
Waar of niet waar?  
AOW? Dat krijg ik pas als ik 80 ben!

Wanneer krijg je 
meer informatie 
over de verlaging?

J’ouw Dag

Meer werken =  
meer pensioen



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

Kunnen wij jou digitaal bereiken?
Want we willen je graag op de hoogte houden van je 
 pensioen. Geef je e-mailadres aan ons door.

Maatschappelijk verantwoord 
beleggen
Ons fonds vindt verantwoord beleggen erg belangrijk. 
 Daarom hebben we ons beleid op maatschappelijk verant-
woord beleggen onder de loep genomen.

Wanneer krijg je 
meer informatie 
over de verlaging?

We hebben het helaas eerder al  moeten melden: 
we gaan de pensioenen met 0,85% verlagen. Het 
 pensioen dat je op 31  december 2020 bij ons fonds 
had  opgebouwd, gaat omlaag. Dat gebeurt  precies 
een jaar later: op 31 december 2021.

Wat dit betekent voor jouw pensioen, lees je straks 
in een brief. Wij sturen die brief na de zomer. Heb 
je vragen over de verlaging? Kijk dan eens bij deze 
veelgestelde vragen. Zit jouw antwoord er niet bij? 
Mail of bel ons. Wij helpen je graag!

Snel zien wat er bij ons 
fonds speelde in 2020?

Alle ins en outs over 2020 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 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. 

https://www.bpfl.nl/over-ons/actuele-cijfers/financiele-positie/
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl/CommunicatieprofielWijzigen
https://www.bpfl.nl/nieuws/2021/ons-fonds-heeft-steeds-meer-oog-voor-mens-klimaat-en-milieu/
https://www.bpfl.nl/veelgestelde-vragen/verlaging-van-de-pensioenen-per-1-januari-2021/
https://www.bpfl.nl/contact/
https://www.bpfl.nl/documenten/
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl


Er valt straks 
wat te kiezen.  
De planner  rekent 
het voor je uit

Ben jij niet zo van de sommen maken? En al 
helemaal niet als het gaat om pensioen? Dan 
hebben wij goed nieuws voor je! Er is namelijk 
een handige rekenmachine voor jou als je nu 
pensioen opbouwt bij BPFL: de pensioen-
planner. Hij staat in de beveiligde omgeving 
Mijn Pensioencijfers. Met de pensioenplanner 
kun je makkelijk uitrekenen wat er gebeurt met 
je pensioen als je eerder stopt met werken of 
langer doorgaat.
 
Er valt straks echt iets te kiezen als je  pensioen 
ingaat. En met de pensioen planner kun je dat 
tot op de euro  uitrekenen. Oók als je niets weet 
van pensioen, cijfers en/of sommen. 

Dan komt dat automatisch naar ons fonds 
en wordt het opgeteld bij het pensioen dat 
je al bij ons hebt opgebouwd. Dat gebeurt 
tussen nu en april 2023. Dat hebben 
de pensioenfondsen en verzekeraars in 
Nederland samen afgesproken. Iedereen 
die ergens maar kort heeft gewerkt (en 

dus een heel klein beetje pensioen heeft 
 opgebouwd) krijgt hiermee te maken. Al 
deze kleine pensioenpotjes tot zo’n € 500 
bruto per jaar gaan pensioenfondsen aan 
elkaar overdragen. Je krijgt vanzelf bericht 
als jouw pensioen aan de beurt is. Wil je 
meer weten? Kijk op deze pagina. 

Heb jij nog ergens een 
beetje pensioen?

Meer werken = 
meer pensioen

Ben jij (door corona) meer gaan werken? Dan bouw je ook meer 
pensioen op. Je legt elke maand geld in voor je pensioen. Dat 
gebeurt automatisch. Je werkgever houdt dat in op je bruto salaris. 
Je werkgever vult dat aan met zijn bijdrage aan jouw pensioen en 
maakt het totale bedrag over aan ons fonds.

Hoeveel je betaalt, hangt af van hoeveel je verdient. Als je meer 
werkt, stijgt je salaris en gaat ook de opbouw van je  pensioen 
 omhoog. Je kunt de opbouw van je pensioen volgen in de 
 beveiligde omgeving Mijn  Pensioencijfers. Check het geregeld. 
Dan kom je straks niet voor verrassingen te staan. 

https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
https://www.bpfl.nl/nieuws/2021/hebt-u-ergens-kort-pensioen-opgebouwd/
https://www.bpfl.nl/werknemer/hoeveel-betaal-je/
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl


Jan Visch en Berrie Janssen, beide VO-lid namens de gepensioneerden

Voor Jan Visch en Berrie Janssen ligt het werk voor de supermarkt  alweer een tijdje 
 achter ze. Maar in het Verantwoordings orgaan (VO) werken ze beiden  onverminderd 
en met veel plezier voort. Ze vertellen ons graag meer over hun ervaringen in het VO.

