
Bent u met pensioen? Stel u dan 
namens de pensioengerechtigden 
kandidaat voor het bestuur van Bpf GIL. 
De Nederlandsche Bank toetst of u 
voldoende deskundig bent en over 
de juiste vaardigheden beschikt. Via 
 cursussen kunt u die opdoen. 

 Interesse? Op de website van Bpf GIL 
vindt u meer informatie over de manier 
waarop u zich kandidaat kunt stellen. 
Als er meerdere geschikte kandidaten 
zijn, komen er verkiezingen. Pensioen

gerechtigden ontvangen dan een 
 stembiljet om te kunnen stemmen.

De Wet Versterking Bestuur 
 Pensioenfondsen heeft verder  
tot gevolg dat de deel
nemersraad  verdwijnt. 
Er komen een raad van 
toezicht en een nieuw 
verantwoordings orgaan.  
 
Meer informatie daarover volgt  
op een later  moment. 

 
(nieuw) E-mailadres? Laat het ons weten!

Meer informatie over uw  pensioen? Ga naar www.bpfgil.nl 
en meld u aan voor de  digitale nieuwsbrief van Bpf GIL. 
U  ontvangt actualiteiten en tips compact in een email.  
 
Nieuw emailadres? Meld u dan via de link in de 
 nieuwsbrief af en meld u opnieuw aan met uw  
nieuwe emailadres. 

Vanaf juli 2014 komt er voor het eerst officieel een bestuurszetel 

 beschikbaar voor pensioengerechtigden. Dan wordt de Wet Versterking  

Bestuur Pensioenfondsen van kracht. 

Stelt u zich kandidaat voor 
het pensioenfondsbestuur?
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Pensioenen iets hoger
Met veel pensioenfondsen in Nederland gaat het weer wat beter. 

Ook met Bpf GIL gaat het de goede kant op. Per 1 januari 2014 konden 

alle opgebouwde pensioenen en alle pensioenen die in uitbetaling zijn, 

verhoogd worden met 0,5%.

 
Misschien denkt u: ‘wat is nu een 

half procent?’ Dat is inderdaad nog 
niet genoeg om de stijging van 
de prijzen bij te kunnen houden. 
Die stegen met 1,1%. Toch is het 
een hele verbetering ten opzichte 
van vorig jaar. Toen kon er immers 
helemaal niets bij.

Wat kan er?
Het bestuur kijkt elk jaar wat er kan 
en wat er niet kan. Hiervoor wordt 
nauwkeurig gerekend: hoeveel geld 
is er de komende jaren nodig om alle 
 pensioenen uit te kunnen betalen? 
En hoeveel geld heeft het fonds? Als 
dat laatste bedrag maar flink hoger is 
dan het eerste, dan is de dekkings
graad  hoger en is er ruimte om de 
 pensioenen te verhogen.  

Deelnemers hebben niet  automatisch 
recht op een verhoging van hun 
 pensioen.

Het bestuur van Bpf GIL wil met de 
verhoging van de pensioenen aangeven 
dat het fonds goed herstelt. Omdat de 
financiële situatie bij het fonds nog niet 
helemaal hersteld is, vindt het bestuur 
het niet verstandig om de pensioenen 
te verhogen met 1,1%. 

Vragen over pensioen? 
U vindt veel informatie op www.bpf-gil.nl. U kunt ons ook bellen: 045 - 5763 990  
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of mailen: bpf-gil@azl.eu.

Colofon
De Nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in 
 Levensmiddelen (Bpf GIL). De Nieuwsbrief verschijnt eenmaal per jaar. Aan de tekst van deze 
 Nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het pensioenreglement 
van Bpf GIL. Adres voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL), Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

Wanneer wordt 
mijn pensioen 
 uitbetaald?
Uw pensioen wordt in 2014 op de 
23ste van elke maand op uw  rekening 
bijgeschreven. Dat gebeurt in de 
loop van de dag. Valt de 23ste in een 
 weekend, dan is de betaling op de 
vrijdag ervoor. In de komende maanden 
is dat als volgt:

23 april 2014 
23 mei 2014 
23 juni 2014 
23 juli 2014 

22 augustus 2014 
23 september 2014 
23 oktober 2014 
21 november 2014 
 

Deelnemers Bpf GIL  hebben   
vertrouwen in pensioenfonds
Bpf GIL liet eind 2013 een onderzoek doen onder deelnemers, oud-  
deel nemers en gepensioneerden. Uw pensioenfonds wilde zo te  weten 
 komen hoe u als deelnemer denkt over uw pensioen. Die  informatie 
wil het  pensioenfonds gebruiken als het beslist over een nieuwe 
 pensioenregeling per 1  januari 2015. 1.017 personen deden mee aan het 
onderzoek; 7% van iedereen die benaderd is. 

Het belangrijkste resultaat is dat 67% van de deelnemers vertrouwen 
heeft in Bpf GIL. De deelnemers vinden zekerheid belangrijk, ze nemen 
liever niet te veel risico met hun pensioen. Bovendien is er sprake van 
een grote mate van solidariteit: als er tekorten zijn, moet iedereen daar-
aan bijdragen. 

Meer informatie over het risicobereidheidsonderzoek van Bpf GIL vindt 
u op de website: www.bpf-gil.nl. Het bestuur wil iedereen bedanken die 
heeft meegedaan aan het onderzoek. 

Kijk op www.bpf-gil.nl  

voor de actuele 

 dekkingsgraad

Ontvangt u pensioen in het  buitenland, 
dan duurt het langer voordat uw 
 pensioen op uw rekening is bij
geschreven. De bedoeling is: vóór 
het einde van de maand. 
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