J’ouw Dag
BPFL zoekt

VLOGGER
Even serieus

Is het Verantwoordingsorgaan iets voor jou?

Test jezelf!
Waar of niet waar?

06
18

Heb jij je berichtenbox al geactiveerd?
Jouw dag in beeld? En 85.000 volgers?

De berichtenbox is je persoonlijke, digitale brievenbus van de overheid. Het UWV, de B
 elastingdienst en
gemeentes bijvoorbeeld sturen persoonlijke berichten voor je naar deze berichtenbox. Als er informatie
beschikbaar is, krijg je een melding. Ons pensioenfonds doet dit ook. Maar daarvoor moet je je wel aanmelden: log in met je DigiD op mijn.overheid.nl en zet een vinkje bij Pensioenfonds Levensmiddelen. Wil je
een bericht van ons fonds toch graag op papier voor je administratie? Dan kun je het altijd alsnog printen.

BPFL zoekt
VLOGGER

Je kunt je pensioen
weer meenemen

Ons fonds zoekt een vlogger. Iemand met flair
die niet cameraschuw is. Je hoeft helemaal niets
te weten van pensioen. Het onderwerp moet je
wel aanspreken en je moet het leuk vinden om
voor een pensioenfonds te vloggen. Heb jij al
(enige) ervaring als vlogger? En lijkt het je
wat om dat een jaar lang voor ons fonds
te doen? Meld je aan via info@bpfl.nl.
Behalve volgers (ons fonds telt zo’n
85.000 deelnemers), krijg je er ook
een leuke vergoeding
voor.

Wil jij je pensioen meenemen naar ons fonds? Dat kan weer,
omdat onze fi
 nanciële positie is verbeterd. Je pensioen meenemen heet ook wel waardeoverdracht. Dat kun je aanvragen
als je van baan verandert. Het pensioen dat je via je oude
werk hebt opgebouwd, wordt dan overgedragen aan ons
fonds. Dan heb je al je pensioen bij elkaar.
Helaas mochten wij hier langere tijd niet aan meewerken,
omdat onze financiële positie niet goed genoeg was. Deze is
verbeterd. Daardoor kunnen we je nu wel helpen. Heb je al
eerder een aanvraag ingediend om pensioen mee te nemen?
Dan hoef je nu niets te doen. Je ontvangt automatisch van ons
bericht. Krijg je een andere baan binnen onze branche, dan
hoef je ook niets te doen, want dan blijf je bij ons fonds.

Meer weten? Ga naar
www.bpfl.nl

Wil je waardeoverdracht aanvragen? Dat kan via de beveiligde
omgeving Mijn Pensioencijfers op onze website www.bpfl.nl.
Ga je weg en wil je je pensioen van ons fonds meenemen
naar je nieuwe pensioenfonds? Dan moet je dat bij je nieuwe
pensioenfonds aanvragen. Daar kunnen wij nu ook weer
aan meewerken.
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Hoe staan wij er financieel
voor?

Bekijk de grafiek op onze website. Deze actualiseren we
elke maand: www.bpfl.nl/over-ons/actuele-cijfers.

Kunnen wij je digitaal
bereiken?

Geef je e-mailadres door via de beveiligde omgeving
Mijn Pensioencijfers op onze website www.bpfl.nl.
Dan kunnen wij je beter op de hoogte houden over je
pensioen.

TROUWEN

De highlights
van 2017

SAMENWONEN

BPFL is op

Heb jij je

Je kunt je

zoek naar een

berichtenbox

pensioen weer

VLOGGER!

al geactiveerd?

meenemen

Als je bent getrouwd of een geregistreerd
partnerschap hebt, hebben jouw partner en
kinderen automatisch recht op partnerpensioen
en wezenpensioen. Meld je partner aan als je in
het buitenland woont.

Meld je partner aan in de
beveiligde online omgeving
Mijn Pensioencijfers van onze
website www.bpfl.nl.

VERHUIZEN

Elk jaar doet ons fonds
verslag over alles waar we het
afgelopen jaar mee bezig zijn
geweest. Dat gebeurt in een uitgebreid jaarverslag. Hierin staan
ook alle cijfers en verslagen van
organisaties die toezicht h
 ouden
op wat ons bestuur doet. Dit
jaarverslag is een lijvig document van t ientallen pagina’s. Wil
je alleen de highlights weten?
Lees dan het verkort jaarverslag over 2017. Dat verschijnt
binnenkort op onze website
www.bpfl.nl/documenten. Dan
heb je in een paar minuten een
overzicht van vorig jaar.
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Hier kun je ons ook vinden
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Verhuis je binnen Nederland,
dan hoef je niets te doen.
Verhuis je in of naar het
buitenland? Geef dat aan
ons door.

