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Nieuwsbrief 

‘Pensioen moet je zorgvuldig beheren’
‘Je doet het goed of je doet het niet.’ 

Deze uitspraak typeert de kers

verse bestuurder van Bpf GIL. 

JelleGriffioen(67)heeftzijnsporen

verdiend in de groothandelsmarkt 

in levensmiddelen en gaat zijn 

ervaring inzetten voor een goed 

pensioen voor deelnemers van 

Bpf  GIL.

beter, de eisen aan bestuurders zijn 
aangescherpt. 
Daarnaast is het niet rustig op de 
 financiële markten. De rente is erg 
laag, waardoor pensioenfondsen extra 
geld opzij moeten zetten om in de 
toekomst alle pensioenen te kunnen 
betalen. Het is moeilijk voor pensioen
fondsen om dat effect op te vangen 
met beleggen.

Tenslotte leven we met zijn allen langer. 
Dat betekent dat pensioenfondsen 
langer pensioen moeten uitkeren, 
dan vooraf op gerekend is. Pensioen 
ontvangt een deelnemer immers zolang 
hij leeft.

Boeiend en belangrijk
“Ik vind deze veranderingen in het 
 pensioenlandschap boeiend”, zegt 
Jelle Griffioen.“ De mix van externe 
factoren en hun onderlinge verbonden
heid bepalen de grote veranderingen in 
de pensioenwereld. Wij, als pensioen
fondsbestuur, moeten de beste keuzes 
maken voor de ontwikkeling én de 
zekerheid van de pensioenen voor alle 
generaties.”

Pensioenen gaan omhoog
“Wij moeten er daarom voor zorgen dat 
ons gezamenlijk vermogen zo goed en 
zorgvuldig mogelijk wordt belegd. Aan 
de ene kant gaat het om zekerheid. Dat 
vinden onze deelnemers erg belangrijk, 
zo is gebleken uit het risicobereidheids
onderzoek in 2013. Anderzijds moeten 
we zorgen voor rendement (= winst 
op beleggingen) om de pensioenen 
te  laten meegroeien met de prijs
stijgingen. Dat is ons de afgelopen 
twee jaar gedeeltelijk ook gelukt, 
 waardoor we de pensioenen met 0,5%  
en 0,2% hebben kunnen verhogen.

Ik ben zelf een ondernemer. Ik zie ook 
een parallel met ondernemen: enerzijds 
heb je de markt en de toenemende 
wet en regelgeving, de daaraan ver
bonden kosten ontwikkeling anderzijds 
de manier waarop je zaken aanstuurt. 
We moeten als Bpf GIL voortdurend 
inspelen op veranderende regels en 
markten. Wij doen als bestuur ons 
uiterste best voor een zo goed mogelijk 
resultaat en pensioen voor alle deel
nemers, jong en oud dus.” 

“Een deelnemer verwacht dat zijn 
pensioen zorgvuldig beheerd wordt 
en op tijd uitgekeerd. Wat velen niet 
weten, is dat er veel werk verzet moet 
worden om dat voor elkaar te krijgen. 
Ik wist dat het een intensieve klus zou 
zijn maar mijn verwachting werd nog 
overtroffen. Met ruim 50.000 deel
nemers moeten bij Bpf GIL de zaken 
goed geregeld zijn. Daar wil ik net als 
mijn collega bestuurders mijn kennis en 
ervaring graag voor inzetten.”

Nieuwe uitdagingen 
Er komen veel nieuwe uitdagingen op 
het pad van pensioenfondsen en dus 
ook van Bpf GIL. De overheid scherpt 
de regels aan: de financiële buffers 
moeten groter, de communicatie moet 

‘Het is ons gelukt. 

We verhogen de 

 pensioenen met 0,2%.’
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Wanneer wordt mijn pensioen  uitbetaald?

Uw pensioen wordt in 2015 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 maart 2015 21 augustus 2015 
23 april 2015 23 september 2015 
22 mei 2015 23 oktober 2015 
23 juni 2015 23 november 2015 
23 juli 2015 21 december 2015

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

Uw vraag, ons antwoord
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.

De pensioenregeling van Bpf GIL is 
 veranderd. Wat betekent dit voor mij?

Voor u verandert er niets. Omdat u gepensioneerd 
bent, ligt uw pensioen al vast. De veranderingen in de 
 pensioenregeling van Bpf GIL hebben alleen invloed op 
de opbouw van pensioen. 

Tobias Teneij, Werner Sassen, Tammy Keulers, Marlou Maas, Timothy Vincken, Paul Robroeks, Christiaan Barendregt, Yuri Baadjou, Rob Voragen, Audrey Lemmerling, 

 Carlien Habets, Natasja Ernst en David Vervlossen (niet op de foto Ramon Touw, Willy Jacobs en Ellen Savelsberg) beantwoorden uw vragen graag.

Wilt u dat uw mening telt? Schrijf u in!
 
Bpf GIL is voortdurend bezig om de communicatie met u 
te verbeteren. We vinden het daarbij erg belangrijk wat u 
als  lezer van onze communicatie vindt. Wat vindt u goed? 
En welke dingen kunnen we misschien anders doen?  
Vindt u het leuk  daarover met ons mee te denken? Meld 
u dan nu aan voor het deelnemerspanel van Bpf GIL.  
 
Deelnemen is makkelijk en  volledig online. Als lid van 
het panel ontvangt u een paar korte onderzoeken per 
jaar. De  onder zoeken kosten u gemiddeld niet langer dan 
510  minuten van uw tijd. Wilt u dat uw mening telt? Ga 
dan naar www.panelwizard.com/bpfgil en schrijf u in!
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