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Bpf GIL er  
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Wilt u met ons meedenken?
Is deze pensioenkrant 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 pensioenkrant en onze 
 nieuwe website?

Graag horen wij van u wat u van deze pensioenkrant 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 deel-
nemerspanel 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. 



Geef uw e-mail-
adres door! 
Bpf GIL wil in de toekomst meer digitaal communiceren. Dat 
is in lijn met de nieuwe wet Pensioencommunicatie. Maar 
het is ook gunstig voor de kosten. Geef uw e-mailadres door 
via Mijn Pensioencijfers, uw persoonlijke inlogpagina 
van de website. Zo kunnen wij u ook in de 
toekomst goed bereiken. Inloggen 
doet u met DigiD.  

Nieuwe website 

voor Bpf GIL
De website van Bpf GIL is medio vorig jaar 
in een nieuw jasje gestoken. Aan het adres 
www.bpf-gil.nl is niets veranderd, maar de 
website die er staat is compleet verbouwd. 
U kunt de nieuwe website overal en altijd 
raadplegen; op uw smartphone, tablet, laptop 
of vaste computer. 

AOW-leeftijd gaat 
sneller naar 67 jaar 

Vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt u AOW- 
pensioen van de overheid. Welke leeftijd is dat 
 precies? Dat verschilt, omdat die leeftijd de 
komende tijd in stappen omhoog gaat naar 67 jaar. 
Oorspronkelijk zou de AOW-leeftijd in 2023 op 
67 jaar uitkomen. De regering heeft besloten 
dat te vervroegen naar 2021. Mogelijk gaat de 
AOW-leeftijd ook na 2021 verder omhoog. Wilt 
u weten wanneer u AOW-pensioen ontvangt? 
Ga dan naar www.svb.nl > AOW-pensioen > 
 Wanneer krijgt u AOW? 

Laat ons weten 
wat u ervan vindt

Rechtsonder op de nieuwe 
website vindt u een feed-
backknop. Mist u informa-
tie? Wilt u ons laten weten 
wat u van de nieuwe 
website vindt? We horen 
het graag. 

Geef uw feedback

Uw pensioen-
regeling in het 
kort
Wilt u weten wat er wel en niet geregeld 
is in de pensioenregeling van Bpf GIL? 
Via ‘Uw pensioenregeling in het kort’ 
op de website vindt u die informatie 
heel een voudig. De informatie over de 
 pensioenregeling van Bpf GIL wordt u hier 
in drie lagen aangeboden: op hoofd lijnen 
(laag 1), een toelichting op de hoofd-
lijnen (laag 2) of alle details (laag 3). Deze 
aanpak in drie lagen wordt aangeduid 
met ‘ Pensioen 1-2-3’. De wetgever schrijft 
deze aanpak voor in de wet Pensioen-
communicatie. 
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Hoe staat 
Bpf GIL er 
voor?

Geen automatisch recht  
op verhoging
U hebt niet automatisch recht op 
een verhoging. Dat gaat alleen als 
het fonds er financieel goed ge-
noeg voor staat. Bij een verhoging 
wordt uw opgebouwde pensioen 
aangevuld met maximaal de prijs-
stijging. 
 
Wij reserveren geen geld voor de 
verhoging. Ons bestuur bekijkt 
elk jaar of en hoeveel uw opge-
bouwde pensioen kan worden 
verhoogd. Dat hangt af van de 
financiële positie van het fonds. 

De graadmeter voor de financiële 

situatie van een fonds is de beleids-

dekkingsgraad. Die laat zien of een 

pensioenfonds genoeg geld heeft 

om alle pensioenen nu en in de 

toekomst te betalen. De beleids-

dekkingsgraad van Bpf GIL was 

eind februari 2016 107,5%. 

Dat betekent dat voor iedere euro 
pensioen die uitbetaald wordt, of in de 
toekomst uitbetaald gaat worden, onge-
veer 1,075 euro beschikbaar is. Dus hoe 
hoger de dekkingsgraad is, hoe beter 
de financiële situatie. De dekkingsgraad 
is de laatste maanden helaas gedaald. 
Dat komt door de negatieve resultaten 
op de beurs en door de gedaalde rente. 
Bij een lagere rente moeten pensioen-
fondsen meer geld opzij zetten om in 
de toekomst alle pensioenen te kunnen 

betalen. Ook de renteontwikkeling 
heeft daardoor een negatief effect op 
de financiële positie van pensioen-
fondsen. Zo ook bij Bpf GIL.