VERANDERT JE
ZIEK EN
ARBEIDSONGESCHIKT
De eerste 2 jaar dat je ziek
bent, ontvang je inkomen van
je werkgever. Daarna ontvang
je een uitkering van de
overheid. Je pensioenopbouw
gaat (deels) verder zolang je
(deels) arbeidsongeschikt
bent. Daar betaal je geen
premie voor. Kijk op onze
website voor meer informatie.

De highlights

Verandert je

van 2017

privé-situatie?

PRIVÉ-SITUATIE?
Lees meer over de voorwaarden
op onze website:
www.bpfl.nl/werknemer/
verandert-je-situatie

GA JE UIT ELKAAR?
Als je getrouwd was (of geregistreerd
partner), moet je afspraken maken over
de verdeling van het ouderdomspensioen.
Woonde je samen? Dan hoef je je
ouderdomspensioen niet te verdelen.
Je moet wel iets regelen voor het
partnerpensioen. Geef daarom aan ons
door als je samenwoont en uit elkaar gaat.

OVERLIJDEN
Wij regelen een uitkering voor je
partner en kinderen als je komt te
overlijden. Woon je in Nederland, dan ontvangen
wij automatisch bericht van je gemeente. Woon je
in het buitenland, dan moeten je nabestaanden je
overlijden aan ons doorgeven.
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Simon Butter, lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) van ons fonds:

‘Het VO is een
soort OR van
het pensioenfonds’

‘Ons bestuur legt verantwoording af aan
het VO. Maar ín het VO is er ruimte om te
leren, te discussiëren en verantwoording
te nemen. Dit doe je niet alleen, maar met
elkaar’, zegt Simon Butter, manager P&O
bij Deen Supermarkten in Hoorn. Hij is lid
van het VO namens de werkgevers. In ons
VO is er een vacature. Heb jij interesse?
‘Het VO is een soort Ondernemingsraad
van het pensioenfonds’, legt Simon Butter
uit. Het orgaan adviseert en controleert het
pensioenfondsbestuur. Er is een evenwichtige verdeling van belanghebbenden in het
VO. Dat zijn de werknemers (aangewezen
door de vakbonden), de gepensioneerden (gekozen door de gepensioneerden)
en de werkgevers. ‘Van die laatste groep
ben ik een vertegenwoordiger namens de
Vereniging van Grootwinkelbedrijven in
Levensmiddelen’, voegt hij eraan toe.

Goed pensioen voor ons allemaal

‘In het VO zitten ervaren mensen die graag,
samen met nieuwe collega’s, eraan willen
bijdragen dat er een goed pensioen is voor
ons allemaal. Pensioen is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die je hebt.
Veel mensen realiseren zich dit niet. Het
gaat om ontzettend veel geld. In feite werk
je één dag per week voor je p
 ensioen.

werken’, motiveert de P&O-manager zijn
inzet. ‘Het kan niemand ontgaan zijn dat er
veel speelt op dit gebied. Pensioenen zijn
in de media de laatste jaren groot nieuws.
In deze veranderende wereld kijken en
denken wij als VO mee en controleren of
het bestuur van ons fonds de juiste afwegingen maakt om voor iedereen een zo’n
goed mogelijk pensioen te realiseren.
Denk daarbij aan: hoeveel premie is er
nodig voor een goed pensioen?, belegt
het bestuur op de juiste wijze? en: hoe
communiceert het fonds naar deelnemers
en gepensioneerden? Het is heel divers
en nuttig dat er een orgaan is dat actief
betrokken wordt bij al deze beslissingen.’

Vacature: is het VO iets voor jou?

‘Heb je interesse in mensen? Durf jij je
mening te geven en wil je graag naast je
werk uitgedaagd worden? Dan is het VO
misschien iets voor jou. Wij horen graag

Jij kunt ook
meepraten!

Als je wilt meepraten over
je pensioen, dan is dit
het moment. In ons VO
is er een vacature. Daar
zoeken we kandidaten
voor. Je hoeft geen
pensioenspecialist te
zijn om je hiervoor aan
te melden. Wel moet je
bereid zijn om cursussen

Laat wat van
je horen!

