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Beste Ron, Henk, John en Jan Willem, 
 

Het is vier jaar geleden dat BPZ is opgericht. Op 5 november 2014 zetten de sociale partners hun 

handtekening onder de oprichtingsakte en daarmee was het bedrijfstakpensioenfonds in de Zuivel  een 

feit. 

 

Er is in die vier jaar veel gebeurd. BPZ is gegroeid van acht naar negen duizend deelnemers, en heeft 

nieuwe bedrijven aan zich gebonden. Er staat een stevig fonds dat snel groeit door de nieuwe premie. Op 

basis van het premievolume van ca. 75 miljoen euro staat BPZ toch mooi in de top 50 van 

pensioenfondsen. Ook uit de externe evaluatie blijkt dat BPZ voldoet aan de indertijd gestelde 

uitgangspunten van sociale partners. De Zuivel heeft daarmee haar eigen bedrijfstakpensioenfonds 

gekregen.  

 

Bij de start is als gevolg van de lage rente het opbouwpercentage in de pensioenregeling lager vastgesteld 

dan beoogd door de sociale partners. Dit ook om directe kortingen te voorkomen. Als gevolg van de 

afbouw van het opkoopprogramma van de ECB kan de rente weer gaan stijgen. In dat geval kan BPZ het 

opbouwpercentage de komende jaren wellicht weer laten stijgen.  

 

De basis van het bestaan van BPZ is de door sociale partners afgesloten pensioen-cao. Zoals jullie weten 

loopt de pensioen-cao eind 2019 af. In artikel 15 van de pensioen-cao is vastgelegd dat deze automatisch 

met 24 maanden wordt verlengd als deze niet 12 maanden voor het einde is opgezegd.  

Nu de eerste periode van de pensioen-cao er voor het grootste deel op zit, zijn wij als bestuur bezig met 

de voorbereidingen op de volgende periode. Dit gelijktijdig met een voorstel tot verbetering van de 

regeling. 
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Wij zijn de gesprekken met Achmea Pensioenservices (APS) gestart voor een verlenging van de 

overeenkomst per 1 januari 2020. De huidige overeenkomst loopt namelijk af op 31 december 2019.  

Om concrete vervolgstappen te kunnen zetten met APS, is het van belang dat er duidelijkheid is over de 

continuïteit van BPZ. Dit betekent concreet dat het voor ons belangrijk is te weten dat de onderbrenging 

van de pensioenregeling door sociale partners bij BPZ wordt gecontinueerd.  

 

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor de sociale partners een natuurlijk moment is om gezamenlijk te 

reflecteren over de eerder gemaakte afspraken. De wijze waarop dat wordt ingevuld is uiteraard aan jullie, 

maar kan voor BPZ van grote invloed zijn. Als er bijvoorbeeld een pro-forma opzegging plaats zou vinden 

van de pensioen-cao, om te kunnen onderhandelen over de inhoud van de regeling, zijn wij als bestuur 

gedwongen rekening te houden met de mogelijke discontinuïteit van het fonds. Dit wordt van ons verwacht 

op basis van wet- en regelgeving. Ook zullen wij hiervan melding moeten maken aan de buitenwereld. Wij 

verzoeken jullie dan ook om dit nadrukkelijk in de overwegingen te betrekken. 

 

Voorts brengen wij het volgende onder jullie aandacht. Wij willen graag de pensioenregeling per 1 januari 

2019 aanpassen. Onze uitvoerder APS heeft ons aangeboden om in 2019 de ‘Digitale Klantbediening’ te 

introduceren. Kort samengevat geeft deze klantbediening de deelnemer meer inzicht in zijn pensioen. Dit 

gebeurt onder andere middels een pensioenplanner die de deelnemer laat zien welke keuzes er gemaakt 

kunnen worden ten aanzien van flexibilisering (hoog-laag, deeltijdpensioen, uitruil van ouderdoms- voor 

partnerpensioen). Ook kunnen pensioenen bij andere pensioenuitvoerders meegenomen worden voor de 

vaststelling van het totale financiële plaatje door de deelnemer. APS heeft ons echter gevraagd om de 

pensioenregeling op de volgende onderdelen aan te passen om mee te kunnen doen aan deze vorm van 

digitale dienstverlening. Dit betreft: 

- Aanpassing van de pensioendatum van ‘de eerste van de maand volgend op’ naar ‘de verjaardag’.  

Gemiddeld gaat het ouderdomspensioen daarmee een halve maand eerder in. Deze aanpassing 

geldt ook voor de bestaande opgebouwde aanspraken.  

- Deelname aan de pensioenregeling vanaf 18 jaar.  

Dit is nu 21 jaar waarbij werknemers jonger dan 21 jaar ‘aspirant-deelnemer’ zijn. Voor deelnemers 

jonger dan 21 jaar betekent dit dat er nu wel nabestaandendekking is bij overlijden maar geen 

pensioenopbouw. Deze aspirant deelnemers passen niet in de dienstverlening van Achmea. De 

opbouw eerder starten, bijvoorbeeld 18 jaar (meerderjarig), kan wel eenvoudig uitgevoerd worden. 

Uiteraard geldt er vanaf die leeftijd ook risicodekking voor het nabestaandenpensioen. 

 

Bij de start van het fonds is een relatief hoge kostenopslag vastgesteld die rekening houdt met de 

mogelijke discontinuïteit van het fonds na 5 jaar. Als de voortzetting van de uitvoering van de 

pensioenregeling bij BPZ gewaarborgd is, kunnen wij als bestuur het besluit nemen om zowel deze 

kostenopslag te verlagen als de opslag voor uitvoeringskosten in de premie. Middels de verlaging van de 

kostenopslag in de voorziening pensioenverplichtingen kunnen wij de aanpassing van de pensioendatum 

financieren en door de verlaging van de kostenopslag in de premie zien wij ruimte om de pensioenopbouw 

per 1 januari 2019 te verhogen van 1,65% naar 1,70% ouderdomspensioen.  
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Al met al vragen wij aan sociale partners om voor 1 december 2018 met een reactie te komen op de 

volgende twee zaken: 

- Kunnen sociale partners de continuïteit van de uitvoering van de onderbrenging bij BPZ bevestigen? 

- Zijn sociale partners akkoord met de aanpassing van de pensioenregeling per 1 januari 2019? 

(pensioendatum, opbouw vanaf 18 jaar en aanpassing opbouw van 1,65% naar 1,70%) 

 

Graag geven wij een toelichting op bovenstaande. 

 

Namens het bestuur van  

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie, 

 

 

Arnold Jager 

Voorzitter 
 


