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Pensioenen ook dit jaar niet verhoogd

Dekkingsgraad naar 107,1%
De dekkingsgraad is de maat voor de financiële 
 situatie van een pensioenfonds. Eind januari 2011 was 
de dekkingsgraad van Bpf GIL 107,1%. Dat betekent 
dat er voor elke euro die het fonds op termijn nodig 
heeft om de pensioenen uit te betalen, € 1,07 in kas 
is. Nu de dekkingsgraad hoger is dan 105%, is er 
al geen dekkingstekort meer. Bpf GIL hoeft onder 
deze omstandigheden de pensioenen vooralsnog 
niet te korten. Wel is er nog een reservetekort. Het 
vereist eigen vermogen is 111,7%. Dat vermogen is 
vereist, omdat pensioenfondsen een buffer moeten 
 aanhouden voor risico’s en kosten.

Voor het derde jaar op rij heeft het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen 
(Bpf GIL) de pensioenen niet kunnen verhogen. Het bestuur verwacht dat de financiën van het fonds 
binnen twee jaar genoeg zullen verbeteren om uit het dekkingstekort te komen. Een commissie van 
cao-partijen doet aanbevelingen voor de verdere toekomst.

Hoe houden we de pensioenen in de toekomst  
betaalbaar?
Het fonds moet ervoor zorgen dat inkomsten en uitgaven 
weer beter op elkaar aansluiten. Om dat te bereiken, 
wordt de hele pensioenregeling onder de loep genomen. 
Het bestuur verwacht in 2011 maatregelen van de overheid 
die ook invloed zullen hebben op de pensioenen. In over-
leg met cao-partijen is een pensioencommissie benoemd 
die alle mogelijkheden onderzoekt. Cao-partijen hebben 
tot doel om de pensioenregeling van Bpf GIL robuuster te 
maken, meer toekomstbestendig.

In 2009 diende Bpf GIL een herstelplan in bij 
De  Nederlandsche Bank (DNB). Hierin staan maat-
regelen die het fonds neemt om de financiële situatie te 
 verbeteren. Op zich doen deze maatregelen hun werk. 
Toch was de dekkingsgraad eind 2010 te laag om de 
 pensioenen te verhogen. Dat komt vooral doordat we 
met zijn allen steeds langer leven. Pensioenen worden 
daardoor steeds langer uitbetaald. Bpf GIL moest hiervoor 
8,6% extra geld reserveren. De dekkingsgraad daalde in 
2010 dan ook met 9,1%. Een deel daarvan is gecompen-
seerd door beleggingsopbrengsten en premie-inkomsten. 
 Uiteindelijk daalde de dekkingsgraad van 111,9% naar 
105,3%.

Waarvan betaalt Bpf GIL de verhoging van de  
pensioenen?
Het bestuur van Bpf GIL wil elk jaar de opgebouwde 
 pensioenen verhogen met als maatstaf de prijsstijging. 
Of dat ook kan, hangt af van de financiële situatie van 
het fonds. Het beleggingsrendement en de rente zijn 
hierop van invloed. De rente was in 2010 erg laag. Ook 
dat  veroorzaakte dat het vermogen van Bpf GIL in 2010 
 onvoldoende groeide en de pensioenen niet verhoogd 
konden worden.
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‘Beleggen met vakkennis en 
 boerenverstand’

Boudewijn Heineman
Privé: 54 jaar, getrouwd, 3 kinderen.
Werk: Financieel directeur Deli XL, een van Nederlands grootste voedselleveranciers (bijna 2.000 werknemers, 
17  vestigingen).
Ervaring: werkt sinds 1991 in de food service branche (Deli XL en Gastronoom). Vroeger als accountant ook 
gewerkt voor pensioenfondsen. 
Vindt pensioen: ‘Leuke materie, altijd al affiniteit mee gehad, even iets anders. Ik spijker mijn kennis bij over 
beleggen.’ 
Zit in de beleggingscommissie, omdat: ‘Ik vind dat een grote werk gever als Deli XL aan het bestuur van 
Bpf GIL moet deelnemen. Gezien mijn achtergrond vroeg de Federatie voor de Groothandel in Levensmiddelen 
(FGL) mij om namens de FGL in het bestuur van Bpf GIL plaats te nemen en daarnaast voorzitter te worden 
van de beleggings commissie.’
Motto: ‘We beleggen alleen in producten die wij snappen.’

