Voorwaardelijk pensioen GFI
Wat is voorwaardelijk pensioen?
Verschillende vroegere mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan (VUT en prepensioen) bestaan niet
meer. Daarvoor kunt u nu het voorwaardelijk pensioen gebruiken, bijvoorbeeld om eerder met
(deeltijd)pensioen te gaan.
Wat zijn de voorwaarden?
U ontvangt het voorwaardelijk pensioen alleen als u aan onderstaande voorwaarden voldoet. Dit zijn de
voorwaarden zoals ze van toepassing waren bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groenten- en
Fruitverwerkende Industrie (GFI).




U bent geboren op of na 1 januari 1950.
U was in dienst van een werkgever in de sector GFI op 31 december 2006 én op 1 januari 2007.
U blijft deelnemer aan de pensioenregeling tot 31 december 2020. Of als u eerder met pensioen
gaat tot de eerdere pensioendatum. Vanaf 2007 mag u in totaal niet langer dan drie maanden geen
deelnemer zijn (geweest) aan de pensioenregeling van GFI of BPL Pensioen.

Wanneer komt u in aanmerking voor het voorwaardelijk pensioen?
U komt in aanmerking als u in dienst bent bij een bedrijf in de sector GFI dat is aangesloten bij BPL Pensioen.
Wanneer komt u niet meer in aanmerking voor voorwaardelijk pensioen?
 U wordt ontslagen bij uw werkgever.
 U wordt volledig arbeidsongeschikt.
 Uw bedrijf valt niet meer onder de sector GFI binnen de pensioenregeling van BPL Pensioen.
 U krijgt een nieuwe baan bij een werkgever die niet hoort bij de sector GFI én is aangesloten bij BPL
Pensioen.
Voldoet u niet meer aan de voorwaarden?
Als u niet meer voldoet aan de voorwaarden, komt u niet meer in aanmerking voor voorwaardelijk pensioen.
Dit betekent dat u dit pensioen niet krijgt. Als er iets verandert in uw situatie is het daarom goed om contact
op te nemen met BPL Pensioen.
Hoeveel is mijn voorwaardelijk pensioen?
U kunt de hoogte van het voorwaardelijk pensioen bekijken op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit
kunt u terugvinden op onze website. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. U vindt het UPO in ‘Mijn
pensioenpost’.

Heeft u nog vragen?
We helpen u graag. Op www.bplpensioen.nl vindt u meer informatie over de pensioenregeling. Daar vindt u
ook veelgestelde vragen en antwoorden. Wilt u persoonlijke informatie over uw pensioen bekijken? Log dan
in op onze website met uw DigiD. U kunt ook bellen naar: (050) 522 30 00. U kunt ons bereiken van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur uw e-mail naar deelnemer@bplpensioen.nl
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