BPF Levensmiddelen in gesprek met AZL

Heerlen, 23 december 2016

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL) is in vergaand overleg om de pensioenadministratie met ingang van 1 januari 2018 onder te
brengen bij AZL. Beide partijen ondertekenen hiertoe een intentieverklaring.
Naast de pensioenadministratie is BPFL voornemens om ook de dienstverlening op het gebied
van bestuursondersteuning, actuariële advisering en communicatie advies bij AZL onder te
brengen. Rik Grutters en Harrie ten Have, voorzitters van BPFL: ‘AZL heeft ons overtuigd
als een enthousiaste, klantgerichte en efficiënte uitvoerder waar BPF Levensmiddelen haar
dienstverlening verder kan moderniseren.’
Exclusieve besprekingen
BPFL is begin 2016 begonnen met een zorgvuldige marktverkenning om een nieuwe
pensioenuitvoeringsorganisatie te selecteren voor de uitvoering van de pensioenregeling
per 1 januari 2018. In de afgelopen periode heeft BPFL in dat kader een aantal vruchtbare
gesprekken gevoerd met AZL. Inmiddels is besloten om exclusief met AZL verder te praten.
Het streven is om in het eerste kwartaal van 2017 tot een overeenkomst te komen.
Samen optrekken in een veranderende pensioenmarkt
Maarten van der Tuin (CEO AZL): ‘Wij zijn erg blij dat BPFL voor AZL heeft gekozen. Door
de komst van BPFL breiden wij ons klantenbestand uit met een belangrijke klant met wie wij
samen gaan optrekken in de veranderende pensioenmarkt. Op basis van de vele gesprekken
met het bestuur en bestuursbureau, kijken wij uit naar een succesvol partnership.’
Over BPF Levensmiddelen
Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen is het pensioenfonds voor de levensmiddelenbranche. Het fonds verzorgt de pensioenen voor 82.000 actieve deelnemers die werken
voor 3.200 werkgevers. Het fonds heeft 12.000 pensioengerechtigden en 177.000 gewezen
deelnemers. De pensioenregeling is verplichtgesteld voor het grootste deel van de sector
levensmiddelenbedrijf, inclusief kaasspeciaalzaken, gespecialiseerde zuiveldetailhandel en
delicatessenwinkels. Website: www.pensioenlevensmiddelen.nl.
Over AZL
AZL biedt pensioenfondsen een full range aan pensioenoplossingen. AZL gaat voor
continuïteit in collectieve pensioenen en een sterke verbinding met haar klanten, de pensioenfondsen. De geparametriseerde administratie in combinatie met vakmanschap, maakt de uitvoeringsorganisatie wendbaar voor de komende veranderingen. Die vult AZL naar wens aan
met bestuursondersteuning, actuariële dienstverlening en communicatie advies. AZL werkt
vanuit Heerlen en Utrecht. www.azl.eu.
Contactpersonen
BPFL - Bart Onkenhout: bart.onkenhout@bureaubpfl.nl
AZL - Rob Simon: rob.simon@azl.eu

