Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017
Uitkeringsovereenkomst

Voor wie is deze toelichting?
-

U ontvangt een partnerpensioen
U ontvangt een wezenpensioen

Het Uniform Pensioenoverzicht
U ontvangt van Bpf AVH een partnerpensioen of wezenpensioen. Vanaf 2017 ontvangt u
één keer in de vijf jaar dit Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit pensioenoverzicht
staan de bedragen die u ontvangt.
Wij adviseren u dit overzicht goed te bewaren, samen met de overzichten die u van andere
pensioenuitvoerders ontvangt. Zo houdt u een helder overzicht op uw pensioen.
U kunt al uw pensioenaanspraken, ook die bij andere pensioenuitvoerders, inzien op
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig. Op
www.pensioenkijker.nl vindt u algemene informatie over pensioen.
De genoemde bedragen zijn bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat daarover premies
en belasting betaald moeten worden. Hoeveel dat is, kunt u terugvinden op uw jaaropgave
die u begin dit jaar heeft ontvangen.

Uw persoonlijke gegevens
Burgerservicenummer (BSN)
Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent
ingeschreven.

Dekkingsgraad
Hoe een pensioenfonds er financieel voorstaat, wordt gemeten via de dekkingsgraad. De
(voorlopige) dekkingsgraad van Bpf AVH, zijnde de verhouding tussen het belegd
vermogen en de toegezegde pensioenen, bedraagt 92,5% per 31 december 2016. Dit
betekent dat het pensioenfonds minder geld in kas heeft dan nodig is om alle (toekomstige)
pensioenen te dekken.
Beleidsdekkingsgraad
Het pensioenfonds dient ook een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen
12 maanden vast te stellen. Deze gemiddelde dekkingsgraad wordt ook wel de beleidsdekkingsgraad genoemd. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het pensioenfonds,
omdat op basis van deze gemiddelde dekkingsgraad beslissingen worden genomen over
het verlagen van pensioenen (korten) of het verlenen van een toeslag (indexatie).
De (voorlopige) beleidsdekkingsgraad is per 31 december 2016 vastgesteld op 89,4%. De
reserves van het pensioenfonds zijn onvoldoende. Elk pensioenfonds moet op basis van
het risicoprofiel een vereiste dekkingsgraad vaststellen.
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De vereiste dekkingsgraad is de ondergrens waarbij De Nederlandsche Bank (DNB) vindt
dat pensioenfondsen voldoende geld in kas hebben om (grote) tegenvallers op te kunnen
vangen. De vereiste dekkingsgraad voor Bpf AVH bedraagt per 31 december 2016 115,7%.
De beleidsdekkingsgraad is daarmee lager dan het vereiste niveau.
Herstelplan
Gezien het bovenstaande verkeert het pensioenfonds per 1 januari 2017 in een situatie van
een tekort. Het pensioenfonds heeft daarom een herstelplan opgesteld. Dit herstelplan is
goedgekeurd door DNB en wordt jaarlijks geactualiseerd. In het herstelplan wordt
aangegeven op welke wijze het pensioenfonds in de toekomst weer over de benodigde
reserves zou kunnen beschikken.

Heeft u vragen?
Bpf AVH voert de pensioenregeling uit. Wij zijn u graag van dienst als u vragen heeft over
uw pensioensituatie. Uw pensioen is wettelijk beschermd. De Nederlandsche Bank (DNB)
en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op alle pensioenfondsen in
Nederland.
Klachtenregeling
Heeft u klachten over de uitvoering van uw pensioenregeling? Maak dan gebruik van de
klachtenregeling van het pensioenfonds. U leest er meer over op onze website
www.bpfavh.nl.
Meer informatie?
Neem voor meer informatie over uw pensioensituatie contact met ons op. Wij zijn op
werkdagen van 8.30 tot 17.15 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer
070 - 3381020. Per e-mail kunt u ons bereiken op upo@bpfavh.nl.
Voor informatie over de pensioenregeling van Bpf AVH kunt u kijken op onze website
www.bpfavh.nl of contact met ons opnemen.
De pensioenregeling van Bpf AVH wordt uitgevoerd door AGH (Administratie Groep
Holland).
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