“We willen niet pas aansluiten als we moeten instemmen”

1. Wat is jullie achtergrond in de 
 branche?

Berrie: Ik studeerde nog toen ik halve 
dagen bij EDAH ging werken. Van jongste 
bediende tot hoofd administratie. Mijn hele 
leven heb ik daar gewerkt. En nu ben ik 
zeer actief in het EDAH-Museum. Het mooie 
van die tijd was dat iedereen elkaar kende. 

Jan: Berrie en ik kennen elkaar sinds 1978, 
toen ik bij EDAH ging werken. Het was toen 
meer een familiebedrijf. Vrijdag einde dag 
gingen we met collega’s iets drinken. Als HR 
Directeur had ik veel te maken met het toen-
malige pensioenfonds van de onderneming. 
Daar zaten Berrie en ik sinds 2007 in het 
VO. In 2014 ging dit fonds over in BPFL.

2. Hoe vertegenwoordigt het VO de 
belangen van gepensioneerden?

Berrie: Je kunt wel gekozen zijn door een 
groep, maar je komt op voor de  belangen 
van het hele fonds. Je moet met alle 
 leeftijden mee kunnen denken. Jan en ik 
hebben veel ervaring en denken niet in 
hokjes. Dat geldt voor het hele VO. Wel 

houden we de  belangen van de ouderen 
goed in de gaten. Ouderen zijn erg loyaal 
en afwachtend naar het fonds. Dat is mooi, 
maar we zouden best vaker van ze willen 
horen.

Jan: Dat contact met de gepensioneerden 
is best moeilijk. Ook omdat je elkaar niet 
meer op de werkvloer ziet. We zijn een 
digitaal  pensioenfonds. Dat is mooi voor 
de kosten, maar niet alle ouderen kunnen 
digitaal goed uit de voeten. Ze laten niet 
zo snel van zich horen. Dus je weet niet 
goed hoe mensen  ergens over denken. Wel 
 kennen wij het  belang van ons fonds voor 
deze doelgroep heel goed natuurlijk.

3. Wat zijn de uitdagingen van het 
VO?

Berrie: Vertrouwen winnen zodat het VO 
over alles wordt ingelicht. Bijvoorbeeld als 
de accountant het verhaal vertelt voor het 
jaarverslag. Dat wij bij die gesprekken zitten 
is erg belangrijk voor de transparantie. We 
proberen echt steeds meer bij belangrijke 
commissievergaderingen als toehoorder 
aan te sluiten.

Eind dit jaar zijn er verkiezingen voor leden van het  Verantwoordingsorgaan  namens 
de  gepensioneerden. Ontvang je pensioen van BPFL en ben je  geïnteresseerd in 
deze functie? Dan kun je je kandidaat stellen. Hierover krijg je [na de zomer] meer 
informatie. Op de website vind je meer informatie over het VO.

https://www.bpfl.nl/over-ons/onze-organisatie/advies-en-verantwoording/


Jan: Ook is het een uitdaging om 
 betrokken te worden en blijven bij de 
gesprekken rond het nieuwe pensioen-
stelsel. Daarin heeft het bestuur natuurlijk 
de leiding. Maar het VO krijgt een zeer 
 belangrijke rol. Daarom willen we vanaf het 
begin  betrokken zijn. En dat gebeurt ook al. 

4. Hoe gaat het VO te werk?

Jan: We hebben een zeer collegiaal VO 
en hebben vaak bijeenkomsten. Daar 
voeren we discussies en gesprekken. Er is 
veel meer onderling contact tegenwoor-
dig. Vroeger werd je als gepensioneerde 
 binnen het VO getolereerd. Daar  hebben 

we echt aan getrokken. Nu wordt er 
 geluisterd en gereageerd. We kijken ook 
mee of alles loopt zoals het moet gaan.

Berrie: Dat klopt. Je moet, zogezegd, het 
spel goed kennen. Wat mogen we, wat 
 kunnen we, wat doen we. Er komen ook 
wel eens vragen bij ons terecht. Dus we 
lezen ons goed in. Zo hebben hedgefunds 
inmiddels echt geen geheimen meer voor 
ons. Ook kennen wij, als gepensioneerden, 
het belang van ons fonds beter dan wie dan 
ook. Privé geef ik ook belastinghulp aan 
ouderen. Dan schrik ik wel eens hoeveel 
mensen alleen AOW hebben. Het belang 
van pensioen komt vaak pas om de hoek 
kijken als mensen gepensioneerd zijn. 

5. Welke belangrijke zaken zijn er 
 afgelopen tijd besproken?

Jan: Het nieuwe pensioenstelsel krijgt 
nu natuurlijk veel aandacht. En vooral de 
relatie en communicatie met de sociale 
partners. Want die nemen straks belangrijke 
beslissingen. Het bestuur moet dan zeggen 
of ze ermee kunnen leven. En wat ik al 
zei, het VO gaat hierbij een belangrijke rol 
 spelen. We willen dus niet pas aansluiten 
op het moment dat we moeten instemmen.
Berrie: Dat geldt ook voor de gesprekken 
over de beleggingen. Want die stonden 
de afgelopen jaren flink onder druk. Ons 
advies was om het beleggingspakket onder 
de loep te nemen. Dat is wel opgepakt. 

