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Beste lezer,
In deze editie van onze digitale nieuwsbrief informeren we u over:
Onze nieuwe website
Verkort jaarverslag 2017
Financiële situatie
AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog
Checklist: Bijna met pensioen
Pensioenspreekuur voor deelnemers van 60 jaar en ouder
Heeft u ergens nog een klein pensioen opgebouwd?
Deelnemen aan onze klankbordgroep?

De nieuwe website
Bpf AVH heeft een nieuwe website. De website heeft niet alleen een nieuwe, frisse uitstraling
gekregen maar is ook geschikt gemaakt voor gebruik op tablet en mobiele telefoon. Zo kunt u
makkelijker en sneller informatie vinden. Benieuwd? Klik dan hier.

Verkort jaarverslag 2017
Op de website vindt u ons uitgebreide jaarverslag over 2017. Wilt u snel inzicht in onze financiële
situatie? Lees dan hier de verkorte versie. Hierin vindt u onze belangrijkste kerncijfers.

Financiële situatie
Alle beleidsbeslissingen bij Bpf AVH worden genomen op basis van de beleidsdekkingsgraad. Dit is
de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Eind september was onze
beleidsdekkingsgraad 96,7%. De dekkingsgraad ligt nog steeds onder het minimaal vereiste niveau
van 104,5%. Toeslagverlening is daarom niet mogelijk. Onze financiële situatie is zorgelijk. Er is
een toegenomen kans dat het fonds in de periode tot eind 2020 onvoldoende herstelt. Wij zijn dan
genoodzaakt alle pensioenen begin 2021 te verlagen. Wij doen dit alleen als het niet anders kan!

U kunt de ontwikkeling van de (beleids-)dekkingsgraad volgen op onze website www.bpfavh.nl >
het pensioenfonds > dekkingsgraad.

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog
De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en
3 maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees heeft
dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het CBS en een
wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd.

Checklist: Bijna met pensioen
Komt uw pensioendatum bijna in zicht? Met de nieuwe checklist: ‘Bijna met pensioen’ heeft u
snel inzicht in uw pensioensituatie en weet u welke keuzemogelijkheden u heeft. Verandert er iets
in uw persoonlijke situatie? Of heeft u een vraag over uw pensioen? Kijk dan op onze website wat
dit voor u betekent, of neem contact met ons op. Bekijk hier de checklist: Bijna met pensioen.

Pensioenspreekuur voor deelnemers van 60 jaar en ouder
Afgelopen juni organiseerde Bpf AVH voor de eerste keer een pensioenspreekuur voor
deelnemers van 60 jaar en ouder. Voor deze deelnemers komt de pensioendatum in zicht. Het
pensioenspreekuur in Rijswijk werd goed bezocht. In een persoonlijk gesprek van ca. 20 minuten
konden deelnemers hun vragen stellen aan een pensioenadviseur. Vragen zoals: Hoeveel
pensioen krijg ik straks? Kan ik eerder, later of gedeeltelijk met pensioen? Of hoe vraag ik mijn
pensioen aan? Alle vragen konden worden beantwoord.

Na deze eerste editie van het pensioenspreekuur besloot Bpf AVH opnieuw een
pensioenspreekuur te organiseren. Dat vindt op 13 december 2018 plaats bij het Van der Valk
Hotel in Dordrecht. Bent u 60 jaar of ouder en woonachtig in de regio Rotterdam? Dan heeft u een
persoonlijke uitnodiging ontvangen. Aanmelden kan tot 7 december via de website of via het
kaartje bij de uitnodiging.

Heeft u nog ergens een klein pensioen opgebouwd?
Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar. Dit zijn
nieuwe regels van de overheid. De administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen zijn
namelijk erg hoog. Ook de regels voor pensioenen tussen € 2 en € 474,11 veranderen. Het is niet
voordelig om bij meerdere pensioenfondsen kleine pensioenpotjes te hebben staan. Daarom
worden kleine pensioenen vanaf 1 januari 2019 samengevoegd met het pensioen dat u nu bij
Bpf AVH opbouwt.

De meeste pensioenfondsen doen dit automatisch. Doet uw vorige pensioenfonds dat niet dan kunt
u zelf bij dit pensioenfonds om waardeoverdracht vragen. Kijk ook eens op

mijnpensioenoverzicht.nl. Dat is dé plek om te zien of u ook een klein pensioen heeft opgebouwd.
En bij welk pensioenfonds dit kleine pensioen staat. Ook vindt u hier de contactgegevens van dit
pensioenfonds. Op de website rijksoverheid.nl staat meer informatie en meest gestelde vragen. Vul
bij de zoekfunctie in: nieuwe regels kleine pensioenen.

Deelnemen aan onze klankbordgroep?
Vindt u onze communicatie duidelijk? Of vindt u onze communicatie over uw pensioen toch lastig
om te lezen? De klankbordgroep van Bpf AVH beoordeelt digitale teksten op leesbaarheid en
begrijpelijkheid. Vindt u het leuk om met ons mee te lezen? Meldt u zich dan aan als lid van de
klankbordgroep. U hoeft geen kennis te hebben van pensioenen. Wel heeft u een e-mailadres
zodat wij teksten digitaal aan u kunnen toesturen. Heeft u belangstelling? Stuur dan een e-mail
naar communicatie@agh.nl en meldt u aan als lid van de klankbordgroep.
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