bestuurder Daan Muusers:

‘Je pensioen wordt
steeds duurder’

Gaat je pensioen
omlaag?

Straks 10% van je pensioenpot
in één keer opnemen. Zou jij dat
doen?

Onze financiële situatie

Kunnen wij jou digitaal bereiken?

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

Want we willen je graag op de hoogte houden van je pensioen.
Geef via Mijn Pensioencijfers je e-mailadres aan ons door.

Hoe ziet jouw
pensioen er
straks uit?

Hier vind je ons!

Nu iets doen
aan je pensioen
Nieuwe partner, baan of huis?
Dan moet je nu iets doen aan je
pensioen. Op andere momenten
hoef je helemaal niets te doen,
omdat wij veel informatie van
de gemeente krijgen. Wil je er
meer over weten? Check dan de
nieuwe jongerenwebsite over
pensioen. Daar vind je in het kort
alles over pensioen, uitgelegd in
korte filmpjes. Wijzigingen aan
ons doorgeven kun je vervolgens
makkelijk online in de beveiligde
omgeving van onze website.

Elke dag uitslapen, rondtrekken met de camper, de
wereld verkennen. Pensioen is zo gek nog niet, want
je kunt straks precies doen wat jíj wilt. Tenminste. Als
je je pensioen goed geregeld hebt. Via je werk bouw
je pensioen op bij ons fonds. Heb je al plannen en wil
je weten of je genoeg p
 ensioen hebt? Log dan in op
Mijn Pensioencijfers.
Daar staan niet alleen alle bedragen, maar vind je
ook de Pensioenschets. Vul je toekomstige plannen
in en je ziet hoeveel ze (ongeveer) kosten en of je
daar genoeg pensioen voor hebt. Is er niet genoeg?
Dan kun je nu nog actie ondernemen, bijvoorbeeld
door zelf geld opzij te leggen voor later of door je
hypotheek al af te lossen. Dan kun je straks zonder
verrassingen beginnen aan jouw wereldreis.

De overgangsregeling
(VPL-regeling) stopt
Ons fonds heeft een voorwaardelijke overgangsregeling (de VPL-regeling). Deze
regeling is door sociale partners afgesproken en geldt (onder voorwaarden) voor
mensen die al vóór 2006 in dienst waren. Deze regeling stopt eind 2020. Dat
betekent dat je hiervoor ook geen premie meer hoeft te betalen. Had je recht op
VPL? Dan wordt in 2021 voor de laatste keer je pensioen aangevuld.
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Hoe groot is de kans dat
je pensioen omlaag gaat?
Het gaat al langer financieel niet goed gaat
met ons fonds. Op de website en in eerdere
nieuwsbrieven heb je hier al over kunnen
lezen. De lage rente en de coronacrisis
hebben veel negatieve invloed. We hebben
er alles aan gedaan om te herstellen. Zo
hebben we al enkele jaren de pensioenen
niet kunnen verhogen en hebben we
twee jaar langer genomen om te kunnen
herstellen. Dit staat in ons herstelplan.
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Toch is dat niet genoeg en moeten we
nu ingrijpen om straks alle pensioenen te
kunnen blijven betalen. Dat betekent dat de
pensioenen volgend jaar zeer waarschijnlijk omlaag gaan. Of het zover komt, weten
we in het voorjaar. Daarbij is de stand van
zaken op 31 december 2020 bepalend.
Lees ook het interview met fondsbestuurder
Daan Muusers op de v olgende pagina.
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Straks 10% van je

Straks 10% van je
pensioenpot in één
keer opnemen. Zou
jij dat doen?
Je hebt het vast al gehoord: er gaat veel veranderen aan
de manier waarop we in N
 ederland het pensioen geregeld
hebben. Eén van de zaken die gaat veranderen, is de keuze
om in één keer een stuk van je pensioenpot te cashen op je
pensioendatum. In het voorstel dat nu bij de Tweede Kamer
ligt, kun je maximaal 10% in één keer opnemen. Let op: dat
gaat wel van je maandelijkse pensioenuitkering af. Die wordt
lager. Dus: het klinkt interessant, maar of het inderdaad voor
jou zo interessant is, hangt af van jouw persoonlijke situatie.
Wij adviseren je daarom om straks alle plussen en minnen
op een rij te zetten voordat je hiervoor kiest.
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Bestuurder Daan Muusers over onze financiële positie:

‘Bij elke daling van de rente wordt je pensioen
een stukje duurder’
“BPFL heeft veel jonge deelnemers. Zij
denken misschien: ‘Ik ga liever op vakantie
dan dat ik het geld nu in mijn pensioen steek.’
Dat snap ik heel goed. Toen ik 21 was, dacht
ik precies zo!”, lacht Daan Muusers, fonds
bestuurder bij BPFL namens de werknemers
(FNV). “Toch is het goed dat je als je jong
bent al pensioen spaart. Ook nu je p
 ensioen
duurder wordt.” Hij legt het graag uit.

Het fonds heeft bakken met geld. En
toch is het niet genoeg?

“Die bak geld is voor alle pensioenen die we
in het verleden al hebben toegezegd. We
moeten ervoor zorgen dat gepensioneerden
elke maand hun uitkering ontvangen en dat
het pensioen dat al is opgebouwd, straks voor
de werknemer klaarstaat als het p
 ensioen
ingaat. De premiestijging per 1 januari gaat om
de prijs van het pensioen dat vanaf nú wordt
opgebouwd. Die is veel hoger geworden door
de lage rente.”

De rente is toch al lange tijd laag.
Waarom is dat nu een probleem?