6. Wat wist je al van pensioen? 

Berrie: Als hoofd administratie was ik 
verantwoordelijk voor de  loonadministratie. 
Daar viel ook de hele  pensioenadministratie 
onder. Door  overnames van EDAH 
( bijvoorbeeld winkels van Co-op 
 Nederland), kwam er ook een aantal 
 pensioenfondsen mee. Dus dan leer je in 
korte tijd heel veel over pensioenen.

Jan: Vanuit mijn functie ben ik altijd nauw 
betrokken geweest bij pensioenvraag-
stukken. En Berrie en ik hebben inmiddels 
jarenlange ervaring in het VO. Door alle 
 eisen die tegenwoordig worden gesteld 
aan bestuurders van pensioenfondsen, 
moet je wel goede kennis hebben van 
pensioen. Zo heb ik het A-certificaat van de 
SPO-cursus gehaald. We zijn hierdoor een 
goede gesprekspartner voor het bestuur.

7. Kost het veel tijd, het VO? 

Jan: Ik ben er ongeveer twee  dagdelen 
per maand mee bezig. Het is vooral 
veel leeswerk. Dat hoort nu eenmaal bij 
 pensioen. Het is leuk dat ik mijn kennis nog 
dienstbaar kan maken. En dat je betrokken 
bent bij een heel belangrijk onderwerp, 
 pensioen. Dat is onze achtergrond en 
 historie. Je moet inhoudelijk goed op de 
hoogte zijn, om namens onze achterban 
mee te kunnen praten met het bestuur.

Berrie: We nemen die taak inderdaad 
heel serieus. Voorheen hoorde je nog 
 weleens “ik pik er wel uit wat ik lees”. Dat 
is nu wel anders. Als er iets over pensioen 
te lezen valt dan ga je er toch even voor 
zitten met ‘n bak koffie. Neem het nieuwe 
pensioenstelsel. Op tv gaat de discussie 
tussen de minister en de techneuten. Veel 
te  technisch en moeilijk voor veel mensen. 
Dus zorg je dat die kennis in het VO echt 
op orde is. Maar ik wil hier vooral nog aan 
toevoegen dat zowel Jan als ik dit werk 
heel erg graag doen!

‘Er wordt 

 geluisterd en 

 gereageerd.’

‘Je gaat er toch 

even voor zitten 

met ‘n bak koffie.’



1.  Door de verlaging zit er straks niets  
 meer in mijn pensioenpot

Niet waar
Door de verlaging zit er straks 0,85% minder in je pensioenpot. De verla-
ging raakt je pensioen dat je tot 2020 bij ons fonds hebt opgebouwd. Het 

pensioen dat je na die datum opbouwt, gaat niet omlaag.
Juist door nu te verlagen zorgen we ervoor dat er 

straks  genoeg pensioen is voor iedereen. Je 
pensioenpot is nooit  helemaal leeg. Maar het 

kan wel meer of  minder  worden. (Zeker als we 
overgaan op het nieuwe  pensioenstelsel.) 
Daarom is het belangrijk dat je  geregeld je 
pensioen checkt. Dat kan heel  makkelijk. 
Ga naar www.bpfl.nl en klik  rechtsboven op 
Mijn Pensioencijfers. Log in met je DigiD. 
En je ziet in één oogopslag hoe je pensioen 

ervoor staat. 

Test je pensioenkennis.  
Wat is waar en wat is niet 
waar?

2.  AOW? Dat krijg ik pas als ik 80 ben!

Niet waar
Dat gebeurt pas als we met zijn allen gemiddeld ouder dan 100 jaar worden. 
 Mensen die hun AOW pas krijgen als ze 80 zijn, zijn dus waarschijnlijk nog niet 
geboren. AOW is pensioen van de overheid. Dat bouw je automatisch op als je 
in Nederland woont of werkt. Het gaat in op je AOW-leeftijd. Op dit moment is de 
AOW-leeftijd 66 jaar en 4  maanden. 

Ben je nog jong?
Dan is de kans groot dat jouw AOW later  ingaat. 
De AOW-leeftijd stijgt als we met zijn allen 
gemiddeld langer leven. Voor elk jaar dat we 
langer leven, gaat de AOW-leeftijd 8  maanden 
omhoog. Stel: jij viert op 1 juni 2021 je 
21ste verjaardag. Dan verwachten 
we nu dat jouw AOW ingaat als je 
69,5 jaar bent. Maar we kunnen 
niet in de  toekomst kijken. Wel kun 
je jouw AOW-leeftijd zelf  checken 
op de  website van de Sociale 
 Verzekeringsbank. Doe dat elke paar 
jaar. Dan kom je straks niet voor 
 verrassingen te staan.

https://www.bpfl.nl/veelgestelde-vragen/verlaging-van-de-pensioenen-per-1-januari-2021/
https://www.bpfl.nl/de-toekomst-van-de-aow-en-je-pensioen/
http://www.bpfl.nl
https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd


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
 Annemiek Mommers

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