Bpf GIL belegt uw pensioengeld. Hiermee verdient het pensioenfonds geld om alle pensioenen te 
kunnen betalen. Boudewijn Heineman (54) vertelt hoe dat werkt. Hij is financieel directeur van Deli XL. 
En sinds 2010 voorzitter van de beleggingscommissie van Bpf GIL.

Wat voor mensen zitten in de beleggingscommissie?
‘Vrijwilligers, met allemaal ons werk en ervaring in ons 
eigen vakgebied. Dit doen we erbij. Maar we dragen 
wél verantwoordelijkheid. Daarom steken we veel tijd in 
 cursussen om vakkennis op te doen, laten we ons advi-
seren door deskundigen en gebruiken we ons boerenver-
stand.’

Boerenverstand?
‘Daar kom je een heel eind mee. Zo beleggen wij alleen 
in producten die wij snappen. Dus geen ingewikkelde 
 constructies. Daarnaast neemt Bpf GIL weinig risico.’

Waarom beleggen met weinig risico?
‘Je moet het doel goed voor ogen houden. Dat ligt op 
de lange termijn. We moeten zorgen dat Bpf GIL geld 
heeft om de pensioenen te betalen. En dat er geld is om 
de pensioenen jaarlijks zo goed mogelijk te verhogen als 
compensatie voor de algemene prijsstijgingen. Let wel: 
wij zijn uitvoerders. De werkgevers en de vakbonden, 
bepalen de richtlijnen. Zij zeggen wat we moeten doen.’

Waar belegt Bpf GIL zoal in?
‘In vastrentende waarden, zoals staatsleningen en be-
drijfsobligaties, en aandelen. Wij beleggen niet in vastgoed 
en een beetje in opkomende markten. Dat zijn regio’s in 
de wereld waar de economie snel groeit. We nemen daar-
bij weinig risico. En we beleggen de aandelen passief.’

Passief? Dat is nieuw.
‘Klopt. Vroeger belegde Bpf GIL actief. Dan probeer je 
met veel aan- en verkopen een hoger rendement, meer 
winst, te halen dan gemiddeld. Maar dat kost meer, 
aan  trans actiekosten en aan onderzoek en informatie. 
 Vermogensbeheerder Robeco voerde dat voor ons uit.’

Waarom nu niet meer?
‘We boekten te weinig rendement met actief  beleggen. 
En Robeco doet niet aan passief beleggen. Daarom 
 hebben we een nieuwe vermogensbeheerder gekozen 
voor de aandelen: State Street. Robeco beheert nog wel 
de vastrentende waarden. Daarbij zijn de resultaten goed.’

Stelt Bpf GIL verder nog eisen?
‘Ja, we willen garanties dat er niet geïnvesteerd wordt in 
wapens en in bedrijven die kinder arbeid gebruiken.’

Vanaf 1 april verandert er nog iets…
‘Dan komt er een nieuwe custodian, JP Morgan. Deze 
voert de beleggingsadministratie uit en berekent de 
 behaalde resultaten van het fonds. Hij legt met de rap-
portages  verantwoording af aan onze commissie, zodat 
wij dit  kunnen controleren. Wij rapporteren op onze beurt 
 hierover aan het pensioenfondsbestuur. Uit  onderzoek 
bleek dat Bpf GIL behoefte heeft aan een nieuwe 
 custodian. JP  Morgan is onafhankelijk en staat tussen het 
pensioenfonds en de vermogensbeheerders in.’


