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Geachte heer/mevrouw,
In maart 2012 hebben wij bekend gemaakt dat de opgebouwde en ingegane pensioenen zeer
waarschijnlijk verlaagd moesten worden. Wanneer de dekkingsgraad onder de vereiste niveau
bleef zouden wij de pensioenen met circa 5% moeten korten. Helaas is de dekkingsgraad
sindsdien onvoldoende gestegen. Wij zijn daarom genoodzaakt het aan u toekomende bijzonder
nabestaandenpensioen te verlagen. In deze brief leest u er meer over.
Uw bijzonder nabestaandenpensioen
Uw ex-partner heeft pensioen opgebouwd bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en
Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bij uw scheiding heeft u aanspraak gekregen op het door
uw ex-partner opgebouwde nabestaandenpensioen tot scheidingsdatum. Dit noemen wij het
bijzonder nabestaandenpensioen. Het betekent dat u, wanneer uw ex-partner zou komen te
overlijden, een nabestaandenpensioen van Bpf AVH ontvangt.
De korting
Per 1 april 2013 zullen wij de opgebouwde pensioenen met 2% verlagen. Dat betekent dat ook
het bijzonder nabestaandenpensioen 2% lager zal worden. Wij passen deze korting toe op het
pensioen waarop u op 31 december 2012 recht had.
We kunnen u nog niet vertellen hoe hoog uw aanspraak op bijzonder nabestaandenpensioen per
1 april precies zal zijn. Dat berekenen we de komende tijd voor u. Uiterlijk 1 juni ontvangt u van
ons een opgave van uw nieuwe aanspraak.
Deze maatregel betekent dat u, als uw ex-partner overlijdt, een lagere uitkering zult ontvangen.
Hoeveel dit is hangt af van uw precieze bruto pensioen, de belastingtarieven die straks gelden en
uw eigen situatie.
Waarom korten?
Wij begrijpen dat deze maatregel voor u slecht nieuws is. Hoewel wij betreuren dat we deze
maatregel moeten nemen, is dit besluit noodzakelijk. We zijn financieel minder gezond door de
economische crisis. Onze beleggingsrendementen zijn goed, maar door de lage rente zijn onze
pensioenverplichtingen flink toegenomen. Ook worden we gemiddeld genomen ouder en krijgen
dus langer pensioen. Dat betekent dat het pensioenfonds extra geld moet reserveren.
De wet verplicht ons nu in te grijpen. Wij halen namelijk niet de vereiste dekkingsgraad op
31 december a.s. Deze maatregel geldt bovendien niet alleen voor u. Alle opgebouwde en
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ingegane pensioenen gaan met hetzelfde percentage omlaag. We willen de maatregelen namelijk
zo eerlijk mogelijk over iedereen verdelen.
Belangenafweging
Bij het nemen van besluiten kijken we naar de belangen van alle betrokkenen. Daartoe is het
bestuur wettelijk verplicht. Wij vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen een bijdrage
leveren aan het financieel herstel van Bpf AVH. In een collectieve regeling deel je immers de
lusten, maar ook de lasten.
Wij realiseren ons dat gepensioneerden de korting direct in hun portemonnee voelen. Maar voor
werknemers en werkgevers geldt dat zij vanaf 2013 een hogere premie betalen. Die hogere
premie leidt bij hen ook tot koopkrachtverlies. Zo is er met veel belangen rekening te houden. Wij
hebben alle belangen meegenomen in de besluitvorming en tegen elkaar afgewogen. Al die
belangen overwegend is het bestuur van mening dat voor alle betrokkenen eenzelfde korting
moet gelden.
Welke maatregelen nemen we nog meer?
Korting van pensioenen is een uiterste maatregel. Voordat we daartoe overgaan hebben we ook
al andere maatregelen getroffen. Zo worden de pensioenen al een aantal jaren niet geïndexeerd,
is de pensioenregeling aangepast en zijn de premies verhoogd. Helaas hebben deze
maatregelen onvoldoende effect, waardoor we nu genoodzaakt zijn uw pensioen te verlagen.
Zodra de financiële positie van Bpf AVH dat toelaat zal de korting ongedaan gemaakt worden.
Tenslotte
Wij hebben onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank, op de hoogte gebracht van ons
kortingsbesluit. Het kan zijn dat DNB nog opmerkingen maakt over de korting. Als dat het geval
mocht blijken te zijn zullen wij dit uiteraard melden aan alle betrokkenen.
Meer informatie
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wilt u meer weten over de korting? Op
onze website www.bpfavh.nl vindt u meer informatie. Wat de korting specifiek voor u betekent
laten wij u uiterlijk 1 juni weten.
Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u ons altijd even bellen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen
van 8.30 uur tot 17.15 uur.
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