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‘Na je 50e kun je harder sparen dan ervoor’

Tetteroo. ‘Stel dat je in de vijftig bent en je kinderen 
zijn klaar met hun studie. Het geld dat je eerder aan de 
opleidingen kwijt was, kun je gebruiken voor je pensioen. 
Ik durf te zeggen dat je na je 50e harder kunt sparen dan 
ervoor.’ Tetteroo wil op zijn 64e stoppen met werken. ‘Ik 
denk dat ik dan voldoende pensioen heb opgebouwd. Hoe 
ik dat weet? Nou, ik raadpleeg minstens een keer per jaar 
de pensioenplanner op de website van Bpf GIL. Je kunt 
er heel mooi zien hoe je pensioen ervoor staat. Handig is 
ook de mogelijkheid om je pensioenleeftijd te variëren. 
De hoogte van je pensioenuitkering verandert dan mee. 
Als ik bijvoorbeeld stop op mijn 62e, doemt er een groot 
pensioengat op. Ik krijg dan namelijk alleen prepensioen 
en dat schiet niet echt op.’

Op zijn beoogde pensioendatum ziet het er een stuk beter 
uit. ‘Inclusief de excedentregeling kom ik uit op 65 procent 
van mijn laatstverdiende salaris. Mijn vrouw werkt parttime 
en bouwt ook pensioen op. Samen moet dat voldoende 
zijn om onze levensstandaard voort te zetten zoals we dat 
gewend zijn.’

De laatste tijd gaat er geen dag voorbij of er wordt wel iets 
over pensioen gezegd of geschreven. Voorlopig diepte-
punt is de mededeling van De Nederlandsche Bank dat 
14 pensioenfondsen moeten gaan korten op de pensioen-
uitkeringen. Jan Tetteroo volgt het allemaal op de voet, 
maar maakt zich weinig zorgen. ‘Bpf GIL heeft de voorbije 
jaren behoudend belegd. De dekkingsgraad was eind 
juli 2010 108 procent. Dat is boven het vereiste minimum. 
Ons pensioenfonds heeft wel een herstelplan, maar 
de maatregelen zijn niet zo rigoureus dat de pensioen-
uitkeringen worden gekort.’
Tetteroo is al vanaf zijn 35e met zijn pensioen bezig. ‘Deels 
natuurlijk vanwege mijn financiële achtergrond. Daarnaast 
is het zo, dat ik van het bovenste deel van mijn salaris 
geen pensioen opbouw via de pensioenregeling. Daar 
moet je zelf voor zorgen. Ik doe dat met een excedent-
regeling bij een verzekeraar. Het komt erop neer dat je een 
bepaald kapitaal verzekert dat aansluit op je wensen voor 
de toekomst.’
Vroeg beginnen met je pensioen is heel verstandig. Wie 
dat niet doet, hoeft echter niet te wanhopen, meent 

Pensioen is het inkomen voor later. Jan Tetteroo, controller bij Weba-Inco, realiseert zich dat terdege. 
Hij volgt de opbouw van zijn oudedagsvoorziening al jaren. Dankzij de pensioenplanner weet hij 
precies hoe zijn pensioen ervoor staat. 

Jan Tetteroo
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Hebt u uw pensioenoverzicht bekeken?
In september ontvangt u uw pensioenoverzicht. U krijgt het elk jaar, maar wat kunt u er nu mee? 
Een toelichting in vraag en antwoord.

Op de website
– Wist u dat de AOW-toeslag voor jongere partners gaat 

 vervallen? Wordt u in of na 2015 65 jaar en hebt u een jongere 
partner, dan krijgt u die partnertoeslag niet meer.

– Wist u dat er een wettelijk verplichte toeslagenlabel is 
ingevoerd dat bijvoorbeeld op uw pensioenoverzicht staat?

– Wist u dat het jaarverslag van Bpf GIL over 2009 verschenen is? 
– Wist u dat er op de website van Bpf GIL een pensioen-

planner staat, waarmee u bijvoorbeeld kunt berekenen wat het 
betekent als u eerder of later met pensioen gaat? 

– Wist u dat het artikel over echtscheiding in het pensioen-
reglement van Bpf GIL is gewijzigd?

– 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 Bedrijfstakpensioenfondsen en 
die vertelt hier meer over in de campagne ‘Samen sta jij sterk’ 
(zie ook de website www.samenstajijsterk.nl).’

Wat heb ik aan het pensioenoverzicht?
In het pensioenoverzicht leest u hoe hoog uw inkomen 
straks is, als u met pensioen gaat. U krijgt dan geen  salaris 
meer; wel pensioen. In het pensioenoverzicht staat uw 
pensioen, bruto per jaar.

Vergelijk het pensioen met uw inkomen nu. Tel er voor 
een goed beeld de AOW bij op. Die krijgt u straks ook. 
De bedragen hiervoor vindt u op www.svb.nl. Deel het 
totaal van pensioen en AOW door twaalf en u kunt de 
uitkomst vergelijken met het salaris dat u nu elke maand 
bruto krijgt. Uw inkomen zal lager zijn. De hamvraag is: is 
het genoeg? Dat kunt u alleen beantwoorden. Het hangt 
ervan af hoeveel geld u straks nodig denkt te hebben.

Wat heeft mijn partner aan het pensioenoverzicht?
Stel dat u overlijdt, dan krijgt uw partner nabestaanden-
pensioen. In het pensioenoverzicht staat hoe hoog dat is, 
bruto per jaar. U kunt samen bekijken of dat genoeg is. 

