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Pensioengerechtigden

Ook Bpf GIL is geraakt door de fi nanciële crisis. Het fonds 
heeft al sinds de crisis niet voldoende fi nanciële buffers 
om nieuwe tegenslagen op te vangen. Volgens de eisen 
van de overheid zou die buffer uiteindelijk 10% van de 
pensioenverplichtingen aan de deelnemers moeten zijn. 
Maar de buffer is nu lager en schommelt. De buffer was in 
januari 2013 4,9%. In februari 2013 steeg deze naar 7,3%.

Oorzaak zijn de veranderingen in de hoogte van de rente. 
Hoe lager de rente, hoe meer vermogen Bpf GIL moet 
hebben. Ook de schommelingen in de waarde van de 
beleggingen van Bpf GIL beïnvloeden de dekkingsgraad.

Plan voor herstel

Om de fi nanciële situatie te verbeteren, is in 2009 een 
herstelplan opgesteld. Volgens dat plan moet de buffer op 
de korte termijn (eind december 2013) minstens 4,8% zijn. 
Dat is ongeveer het niveau van eind januari. Op de lange 
termijn moet de buffer groeien naar 10%. Dat niveau moet 
eind 2023 zijn bereikt.

Geen ruimte om 
pensioen te  verhogen

Bedrijfstakpensioenfonds Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL) kan dit jaar uw pensioen helaas 
niet verhogen. Maar in tegenstelling tot andere fondsen hoeft uw pensioen niet te worden verlaagd.

Veel fondsen verlagen pensioen 

Tientallen pensioenfondsen moeten per 1 april hun 
pensioen verlagen. Het gaat om verlagingen tot 7% 
van het bruto pensioen. De fi nanciële situatie van 
Bpf GIL is goed genoeg om de pensioenen niet te 
hoeven verlagen. Wel daalt de koopkracht van het 
 pensioen, doordat het pensioen ook in 2013 niet 
 verhoogd kan worden.

Het bestuur van Bpf GIL heeft de fi nanciële positie in 
december 2012 besproken. Dit is besloten:
• er is geen ruimte voor een verhoging van de 

 pen sioenen van de gepensioneerden om de koopkracht 
te behouden;

• ook de pensioenaanspraken van deelnemers die nog 
werken, worden niet verhoogd;

• de pensioenpremie wordt in 2013 niet verhoogd;
• het is niet nodig de pensioenen te verlagen. 

Het bestuur verwacht dat eind dit jaar een fi nanciële 
 buffer mogelijk moet zijn van 4,8%. Wordt dat gehaald dan 
 voldoet het fonds aan de eisen die de overheid stelt aan 
het herstel van de fi nanciële situatie.

Actuele informatie via onze site

Via www.bpf-gil.nl houdt Bpf GIL u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Na afl oop van elke maand kunt u de 
fi nanciële situatie van het fonds afl ezen aan de dekkingsgraad. Dit percentage toont de verhouding tussen het kapitaal 
van het fonds en het kapitaal dat nodig is om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Hoe hoger de 
dekkingsgraad, hoe beter.

De grafi ek toont de ontwikkeling van de fi nanciële positie sinds 2011.
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In 2013 gelden nieuwe belastingregels. De loonheffi ng die 
Bpf GIL op uw bruto pensioen moet inhouden is hierdoor 
gestegen. Het gaat om een stijging van 3,9% in de eerste 
belastingschijf en van 0,05% in de tweede belastingschijf. 
Voor veel pensioengerechtigden is het netto pensioen nu 
lager dan in december 2012.

De wettelijke bijdrage voor de Zvw is gestegen van 5,0% 
naar 5,65%. Het maximum maandbedrag waarover u deze 
bijdrage betaalt, is verhoogd van € 4.172 tot € 4.237,75.

Lager netto pensioen sinds 

januari 2013

Toen u op 23 januari 2013 uw pensioen van ons ontving, is het u vast opgevallen. 
Het bedrag was voor velen van u lager dan u gewend was. Dat komt doordat u 
meer belasting bent gaan betalen. Ook de bijdrage die u betaalt voor de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) is verhoogd.

Enkele belangrijke uitkomsten:
• de interesse in het eigen pensioen is groot;
• kennis van pensioen onder jonge werknemers is 

beperkt;
• veel werknemers vermoeden dat hun pensioen 

straks niet hoog genoeg zal zijn;
• gepensioneerden zijn meer geïnteresseerd en lezen 

de informatie van het fonds beter.

Eén van de zaken die we naar aanleiding van de 
uitkomsten van dit onderzoek gaan doen, is meer 
digitaal communiceren. Bijvoorbeeld in een digitale 
nieuwsbrief over de fi nanciële situatie, actualiteiten en 
belangrijke pensioenmomenten.

Uw rapportcijfer voor Bpf GIL: 7,1

In de zomer van 2012 liet Bpf GIL onderzoeken wat u vindt van ons pensioenfonds. 
Ruim 400 deelnemers beantwoordden de vragen. Zij beoordeelden Bpf GIL gemiddeld met een 7,1.

Wilt u informatie digitaal ontvangen? 

Geef ons uw e-mail adres door en vul uw 
naam en e-mailadres in op www.bpf-gil.nl. 
Verschijnt er een 
digitale nieuwsbrief, 
dan ontvangt u 
die vervolgens 
automatisch. 
Zo blijft u op de 
hoogte.


