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Nieuwsbrief 

Wilt u met ons meedenken?
Is deze nieuwsbrief duidelijk? Vindt 

u op de website de informatie die u 

zoekt? Wat heeft u van ons nodig 

om inzicht in uw pensioen te 

krijgen? Wilt u informatie liever 

digitaal of op papier ontvangen? 

Om vragen zoals deze te  beantwoorden 
en de communicatie te verbeteren, wil 
Bpf GIL een deelnemerspanel samen-
stellen. Gerard Wegh, bestuurslid van 
Bpf GIL, vertelt er over.

We horen graag wat u vindt
‘Pensioen is voor velen een  moeilijk 
onderwerp. Wij willen het vooral 
 makkelijker maken voor de mensen. 
Met bijvoorbeeld onze nieuwe web-
site, vinden wij dat dat ook best goed 
gelukt is,’ vertelt Gerard. ‘Maar we 
horen graag of u de informatie ook 
 makkelijker vindt. Of u de teksten ook 
begrijpt. Alleen als het antwoord op 
die vragen “ja” is, dan is het pas echt 
goed gelukt. Daarom willen we een 
 deelnemerspanel instellen.’

 

Wat vindt u van deze 
nieuwsbrief en onze 
 nieuwe website?

Graag horen wij van u wat u van 
deze nieuwsbrief en van onze 
nieuwe website vindt. U kunt uw 
mening geven via onze website 
www.bpf-gil.nl. Wilt u dat vaker 
doen? Meewerken aan zo’n  online 
onderzoek? Meld u dan via de 
website eenvoudig aan voor het 
 deelnemerspanel. Alvast hartelijk 
dank voor uw reactie! 

Niet meer dan 10 minuten 
Gerard: ‘Deelnemen aan het panel is 
makkelijk. Het gaat helemaal online. 
Als lid van het panel ontvangt u een 
paar keer per jaar korte onderzoeken. 
De vragenlijsten kosten gemiddeld niet 
meer dan 10 minuten van uw tijd.’

Geen kennis van pensioen nodig
‘De meeste mensen weten weinig van 
pensioen. De leden van het deelne-
merspanel hebben ook juist geen 
 pensioenkennis nodig. Want alleen dan 
kun je beoordelen of de teksten echt 
goed te begrijpen zijn,’ vertelt Gerard.

Aanmelden voor het panel 
‘Wilt u ons helpen bij het verbeteren 
van onze pensioencommunicatie? Meld 
u dan aan voor ons deelnemerspanel 
via de website www.bpf-gil.nl. Want 
wie kan er nu beter met ons mee-
denken dan onze eigen deelnemers?’, 
aldus Gerard Wegh. 
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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.

Wanneer kan Bpf GIL de pensioenen verhogen? 

Daar is beleid voor, het zogenaamde toeslagbeleid. Dat toeslagbeleid is 
gewijzigd:

Beleidsdekkingsgraad Beleid

< 110% geen verhoging van de pensioenen 
110 - 125% gedeeltelijke verhoging van de pensioenen 
> 125% volledige verhoging van de pensioenen

Bij een volledige verhoging wordt uw (opgebouwde) pensioen aangevuld 
met maximaal 100% van de prijsstijging, voor zowel (oud) werknemers 
als pensioengerechtigden. Voorheen was die ambitie 70% van de prijs-
stijging. Wilt u meer lezen over het gewijzigde toeslagbeleid, ga dan naar 
www.bpf-gil.nl/nieuws.

Uw vraag, ons antwoord
Vragen over pensioen? 
U vindt veel informatie op www.bpf-gil.nl. U kunt ons ook bellen: 088 - 116 2442 (elke werkdag van  
8.30 tot 17.00 uur) of mailen: bpf-gil@azl.eu.

Kan Bpf GIL dit jaar de 
 pensioenen verhogen?

Het bestuur van Bpf GIL bepaalt elk 
jaar of verhoging van de pensioenen 
mogelijk is. Dat is afhankelijk van 
de  financiële situatie van ons fonds. 
De  beleidsdekkingsgraad is daarbij 
 bepalend. Die was eind december 
109,2%. Bpf GIL moet minimaal een 
dekkingsgraad  hebben van 110%. 
Ons fonds had dus niet voldoende 
 vermogen om de pensioenen per 
1  januari 2016 te kunnen verhogen. 

Er zijn fondsen met een hele lage dekkingsgraad. Hoe zit dat bij Bpf GIL?

De beleidsdekkingsgraad van Bpf GIL was eind februari 2016 107,5%. Omdat de financiële situatie van Bpf GIL onvoldoende 
is, heeft Bpf GIL een herstelplan moeten indienen bij de toezichthouder DNB. In een herstelplan staat hoe we de  financiële 
situatie van ons fonds proberen te verbeteren. Het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen voor (oud-) werknemers 
of pensioengerechtigden is opgenomen als uiterste redmiddel. Dat is voorlopig niet aan de orde. We  proberen eerst met 
 andere maatregelen de situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door het niet verhogen van de pensioenen. Het tekort bij 
Bpf GIL is dan ook minimaal en er is geen dekkingstekort. Als de financiële situatie zich ontwikkelt zoals we verwachten, 
dan hoeven we de komende jaren dus geen ingrijpende maatregelen, zoals het verlagen van de pensioenen, te nemen. 
Maar dat blijft wel afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Wij houden u natuurlijk op de hoogte.

Geen automatisch 
recht op verhoging
 
U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat 
gaat alleen als het fonds er financieel goed genoeg 
voor staat. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde 
pensioen aangevuld met maximaal de prijsstijging. 

Wij reserveren geen geld voor de verhoging. Ons 
bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde 
pensioen kan worden verhoogd. Dat hangt af van de 
financiële positie van het fonds.
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