J’ouw Dag
Marga Jungbacker:

‘Dankzij Mijn Pensioenplan
weet ik wat er mogelijk is’

Arbeidsongeschikt?
Toch pensioen opbouwen!

Inflatie en je pensioen bij
ons fonds

Marga Jungbacker (teamleider en lid van het verantwoordingsorgaan) blijft waarschijnlijk
niet tot haar 68ste werken

‘Dankzij Mijn Pensioenplan weet
ik precies wat er mogelijk is’
‘Ik werk sinds 1998 in de supermarktwereld. Ik kom van DEEN Supermarkten. DEEN werd vorig jaar
overgenomen door Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt en DekaMarkt. De 38 DEEN-winkels werden
verdeeld, de DEEN-winkel in Zaandam waar ik werkte werd een Vomar. Ik ben daar nu teamleider
voor 20 uur per week. Als ik niet in de supermarkt sta, ben ik aan het haken of aan het schilderen op
doek. Werken in de tuin doe ik ook graag. En op vakantie, lekker samen fietsen met de hond in de
hondenkar.
Ik woon in Heemskerk, ben een echte “ezel”. Tijdens de kermistijd wordt Heemskerk namelijk
Ezelenheem genoemd.’

Naast het dagelijks werk in de supermarkt ben je lid van het verantwoordingsorgaan (VO)
van ons fonds.
‘Ja, klopt. Bij DEEN was ik trouwens al voorzitter van de OR. Dus mee willen praten en je inzetten voor je
collega’s zat er altijd al in. Ik ben lid van de vakbond en zit als kaderlid van het CNV bij het cao-overleg
voor Levensmiddelen. Pensioen is daar natuurlijk een onderdeel van. Ongeveer anderhalf jaar geleden
ben ik in het VO gerold. Dat was mogelijk, omdat mijn man en ik niet meer zo vaak op de kleinkinderen
hoefden te passen. Ik had dus meer tijd.’

Ben je nu meer met je pensioen bezig? Of was je dat altijd al?
‘Ja, pensioen heeft altijd wel mijn interesse gehad. Dat begon in de tijd dat ik OR-voorzitter bij DEEN
was. Ik ben pas 59, maar ik ben wel al aan het kijken of ik er eerder uit kan.
Wat ook meespeelt: mijn man gaat volgend jaar juli al van zijn pensioen genieten. Dan ga je ook over
je eigen pensioen nadenken. Je vraagt je af wat verstandig is. En welke mogelijkheden je pensioen
regeling biedt, dus welke keuzes je kunt maken als je met pensioen gaat. We willen natuurlijk wel samen
gezond oud worden!’
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‘Je kunt onbeperkt
plannen maken
voor je pensioen’

Ons fonds heeft een nieuw hulpmiddel waarmee je kunt zien wat de gevolgen
zijn van de keuzes die je voor je pensioen maakt: Mijn Pensioenplan. Jij hebt
Mijn Pensioenplan al uitgebreid kunnen testen. Wat vind je ervan?
‘Ik heb er nu een paar keer naar gekeken. Het was in het begin wel even zoeken hoe het
precies werkt. Maar dat had ik al snel door. Als je Mijn Pensioenplan eenmaal hebt gebruikt,
is het hartstikke makkelijk.
Ik vind Mijn Pensioenplan echt enorm handig. Je kunt daar zelf plannen maken voor je
pensioen. Alle mogelijke keuzes zijn nu nog makkelijker te bekijken en met elkaar te
combineren. En je ziet gelijk wat er met de hoogte van je pensioen gebeurt als je ergens
voor kiest. Door sommige keuzes gaat je maandelijkse pensioen namelijk omhoog,
bijvoorbeeld als je het partnerpensioen inruilt. Dan is er extra pensioen voor jezelf. Maar er
zijn ook keuzes die je pensioen lager maken. Dat is het geval als je je pensioen éérder laat
ingaan, zoals ik van plan ben.
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Het fijne van Mijn Pensioenplan vind ik dat je onbeperkt kunt uitproberen. Net zolang totdat
je een plan hebt dat bij jou past. Je zit dus nergens aan vast. Pas als je je pensioen gaat
aanvragen, worden je keuzes definitief. Ik vind het ook heel fijn dat je je pensioenplannen
kunt opslaan en uitprinten. Zo kun je heel gemakkelijk vergelijken. En ook met je partner
overleggen wat die ervan vindt.
Veel mensen gaan pas over hun pensioen nadenken als het bijna zover is. Ik raad juist
iedereen aan om naar Mijn Pensioenplan te gaan, zelfs als je nog lang niet met pensioen
gaat. Dat geeft je alvast een beeld van je p
 ensioen en wat er allemaal mogelijk is. Je hebt er
toch al die jaren voor betaald. Je hoeft nog niets vast te leggen, maar misschien kom je tot
andere inzichten. Ga gewoon eens kijken!’
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Nieuw pensioenstelsel:
blijf op de hoogte!

