
Nieuwsbrief september 2010
Gepensioneerden

Vijf vragen over de fi nanciële situatie
1. Wat is de actuele dekkingsgraad?

Eind juli 2010 was de dekkingsgraad van Bpf GIL 108%. 
Dat betekent dat er voor elke euro die Bpf GIL nu en in de 
toekomst nodig heeft om de opgebouwde pensioenen te 
betalen, eind juli 1,08 euro in kas had. De verwachting is 
dat in augustus de dekkingsgraad lager uitvalt, doordat de 
rente is gedaald. Eind 2009 stond het fonds er beter voor. 
Toen was de dekkingsgraad nog 111,9%.

2. Hoe komt dat?

Er zijn twee oorzaken:
– De fi nanciële markten zijn niet stabiel. Dat werkt door 

bij pensioenfondsen. Bijvoorbeeld de lage rente zorgt 
ervoor dat de dekkingsgraad daalt. 

– We leven met zijn allen steeds langer. Dat betekent dat 
pensioenen in de toekomst langer uitbetaald moeten 
worden. Hiervoor is nu al meer geld nodig.

3. Doet het herstelplan zijn werk?

Bpf GIL dient binnen vijf jaar een dekkingsgraad van boven 
105% (het minimaal vereiste vermogen) te hebben, zoals 
dat is vastgelegd in het herstelplan dat een jaar geleden 
is ingediend bij De Nederlandsche Bank. Bpf GIL loopt op 
dit moment dus voor op het herstelplan. Binnen 15 jaar 
moet de dekkingsgraad boven de 111,7% (het vereiste ver-
mogen) liggen. Wilt u meer weten over de dekkingsgraad? 
Ga dan naar de website www.bpf-gil.nl.

4. Kunnen de pensioenen verhoogd worden?

Dat besluit het bestuur van Bpf GIL elk jaar in  december. 
Het bestuur kijkt dan naar de fi nanciële positie van het 
fonds. Het bestuur probeert elk jaar het pensioen te 
 verhogen met de CAO-loonstijging. De toeslagverlening 
is voorwaardelijk. Of de pensioenen in 2011 worden 
 verhoogd besluit het bestuur dus in december van dit jaar.

5. Welke andere gevolgen heeft deze situatie?

Andere gevolgen zijn er vooralsnog niet. Doordat de 
 dekkingsgraad hoger is dan volgens het herstelplan 
 verwacht mocht worden, zijn er geen aanvullende 
 maatregelen nodig. Mocht de situatie veel slechter 
 worden, dan zal het bestuur aanvullende  maatregelen 
moeten overwegen. In het uiterste geval kunnen 
 opgebouwde en ingegane pensioenen verlaagd worden.
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Dekkingsgraad Bpf GIL

Bpf GIL gaat niet korten op de pensioenen 
In augustus is bekend gemaakt dat 14 pensioenfondsen hun pensioenuitkeringen per 1 januari 2011 moeten gaan 
 korten. Door de fi nanciële crisis en de lage rente is het vermogen van deze fondsen momenteel te laag. Dit geldt 
niet voor Bpf GIL. Want de dekkingsgraad van Bpf GIL is per 31 juli 2010 108%. Bpf GIL ligt hiermee voor op het 
 herstelplan. Op basis van het herstelplan wordt per 31 december 2010 een dekkingsgraad van 106,1% verwacht. 
Wilt u meer informatie? Ga dan naar de website.

Toeslagenlabel ingevoerd
Op uw pensioenoverzicht en op andere plekken komt u het tegen: het toeslagen-
label van uw pensioenregeling bij Bpf GIL. Deze afbeelding laat zien in hoeverre u kunt 
 verwachten dat uw opgebouwd pensioen de komende 15 jaar de prijsstijgingen zal 
bijhouden. Het  toeslagenlabel is wettelijk verplicht. Alle pensioenfondsen in Nederland 
gebruiken het label dat past bij hun pensioenregeling. Het toeslagenlabel wordt elk jaar 
opnieuw  vastgesteld op basis van de fi nanciële situatie van het pensioenfonds.



Meer informatie? De pensioenregeling van Bpf GIL wordt uitgevoerd door AZL.
Mocht u na het lezen van deze Nieuwsbrief vragen hebben, dan kunt u de helpdesk 
van Bpf GIL bellen. Op werkdagen van 8.30 tot 17 uur. U kunt ook een e-mail of een 
brief sturen. Wij informeren u graag.

Adres Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen
p/a AZL
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

Telefoonnummer 045 - 5763 990
Internet www.bpf-gil.nl
E-mail bpf-gil@azl.eu

Disclaimer

Aan de tekst van deze Nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen. 

Rechten kunt u alleen ontlenen aan het pensioenreglement van Bpf GIL.

Hebt u een vraag aan de 
 deelnemersraad?
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Bpf GIL heeft een deelnemersraad. Dat orgaan komt op voor de belangen van deelnemers, 
 oud- deelnemers en gepensioneerden. De deelnemersraad mag gevraagd en ongevraagd advies 
uitbrengen aan het bestuur. De deelnemersraad van Bpf GIL telt 4 leden, twee vertegenwoordigers 
van de gepensioneerden en twee vertegenwoordigers van de deelnemers van het pensioenfonds. 

Hebt u een vraag aan de deelnemersraad?

Via de deelnemersraad is een stuk medezeggenschap 
voor deelnemers georganiseerd. Hebt u vragen of 
 suggesties voor de deelnemersraad dan kunt u dat per 
e-mail laten weten: deelnemersraad.bpf-gil@azl.eu. In de 
volgende Nieuwsbrief beantwoorden we (een selectie 
van) de vragen die u hebt gesteld. 

Het belangrijkste instrument van de deelnemersraad is het 
adviesrecht. Het bestuur is op een aantal punten verplicht 
de deelnemersraad om advies te vragen voordat er een 
besluit wordt genomen. Een paar voorbeelden:
– vaststelling van het jaarverslag en jaarrekening;
– wijzigingen van statuten en reglementen;
– wijziging of vaststelling van het toeslagbeleid;
– korte- en langetermijnherstelplannen.

Op de website

– Wist u dat het jaarverslag van Bpf GIL over 2009 ver-
schenen is? 

– Wist u dat er heel wat voordelen te noemen zijn van een 
collectief geregeld pensioen, zoals dat van u? Bpf GIL 
is aangesloten bij de Vereniging Bedrijfstakpensioen-
fondsen en die vertelt hier meer over in de campagne 
‘Samen sta jij sterk’ (zie ook de website 
www.samenstajijsterk.nl).’

Informatie over deze en andere onderwerpen vindt u op 
onze website, www.bpf-gil.nl. 24 uur per dag en 7 dagen 
in de week bereikbaar. U bent er van harte welkom.