Geen verhoging van de pensioenen
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. 

Een herstelplan 
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 gepensioneerden is opgenomen 

als uiterste redmiddel. Dat is voorlopig 
niet aan de orde. Ook van verlaging 
van de jaarlijkse opbouw is tot nog 
toe geen sprake. 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 ontwikkeld 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. 

Meer informatie? 
Meer weten over de financiële  situatie 
van Bpf GIL? Kijk op www.bpf-gil.nl  
voor uitleg en het laat-
ste nieuws. Hier treft 
u maandelijks ook de 
actuele  dekkingsgraad 
aan. 

Het toeslagbeleid van Bpf GIL is gewijzigd
Een vraag die het fonds vaker krijgt is ‘Wanneer kan Bpf GIL de pensioenen 
verhogen?’ Daar is beleid voor, het zogenaamde toeslagbeleid. Dat toeslag-
beleid 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 algemene 
 loonstijging in de branche Groothandel in Levensmiddelen. Wilt u meer lezen 
over het gewijzigde toeslagbeleid, ga dan naar www.bpf-gil.nl/nieuws.
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De Pensioenkrant is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de  Groothandel in 
 Levensmiddelen (Bpf GIL). De Pensioenkrant verschijnt eenmaal per jaar. Aan de tekst van deze 
 Pensioenkrant kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het pensioen- 
reglement van Bpf GIL. Adres voor de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Groothandel in 
 Levensmiddelen (Bpf GIL), Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen. G
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Ik ga scheiden. Wat betekent dit 
voor mijn pensioen? 

Er gelden regels voor de verdeling van het 
pensioen. Die zijn vastgelegd in de wet. In de 
wet zijn 2 zaken geregeld:
1. Uw ex-partner krijgt partnerpensioen na uw 

overlijden.
2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van 

het ouderdomspensioen dat u tijdens het 
huwelijk / geregistreerd partnerschap hebt 
opgebouwd. 

U kunt ook afwijken van de 
wet door andere afspraken 
te maken. U  bepaalt dan 
samen wat u redelijk vindt. 
U en uw ex-partner  moeten 
het dan beiden met de 
 beslissingen eens zijn.

Kan ik het pensioen van Bpf GIL en het AOW- 
pensioen van de overheid tegelijk laten ingaan?

Ja, dat kan, als u ervoor kiest uw pensioen van Bpf GIL eerder te 
laten ingaan dan op de standaardleeftijd. De standaardleeftijd in de 
huidige pensioenregeling van Bpf GIL is 67 jaar. U kunt al met  
pensioen gaan vanaf 60 jaar. De leeftijd waarop u voor het eerst 
AOW-pensioen ontvangt, gaat in stappen omhoog. Op www.svb. nl 
en www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de  
AOW-leeftijd en kunt u zien vanaf wanneer u AOW-pensioen 
 ontvangt. 

Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan kunt u uw pensioen van  
Bpf GIL niet eerder laten ingaan dan uw AOW-leeftijd. Bent u 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan gelden andere voorwaarden. 
Neem voor vragen contact met ons op. 

Wilt u misschien eerder met pensioen? Bespreek uw wensen met 
uw werkgever. Geef uw keuze minimaal 6 maanden voordat u met 
pensioen wilt gaan aan ons door.

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.

Ik ga verhuizen. Wat moet ik 
doorgeven? 

Meld uw verhuizing bij de gemeente waar 
u gaat wonen. De gemeente geeft uw 
nieuwe adres aan ons door. U hoeft ons 
dus geen adreswijziging te sturen.  Ont-
vangt u onze post toch nog op uw oude 
adres? Dan komt dat omdat de adreswij-
zing bij de gemeente nog niet is verwerkt. 
Verhuist u naar, in of vanuit het buitenland? 
Dan krijgen wij uw nieuwe adres niet auto-
matisch door. Geef uw adreswijziging zelf 
aan ons door via Mijn Pensioencijfers, uw 
persoonlijke inlog pagina van de website. 
Wilt u post op een correspondentieadres 
ontvangen? Dat kan. U kunt dit ook door-
geven via Mijn Pensioencijfers. 

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.
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