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Let op: Bij bovenstaande bedragen is rekening gehouden met een eventuele scheiding als u van ons een
bevestiging heeft ontvangen over de verdeling. Een deel van uw partnerpensioen is in dat geval naar uw
ex-partner gegaan.

Let op: Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt  nadat u met
pensioen bent gegaan of wanneer u niet meer deelneemt aan deze regeling.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?
Als u arbeidsongeschikt wordt dan gaat uw pensioenopbouw mogelijk (gedeeltelijk) door.

U krijgt van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf geen aanvulling op de
WIA-uitkering van de overheid.

De hoogte van uw pensioen staat niet vast
De hoogte van uw pensioen staat niet vast en kan in uitzonderlijke situaties worden verlaagd. Wij hebben te
maken met onder meer de volgende zaken:

 Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 Een lagere rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde

pensioen te kunnen uitbetalen.
 De resultaten van beleggingen kunnen tegenvallen.

Kijk op www.bpfl.nl voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die
gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

Omdat de financiële situatie niet goed genoeg is, maakte Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het
Levensmiddelenbedrijf een herstelplan. Hierin staat welke maatregelen we misschien moeten nemen.

Mogelijke maatregelen zijn:
• Uw pensioenpremie gaat omhoog
• Uw pensioen gaat omlaag
• U gaat minder pensioen opbouwen

Jij en je werkgever betalen premie voor je pensioenopbouw bij ons fonds. 
Jouw deel houdt je werkgever elke maand in op je salaris en maakt dit – 
samen met het deel van de werkgever – over aan ons fonds. Dat gaat 
automatisch. Als de pensioenpremie omhoog gaat, kan het gaan om het 
deel dat jij betaalt en/of het deel dat je werkgever betaalt.

Hoe zeker is uw pensioen?