In een VO zit je, omdat je het belangrijk
vindt dat jij en je (ex-)collega’s in de mooie
supermarktbranche kunnen genieten van
pensioen als je te oud bent om nog te
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van je. Heb je vragen? Neem dan contact
op met mij of een van de andere VO-leden.
Dat kan via secretariaat@bureaubpfl.nl.’
Als je meer wilt weten over het VO, kijk
ook eens op onze website: www.bpfl.nl/
over-ons. Op de pagina Documenten van
de website vind je verder de jaarverslagen
waar het VO elk jaar verslag doet van zijn
bevindingen.
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te volgen, zodat je genoeg
kennis van pensioen krijgt.
Naast de bijeenkomsten
(5-6 per jaar) zijn er
studiedagen en moet je
thuis de vergaderingen
voorbereiden. Heb je
interesse? Meld je aan via:
secretariaat@bureaubpfl.nl
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Test je pensioenkennis.
Wat is waar en wat is niet waar?
1. Je hoeft een partner niet aan te melden
Waar, áls je in Nederland getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.
Niet waar, áls je samenwoont of in het buitenland woont en/of bent getrouwd.

Waarom is dat zo?

Als je komt te overlijden, ontvangt je partner een uitkering van ons fonds. Dat is het partnerpensioen.
Wij krijgen via de gemeente door wie je partner is als je bent getrouwd of een g
 eregistreerd partner
hebt. Maar woon je in het buitenland? Of woon je samen? Dan krijgen we die informatie niet automatisch via je gemeente. Dan moet je je partner bij ons aanmelden. Dat kan eenvoudig via de beveiligde
omgeving Mijn Pensioencijfers van onze website www.bpfl.nl.
Je logt in met je DigD. Je moet wel een samenlevingscontract bij de notaris hebben afgesloten met je
partner om hem of haar aan te kunnen melden.

3. Beter sparen dan beleggen voor je
pensioen

2. Pensioen hoef je (nog) niks mee
Niet waar. Moet je dagelijks bezig zijn met je pensioen? Nee. Maar als
er iets wijzigt in je werk of privéleven, is het goed om ook even aan je
pensioen te d
 enken.

Waarom is dat zo?

De belangrijkste periode voor je pensioen is nú, de fase waarin je
pensioen o
 pbouwt. W
 ijzigingen in je privéleven en op je werk nú hebben
namelijk veel invloed op je pensioen stráks. Als je minder gaat werken,
bijvoorbeeld, bouw je ook minder pensioen op. Als je samenwoont of
in het buitenland woont en/of bent g
 etrouwd, is het verstandig om je
partner aan te melden. Want ons fonds regelt meer dan pensioen voor
jou voor later. Er is ook iets geregeld voor jou als je arbeidsongeschikt
wordt of voor je nabestaanden als je komt te overlijden. Lees hierover
meer op onze website www.bpfl.nl/werknemer.
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Niet waar.

Waarom is dat zo?

Heb je de laatste tijd gezien hoeveel rente je krijgt op je spaar
rekening bij de bank? Dat is niet veel. Op de bank staat je
geld lekker veilig. Maar als ons fonds al het vermogen op een
spaarrekening zou zetten, krijg je straks veel minder pensioen.
Onderzoek van de Pensioenfederatie heeft uitgewezen dat de
pensioenen de helft (!) lager zouden zijn als pensioenfondsen de
afgelopen 30 jaar het geld op een spaarrekening hadden gezet.
Oorzaak: je pensioen wordt voor maar ongeveer 30% b
 etaald uit
de premie die je samen met je werkgever betaalt. Het grootste
deel, ongeveer 70%, wordt betaald uit de opbrengsten van beleggen. Aan beleggen zijn risico’s verbonden: als je belegt kan je
geld minder waard worden. Dat voorkomen we door de risico’s
te spreiden. We beleggen in verschillende categorieën, zoals
aandelen, maar ook in obligaties (leningen). En bijvoorbeeld in
Nederland, maar ook in landen aan de andere kant van de wereld.
De winst die we boeken met beleggen gaat naar jouw pensioen,
want ons fonds heeft geen winstoogmerk. Wil je weten hoeveel
het beleggen ons fonds opbrengt? Dat staat in ons jaarverslag.
Binnenkort verschijnt het officiële jaarverslag en een handige
verkorte versie op onze website www.bpfl.nl/documenten.
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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 10 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
De Beeldredaktie
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