Bekijk altijd het laatste nieuws op de speciale pagina.

Kunnen wij jou digitaal bereiken?

Nieuw bij BPFL: plan je pensioen
met Mijn Pensioenplan!

Want we willen je graag op de hoogte houden van je pensioen.
Hebben wij je e-mailadres nog niet? Geef je e-mailadres aan
ons door.

Ga gelijk kijken. Of lees eerst het interview met Marga. Zij vertelt
daarin meer over dit nieuwe hulpmiddel.

Onze financiële positie:

Steeds iets
beter
Het gaat de laatste maanden weer beter met
ons fonds. Kijk maar naar deze grafiek. Daar
zie je dat onze beleidsdekkingsgraad de eerste
maanden van 2022 is gestegen. Van 93,7% op
1 januari naar 95,3% op 31 mei. Die stijging is
vooral te danken aan de hogere rente. Ondanks
deze stijging is de financiële situatie bij ons
fonds helaas nog steeds niet goed genoeg.

Life-event

Ook pensioen opbouwen als
je (tijdelijk) niet kunt werken
Het kan iedereen overkomen:
(tijdelijk) niet kunnen werken
door ziekte of een ongeluk. Een
vervelende situatie. Goed om
te weten dat je –als je aan de
voorwaarden voldoet– gewoon
pensioen blijft opbouwen bij
ons fonds. In ieder geval de
eerste 2 jaar.
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Ná die periode van 2 jaar krijg
je mogelijk een WIA-uitkering
van de overheid. Je bent dan
‘officieel’ arbeidsongeschikt.
Op basis van een keuring wordt
bepaald voor welk percentage
je arbeidsongeschikt bent.
Zolang je in dienst blijft, bouw
je pensioen op bij ons fonds.
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Keuzemogelijkheden
Online tools

Nieuw:

Mijn Pensioencijfers:
hartstikke makkelijk!

bedrag ineens
Je krijgt een extra keuze als je met pensioen gaat. Je
kunt binnenkort namelijk een deel van je pensioen in één
keer opnemen. Het is nog niet zeker vanaf wanneer dat
kan. Waarschijnlijk vanaf 1 juli 2023.
Dat opnemen van een deel van je pensioen noemen
we ‘bedrag ineens’. Je mag straks maximaal 10% van je
pensioen ‘ineens’ opnemen. Dat geld kun je dan dus
gelijk gebruiken. Je bepaalt helemaal zelf wat je met het
geld doet. Klinkt goed.

Wil je weten hoe jouw pensioen bij ons fonds ervoor
staat? Ga dan naar Mijn Pensioencijfers. Daar vind
je namelijk alle persoonlijke informatie over jouw
pensioen. Je logt in met je DigiD. Ingewikkeld? Valt
wel mee. Merel laat zien hoe het werkt.

Verkort jaarverslag:

Terugblikken op 2021

Maar er kunnen ook nadelen aanzitten. Zo wordt het
pensioen dat je vervolgens de rest van je leven elke
maand van ons fonds krijgt lager. Bovendien is het
bedrag dat je opneemt extra inkomen, waarover je
belasting moet betalen. En het opnemen van een bedrag
ineens kan invloed hebben op een huur-, zorg- of andere
toeslag. Ga daarom eerst goed na wat zo’n bedrag
ineens voor jou betekent !

