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BASISGEGEVENS BPF GIL 2017 (VANAF 1 FEBRUARI BPF FOODSERVICE) 

Regeling 2006 
Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en toetreders vanaf 2006 

 

Maximum jaarsalaris Het maximum jaarsalaris wordt verhoogd met de CAO-

loonstijging. Uitgaande van een cao-loonstijging per 1 mei 

2016 van 1%, stijgt het maximum jaarsalaris voor 2017 van 

€ 49.276,- naar € 49.769,- . 

Franchise De franchise  is gebaseerd op de fiscale minimale 

franchisegrenzen bij een pensioenleeftijd 67 en een 

opbouwpercentage van 1,875% en bedraagt per 1 januari 

2017 € 13.123,-.  

Maximum pensioengrondslag Dit wordt afgeleid van het maximum salaris en de franchise, 

zodat voor 2017 een maximum grondslag resulteert van 

€ 49.769,- – € 13.123,- = € 36.646,-.  

Opbouwpercentage 

ouderdomspensioen 

Ongewijzigd 1,6% 

Opbouwpercentage partnerpensioen Ongewijzigd 1,12% 

Toeslag per 1 januari 2017 Overeenkomstig het bestuursbesluit van 10 november 2016:  

actieven                        : 0,0% 
gewezen deelnemers   : 0,0% 

gepensioneerden          : 0,0% 

Pensioenregeling 

-werkgeverspremie 

-werknemerspremie 

-totale pensioenpremie 

Overeenkomstig het bestuursbesluit van 10 november 2016. 

17,13% van de pensioengrondslag 

8,57% van de pensioengrondslag 

25,7% van de pensioengrondslag 
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Regeling 2001 
Voor deelnemers geboren voor 1 januari 1950  

 

Maximum jaarsalaris Het maximum jaarsalaris wordt verhoogd met de CAO-

loonstijging. Uitgaande van een cao-loonstijging per 1 mei 2016 

van 1%, stijgt het maximum jaarsalaris voor 2017 van 

€ 49.276,- naar € 49.769,-. 

Franchise De franchise wordt eveneens verhoogd met de CAO-

loonstijging en stijgt dus in 2017 van € 19.300,- naar € 19.493,-. 

Maximum pensioengrondslag Dit wordt afgeleid van het maximum salaris en de franchise, 

zodat voor 2017 een maximum grondslag resulteert van  

€ 49.769,- - € 19.493,- = € 30.276,-. 

Opbouwpercentage 

ouderdomspensioen 

Ongewijzigd 1,68%. 

Partnerpensioen op risicobasis 70% van het bereikbare ouderdomspensioen 

Toeslag Overeenkomstig het bestuursbesluit van 10 november 2016:  

actieven   : 0,0% 
gewezen deelnemers : 0,0% 

gepensioneerden  : 0,0% 

Pensioenregeling 

-werkgeverspremie 

-werknemerspremie 

-totale pensioenpremie 

Vanaf 2017 niet langer van toepassing 

Prepensioenregeling Vanaf 2015 niet langer van toepassing. 
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Regeling 1982 
Voor arbeidsongeschikte deelnemers 

 

Franchise     Deze wordt verhoogd met de procentuele stijging van de 

gehuwden AOW inclusief vakantietoeslag, dus: 

€ 24.008, - + € 316, - = € 24.324,-. 

Toeslag  Overeenkomstig het bestuursbesluit van 10 november 2016:  

actieven   : 0,0% 
gewezen deelnemers : 0,0% 

gepensioneerden  : 0,0% 

Minimum pensioengrondslag  Dit wordt verhoogd met hetzelfde percentage als de toeslag 

voor actieven, dus: 

€ 1.752,- + € 0,- = € 1.752,- 

Minimum jaarsalaris   Dit wordt vastgesteld door de franchise voor 2017 te verhogen 

met de voorgestelde minimum pensioengrondslag van 

€ 1.752,-, dus: 

€ 24.324,- + € 1.752,- = € 26.076,-. 

Maximum jaarsalaris   Het maximum jaarsalaris wordt verhoogd met de absolute 

stijging in de franchise voor 2017, dus: 

€ 44.177,- + € 316,- = € 44.493,-. 

Maximum pensioengrondslag 

  

Dit wordt afgeleid van het maximum jaarsalaris, geldend in 

2017 en de franchise voor 2017, dus: 

€ 44.493,- - € 24.324,- = € 20.169,-. 

Salarisverhoging    De salarissen van de deelnemers van 55 jaar en ouder en de 

arbeidsongeschikte deelnemers na 1-1-1982 worden verhoogd 

met de collectieve salarisstijgingen geldend voor de 

foodservice en groothandel in levensmiddelen over het jaar 

2016. Uitgaande van een cao-loonstijging per 1 mei 2016 van 

1%, stijgen de salarissen dus met 1%. 

Toeslag op ingegaan nabestaanden- 

pensioen (zonder wezenpensioen) en 

toeslag op wezenpensioen 

15% (conform bestendige gedragslijn)  

Toeslag op ingegaan 

nabestaandenpensioen, indien ook 

wezenpensioen wordt uitgekeerd. 

20% (conform bestendige gedragslijn). 

 


