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Rectificatie nieuwsbrief en nieuwe Wet Toekomst Pensioen  
 

Op 15 december 2022 hebben wij een nieuwsbrief gepubliceerd met de loonschalen van 2023. Helaas waren 

in (alleen) de schalen van 1 februari 2023 enkele cellen niet goed berekend. Dat gaat om schaal I de 

leeftijden 18, 19 en 20 jaar en schaal II de leeftijd 19 jaar. We hebben de nieuwsbrief aangepast en op onze 

website gepubliceerd. Excuses voor het ongemak.  

 

Nieuwe wet Toekomst Pensioenen  
 

Op 22 december 2022 is in de Tweede Kamer gestemd over de nieuwe pensioenwet. De uitkomst daarvan is 

dat de wet met ruime meerderheid is aangenomen. Ook is er over moties en amendementen gestemd.  

 

Pensioenopbouw vanaf 18 jaar 

We moeten de moties en amendementen nog op hun precieze gevolgen beoordelen, maar duidelijk is iig dat 

wettelijk wordt geregeld dat per 1 januari 2024 werknemers vanaf 18 jaar pensioen gaan opbouwen. Die 

leeftijd is nu 21 jaar. Vriend en vijand gaan ervan uit dat met de meerderheid die zich gisteren aftekende in 

de Tweede Kamer, ook de Eerste Kamer zal gaan instemmen met de wet. Als dat gebeurt, is definitief dat 

werkgevers vanaf 1 januari 2024 werknemers van 18 jaar en ouder moeten gaan aanmelden bij hun 

pensioenfonds of -regeling.  

 

Sociale partners en het pensioenfondsbestuur Foodservice zijn al geruime tijd in gesprek over de pensioen-

transitie die de nieuwe wet vereist en volgen de ontwikkelingen rond de wet en de verdere uitwerking 

daarvan nauwgezet. Begin 2023 willen we een informatiesessie organiseren om de branche bij te praten over 

waar het overleg staat en wat werkgevers en werknemers in Foodservice kunnen verwachten.  

 

Pensioen BPF Foodservice 2023 
 

Het bestuur van BPF Foodservice besluit elk jaar in december over een verhoging van de pensioenen op  

1 januari van het volgende jaar. De financiële situatie van het fonds is goed genoeg om nog een verhoging te 

kunnen geven. Daarom kan het fonds de pensioenen van de werknemers per 1 januari 2023 opnieuw 

verhogen, deze keer met 5,90%. Lees meer hierover in het nieuwsbericht van het pensioenfonds.  

  

 

https://groothandelinlevensmiddelen.nl/uploads/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_nw_dec_2022.pdf
https://www.mijnpensioennieuwsbrief.nl/t/3215174/57978183/3463015/524/

