Aan de bij Bpf AVH aangesloten
werkgevers

Datum
: 25 februari 2013
Contactpersoon : afdeling werkgeverszaken
Betreft
: wijzigingen in pensioenregeling

Geachte werkgever,
De pensioenen in Nederland zijn al een tijd in het nieuws. Uw werknemers bouwen pensioen op
bij Bpf AVH. Op 31 december 2012 was onze dekkingsgraad 99%. En dat is te weinig om op
31 december 2013 op de vereiste dekkingsgraad te komen. In deze brief informeren wij u over de
gevolgen daarvan voor u en uw werknemers.
Informatie aan werknemers
Ons fonds neemt in 2013 een aantal maatregelen met betrekking tot de opgebouwde
pensioenrechten uw werknemers. Helaas zullen wij de opgebouwde pensioenaanspraken van uw
werknemers per 1 april 2013 met 2% moeten verlagen. Zij krijgen daarover deze week een brief
van ons. We leggen daarin uit waarom wij dit hebben moeten besluiten. En we leggen uit hoe we
de maatregelen verdelen over de verschillende belanghebbenden.
Daarnaast zijn er in het CAO-overleg afspraken gemaakt over de verhoging van de premie. Dit
heeft evenwel niet kunnen voorkomen dat wij moeten korten.
Een exemplaar van de brief die wij aan uw werknemers hebben gestuurd kunt u vinden op onze
website www.bpfavh.nl.
Gevolgen voor werkgevers
Er zijn ook afspraken over het pensioen van uw werknemers gemaakt die u als werkgever raken.
De pensioenpremie is per 1 januari 2013 omhoog gegaan. Dat hebben CAO-partijen in het
Partikulier Kaaspakhuisbedrijf besloten. U heeft dit al kunnen lezen op onze website
www.bpfavh.nl.
Dit zijn de premie en parameters in uw sector voor 2013:

Totale premie
Franchise
Max. jaarsalaris
Max. pensioengrondslag

in 2013
25%
€ 16.145
€ 34.596
€ 18.451

in 2012
18,75%
€ 15.874
€ 34.014
€ 18.140

U vindt een compleet overzicht van de premies en parameters voor 2013 op onze website.
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Meer informatie
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Op onze website www.bpfavh.nl vindt u
meer informatie over de financiële situatie van ons fonds. 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.

Met vriendelijke groet,

mw. J.A.M. Bergervoet,
voorzitter

L.A.M. Welschen,
vice-voorzitter