“Wij kijken naar de lange termijn. Het
probleem speelt al langer, want we hebben
de pensioenen al jaren niet kunnen v erhogen.
En het klopt dat in de afgelopen 3 tot 4 jaar
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de rente is gedaald. Bij elke daling is het
pensioen een stukje duurder geworden.
De premie die werknemers en werkgevers
betalen, is toen niet gestegen. Er komt een
moment waarop je dat moet aanpassen.”

Dit wijzigt per 1 januari 2021

Jij en je werkgever gaan meer pensioenpremie
betalen. De totale pensioenpremie stijgt van
20,6% naar 27,6%. Het stukje pensioen dat je
jaarlijks opbouwt, wordt kleiner. Het opbouwpercentage gaat omlaag van 1,768% naar 1,5%.
Het salaris waarover je pensioen opbouwt, blijft
gelijk. Over deze wijzigingen heb je in januari
persoonlijk bericht van ons ontvangen.

Hoe komt het dat die rente zo’n invloed
heeft?

“Ons fonds zegt iedere deelnemer vanaf zijn
pensioen een bepaald bedrag aan pensioen
toe. Bij een lage rente moet je voor elke
euro die je nu toezegt, meer euro’s aan
houden. Een voorbeeld. Heb je volgend jaar
€ 105 euro nodig? Dan is het bij een rente van
5% voldoende om nu € 100 te hebben. Maar
bij een rente van 0% moet je nu al € 105 in
kas hebben. Hoe langer die periode tussen nu
en het moment van uitkeren, des te groter het
effect van de rente. Wij kijken tientallen jaren
vooruit.”
“Als de rente, zoals in het voorbeeld,
inderdaad 5% was. Dan hadden we aan de
helft van ons huidige vermogen genoeg
gehad om alle toezeggingen na te komen.
Onze rekenrente is nu bijna 0%. Dus we
moeten óf meer premie binnenkrijgen óf
minder pensioen toezeggen. De uitkomst is
een combi van beide geworden.”

Straks 10% van je

Wie heeft dat besloten?

“Vertegenwoordigers van werknemers
(vakbonden) en werkgevers leggen de basis,
die maken afspraken over het pensioen. Deze
afspraken gelden voor alle werknemers in
onze bedrijfstak. Het pensioenfonds voert
uit. Wij gaan over het beheer van het geld
(en de risico’s die daarbij horen). Wij checken
ook of het gewenste pensioen klopt met de
ingelegde premie. Vakbonden en werkgevers
kunnen bij wijze van spreken geen goud
gerande regeling w
 ensen voor twee euro per
maand. Als er te weinig premie binnenkomt
om de toezeggingen waar te maken, trekken
wij aan de bel. Sociale partners maken dan
nieuwe afspraken.”
Lees verder >>
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Test je pensioenkennis
Wat is waar en wat is niet
waar?
1. Als je trouwt is alles automatisch
geregeld
Waar en niet waar
Als je in Nederland trouwt (of een geregistreerd partnerschap aangaat)
hoef je niets te doen. Wij krijgen de gegevens van je nieuwe partner door.
Dat kun je controleren op je jaarlijkse pensioenoverzicht. Daar moet de
naam van je echtgenoot of echtgenote staan in het jaar nadat
je bent getrouwd. En als jij komt te overlijden, krijgt deze
partner een partnerpensioen. (Let op: ga je samen
wonen? Dan moet je je partner wél zelf aanmelden!)
Wat je kunt doen (hoeft niet), is alvast r egelen
wat er met je pensioen moet gebeuren voor het
geval je weer uit elkaar gaat. Als je h
 uwelijkse
voorwaarden opstelt, kun je die afspraken daarin
opnemen.
Als je in het buitenland trouwt, krijgen we je
huwelijk niet door. Dan moet je je partner bij ons
fonds aanmelden. Dat kun je doen via de b
 eveiligde
omgeving Mijn Pensioencijfers op onze website.
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2. Verplicht pensioen opbouwen bij
een fonds is nu meer nodig dan ooit
Waar
We hebben allemaal een hekel aan iets dat móet. Je pensioen opbouwen is zoiets. Je
móet via je werk pensioen opbouwen. Je bent automatisch aangesloten bij ons fonds.
Je kunt geen ander fonds kiezen. Dat vind je misschien niet meer van deze tijd, maar
dat heeft wél een paar belangrijke voordelen, waardoor jij straks meer pensioen hebt:

1.

Mensen vinden het heel moeilijk om ver vooruit te denken en te plannen.
In landen waarin dit soort zaken worden overgelaten aan de mensen zelf,
beginnen mensen vaak pas rond hun 40ste te sparen voor hun pensioen. Dan
starten ze dus met een pensioengat van zo’n 15 jaar! Bij BPFL begin je op je
21ste te sparen voor je pensioen.

2.

Pensioen is goedkoper als je het met zijn allen regelt. Dan kun je de kosten en
de risico’s delen. Zo blijf je bij ons fonds pensioen opbouwen als je arbeids
ongeschikt wordt en niet meer kunt werken. Daar hoef je dan geen premie voor
te betalen. Ook hebben we een uitkering geregeld voor je nabestaanden als jij
komt te overlijden.

3.

Tenslotte is het ook eerlijker als binnen onze branche alle werkgevers evenveel
moeten betalen voor het pensioen van hun personeel.

4.

En wil je liever zelf ook wat regelen? Dat kan altijd nog buiten het fonds om. Je
kunt zelf bijsparen bij een bank of verzekeraar.
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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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