Wat moet ik met het overzicht doen?
U kunt er twee belangrijke dingen mee doen:
1. Op het pensioenoverzicht staan gegevens van u. Uw 

naam en geboortedatum, de naam van uw werkgever 
en uw salaris, eventueel de naam van uw partner. U kunt 

kijken of deze gegevens kloppen. Dat is belangrijk voor 
de hoogte van uw pensioen. Klopt er iets niet? Geeft u 
dat dan aan ons door. Zo zorgt u ervoor dat u straks het 
pensioen krijgt waar u recht op hebt.

2. Op het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u 
straks krijgt. U kunt kijken of dat voor u genoeg is. Is 
het niet genoeg, dan kunt u gaan sparen voor extra 
 pensioen. Hoe jonger u bent als u daarmee begint, hoe 
voordeliger dat is.

Staat er iets op het pensioenoverzicht dat 
nodig is voor de Belastingdienst?
Doet u aangifte voor de inkomstenbelasting, dan kan 
het zijn dat u de pensioenaangroei op de aangifte moet 
 opnemen. Dat is de zogenaamde factor A. U vindt de 
factor A elk jaar op het pensioenoverzicht.

Meer informatie over het pensioenoverzicht?
Wilt u meer weten over het pensioenoverzicht, ga dan 
naar de website ww.bpf-gil.nl. Als u inlogt treft u daar 
 overigens uw pensioenoverzicht ook digitaal aan. Hebt u 
een vraag over uw persoonlijke situatie, dan kunt u  contact 
opnemen met de helpdesk, telefoon 045 - 5763 990.

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.
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Hebt u een vraag aan de deelnemersraad?

Vijf vragen over de financiële 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, 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 financiële 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 financiële 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 heeft een deelnemersraad. Dat orgaan komt op voor de belangen van deelnemers, oud-deel-
nemers 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 gepen-
sioneerden en twee vertegenwoordigers van de deelnemers van het pensioenfonds. 

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 financiële 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.

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.

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 pensioenkrant beantwoorden we (een selectie 
van) de vragen die u hebt gesteld. 



Meer informatie? De pensioenregeling van Bpf GIL wordt uitgevoerd door AZL.
Mocht u na het lezen van deze Pensioenkrant 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 Pensioenkrant kunt u geen rechten ontlenen. 

Rechten kunt u alleen ontlenen aan het pensioenreglement van Bpf GIL. G
IL
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Uw partner aanmelden bij het 
pensioenfonds? Waarom?
Als partners samenwonen en de één overlijdt, krijgt de ander niet automatisch pensioen. Een flink 
lager inkomen is het gevolg. Door de partner aan te melden bij het pensioenfonds, regelt u dat hij of 
zij wel pensioen krijgt, mocht u overlijden. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap 
hebt, dan krijgt Bpf GIL deze gegevens automatisch van de overheid en hoeft u niets te melden.

Wat gebeurt er met het partnerpensioen 
als u stopt met werken?
Bpf GIL heeft een partnerpensioen op risicobasis. (Dit 
geldt overigens niet alleen voor partners die samenwonen, 
maar ook voor deelnemers die getrouwd zijn of een 
geregistreerd partnerschap hebben.) Partnerpensioen op 
risicobasis betekent dat het partnerpensioen verzekerd is 
zolang u in de bedrijfstak werkt. Dit is te vergelijken met 
een brandverzekering. Zolang u premie betaalt bent u ver-
zekerd. Om te voorkomen dat uw partner ‘onbeschermd’ 
achterblijft, wordt er na beëindiging van het deelnemer-
schap automatisch een deel van uw ouderdomspensioen 
omgezet in partnerpensioen. Dit heet ook wel uitruil. 
Deze uitruil vindt dus automatisch plaats. Tenzij u dat niet 
wilt, dan kunt u dit, eventueel samen met uw partner, 
ongedaan maken.

Meer informatie over partnerpensioen
Wilt u meer weten over het partnerpensioen bij 
Bpf GIL? Heeft u bijvoorbeeld vragen zoals

wat gebeurt er met het partnerpensioen als uw –
relatie eindigt? In ieder geval moet u uw partner 
afmelden bij Bpf GIL.
wat betekent een scheiding voor uw pensioen en –
dat van uw partner?
wat is er voor een nieuwe partner geregeld? –

Ga voor het antwoord op deze en andere vragen naar 
de website www.bpf-gil.nl.

Partner aanmelden, hoe gaat dat?
Om uw partner aan te kunnen melden, gelden voor-
waarden:
– er is sprake van slechts één partner;
– u bent beiden ongehuwd;
– er is geen sprake van bloed- of aanverwantschap in de 

rechte lijn;
– u woont op hetzelfde adres en staat allebei op hetzelfde 

adres ingeschreven;
– u hebt een samenlevingscontract dat opgesteld is door 

een notaris;
– in het samenlevingscontract staat dat uw partner 

recht heeft op een partnerpensioen mocht u komen te 
overlijden.

Stuur Bpf GIL een kopie van de complete samenlevings-
overeenkomst. Blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden, 
dan registreren wij uw partner. Als u vijf jaar of langer 
samenwoont dan is een uittreksel uit het bevolkings-
register voldoende en hoeft u geen samenlevings-
overeenkomst toe te sturen.

Net in dienst?
Werkt u sinds kort bij een werkgever die bij Bpf GIL is 
aangesloten? Als wij niet weten of u een partner hebt, 
krijgt u automatisch een formulier waarmee u uw partner
kunt aanmelden. Bent u langer dan een half jaar in dienst 
en heeft u het formulier niet ontvangen? Neem dan zelf 
het initiatief.


