Aan de uitkeringsgerechtigden van
Bpf AVH

Datum
: 17 februari 2012
Contactpersoon : uitkeringsadministratie
Betreft
: eventuele korting op uw pensioen
Geachte heer/mevrouw,
U ontvangt op dit moment een pensioen van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en
Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Gezien de financiële situatie van Bpf AVH is het
waarschijnlijk dat uw pensioen per 1 april 2013 verlaagd moet worden. In deze brief leest u hier
meer over.
Hoe staat Bpf AVH ervoor?
Hoe een pensioenfonds ervoor staat wordt gemeten met de zogenaamde dekkingsgraad. Die
geeft de verhouding tussen het vermogen en de huidige en toekomstige uitkeringen weer.
Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het fonds precies genoeg geld om alle toegezegde
pensioenen ook daadwerkelijk uit te keren. Daarnaast moet het fonds een buffer aanhouden voor
onvoorziene kosten. Pensioenfondsen moeten daarom een minimale dekkingsgraad van 105%
hebben.
Eind januari 2012 bedroeg de dekkingsgraad van Bpf AVH 93,3%. Dat is fors onder de vereiste
105%. De voornaamste oorzaken van de lage dekkingsgraad van Bpf AVH zijn de aanhoudende
lage rente en de sterk gestegen levensverwachting. Het is dus niet zo dat Bpf AVH door
beleggingsverliezen in de problemen is gekomen. We moeten rekening houden met de
mogelijkheid dat de rentestand dit jaar niet voldoende zal stijgen om de lage dekkingsgraad te
herstellen en daarmee ook dat we niet tijdig op de minimaal vereiste dekkingsgraad komen.
Wat betekent dat voor u?
Het bestuur heeft een aantal sturingsmiddelen. De meeste daarvan zijn al ingezet of hebben
onvoldoende effect. Zo wordt er al een aantal jaren niet of nauwelijks geïndexeerd en is gebleken
dat een premieverhoging de dekkingsgraad niet herstelt.
Als de situatie niet verbetert (en dat gebeurt eigenlijk alleen als de rente fors gaat stijgen), rest
het bestuur niets anders dan de opgebouwde en/of ingegane pensioenen per 1 april 2013 te
verminderen. Naar verwachtingen zullen in dat geval de pensioenen met circa 5% verlaagd
moeten worden. U ontvangt dan een lagere pensioenuitkering. Afgesproken is wel dat, zodra er
meer financiële ruimte ontstaat, de korting zo spoedig mogelijk gecompenseerd wordt. Aan de
andere kant, als de situatie verder verslechtert zijn aanvullende maatregelen ook niet uit te
sluiten. Maar zoals gezegd, daarvoor zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen op de rentemarkt.
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Hoe nu verder?
De kans is dus aanwezig dat ook Bpf AVH uiteindelijk de pensioenen zal moeten verlagen.
Uiteraard doen wij er alles aan om dit te voorkomen. De belangrijkste oorzaak voor de huidige
problemen, de lage rente, kunnen wij als bestuur echter niet beïnvloeden. Blijft de rente laag, dan
zijn wij helaas wel genoodzaakt de pensioenen te korten.
Zoals gezegd zal een eventuele korting op zijn vroegst per 1 april 2013 worden doorgevoerd. Tot
die tijd blijft uw pensioen ongewijzigd.
Begin 2013 zal duidelijk worden of de korting ook echt nodig is en zal een definitief besluit
genomen worden door het bestuur van Bpf AVH op basis van de beschikbare informatie.
Uiteraard zullen wij u dan nader informeren.
Vragen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Dan kunt u contact opnemen met de
uitvoerder van de pensioenregeling, Servicekantoor AGH op telefoonnummer 070 306 11 90 (op
werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.15 uur) of e-mailadres info@bpfavh.nl.
Met vriendelijke groet,

L.A.M. Welschen,
werkgeversvoorzitter Bpf AVH

mw. J.A.M. Bergervoet,
werknemersvoorzitter Bpf AVH
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