Wil je in een paar minuten weten wat er
in 2021 allemaal bij ons fonds gebeurde?
Dan is er voor jou binnenkort weer ons
verkort jaarverslag. Zodra dat verkort
jaarverslag klaar is, sturen we je een
e-mail. H
 ebben we jouw e-mailadres nog
niet? Geef het dan door in de beveiligde
omgeving Mijn Pensioencijfers. Hier zie
je alvast een voorproefje van het verkort
jaarverslag.
Het verkort jaarverslag is een samen
vatting van het ‘officiële’ jaarverslag
van ons fonds. Dat kun je natuurlijk ook
lezen. Je vindt het jaarverslag op de
documentenpagina van onze website.
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Test je pensioenkennis.
Wat is waar en wat is niet
waar?
1. Door de inflatie wordt mijn pensioen
minder waard
Waar

Je hebt het ongetwijfeld gemerkt: met € 50 kun je nu minder kopen dan
12 maanden geleden.
Iedereen die al pensioen van ons fonds krijgt, merkt dat gelijk in zijn of
haar portemonnee. En als je nog pensioen opbouwt, wordt je
opgebouwde pensioen minder waard. Daar merk je nu
nog niets van. Maar als je straks met pensioen
gaat natuurlijk wel.
Ons fonds kan daar eigenlijk weinig tegen
doen. We zouden jouw pensioen natuurlijk
óók met 7,7% kunnen verhogen. En dat zouden
we best willen. Maar een verhoging van je
(opgebouwde) pensioen zit er komend jaar zeer
waarschijnlijk nog steeds niet in. Daar heeft ons
fonds niet genoeg geld voor. Een heel vervelende
situatie.
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2. Ik betaal meer premie dan ik later als pensioen krijg
Niet waar

Misschien heb je het idee dat je meer premie betaalt dan je later aan pensioen krijgt. Dat
is niet waar. Je premie alleen is namelijk niet voldoende om later je maandelijkse pensioen
van te betalen. Daarom beleggen wij je premie, zodat we extra geld verdienen voor je
pensioen.
Je ontvangt uiteindelijk dus méér dan je aan premie hebt
ingelegd. Dat is mogelijk omdat we met jouw ingelegde premies
beleggen. Zo verdienen we extra geld voor je pensioen.
En kunnen we je straks meer aan pensioen uitbetalen dan
je hebt betaald. Hoeveel meer precies weten we nu nog
niet. Want dat is onder andere afhankelijk van hoe oud
je wordt. Je krijgt het pensioen immers zolang je leeft.
Dus hoe ouder je wordt, hoe meer pensioen je krijgt.
Als je vóór of snel ná je pensionering overlijdt, heb
je misschien wél meer premie betaald dan jij zelf aan
pensioen hebt gekregen. Maar dan is er altijd nog het
pensioen voor je partner. Daar betaal je immers ook
premie voor!

5

Nieuw: bedrag

Terugblikken

ineens

op 2021

6

Test je pensioenkennis

7

Contact

Contact
Je kunt…

… ons alle pensioenvragen stellen die je wilt.
Houd daarbij je klantnummer bij de hand. Je vindt je klantnummer bovenaan elke brief en op elk p
 ensioenoverzicht
dat je van ons krijgt.
… onze website bezoeken.
Op www.bpfl.nl vind je veel informatie over je pensioen bij ons fonds. Je kunt via onze website ook inloggen op
Mijn Pensioencijfers. Daar kun je je pensioen bij ons fonds checken en zelf je pensioenzaken regelen.
… ons contactformulier invullen.
Kom je er zelf niet uit? Stel je vraag dan via ons contactformulier.
… ons mailen.
Liever mailen? Dat kan ook, via info@bpfl.nl. Mail ons wanneer het jou uitkomt: 7 dagen per week, 24 uur per dag.
… of bellen.
De klantenservice van BPFL is op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.
Het telefoonnummer is 088 - 116 3070.
… of schrijven.
Als je dat fijner vindt, kun je ook een brief schrijven. Stuur je brief naar BPFL, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

Verkort jaarverslag verantwoord beleggen
Bij het beleggen houden we rekening met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Wil je weten hoe wij in 2021 duurzaam hebben belegd?
Lees dan ons verkort jaarverslag over maatschappelijk verantwoord beleggen 2021.

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