Datum
Betreft

201
: februari 2014
: nieuwe korting pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Door onvoldoende herstel van de dekkingsgraad moet Bpf AVH per 1 januari 2014 opnieuw
de pensioenen verlagen. Lees deze brief voor meer informatie.
Geachte heer/mevrouw,
In november jl. hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het
Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf
(Bpf AVH)
AVH en de
mogelijkheid van een nieuwe korting. Wanneer de dekkingsgraad op 31 december 2013 lager
zou zijn dan 104,6% zouden wij de pensioenen opnieuw moeten korten. Helaas is de
dekkingsgraad
ekkingsgraad sindsdien onvoldoende gestegen en het vereiste niveau is dus niet gehaald.
gehaald Wij
zijn daarom genoodzaakt uw opgebouwde pensioen te verlagen. In deze brief leest u er meer
over.
De korting
Per 1 januari 2014 zullen wij uw opgebouwde pensioen met 0,5% verlagen. Wij passen deze
korting toe op het pensioen dat u op 31 december 2013
201 heeft opgebouwd
Medio dit jaar ontvangt u van ons uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).. Daarin vermelden wij
zowel het verlaagde pensioenbedrag
oenbedrag als het bedrag dat u zonder korting aan pensioen zou
hebben opgebouwd. U kunt dan ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl zien
n hoeveel pensioen u
vanaf 1 januari 2014 heeft.
Deze maatregel betekent dat u straks,
straks als u met pensioen gaat, minder geld overhoudt. Ook het
nabestaandenpensioen zal, mocht u komen te overlijden, lager zijn.
Waarom korten?
In 2009 hebben wij een korte termijn herstelplan opgesteld en dat plan liep tot eind 2013.
De wet schrijft voor dat aan het einde van het herstelplan
herstelplan de dekkingsgraad tenminste op het
minimaal vereiste niveau moet liggen. Voor Bpf AVH is dat minimaal vereiste niveau 104,6%.
In 2013 werd al duidelijk dat het zeer moeilijk zou worden om dat te halen.. Wij hebben toen
t
de
pensioenen al met 2% moeten
n korten. Wij hoopten dat de ontwikkelingen in 2013 zodanig zouden
zijn dat het daarbij zou kunnen blijven. Helaas is dat niet het geval.
Wij zijn uitgekomen op een dekkingsgraad van 104,1%.
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De wet verplicht ons nu in te grijpen.
Om de dekkingsgraad toch op het vereiste niveau van 104,6% te brengen moeten nu de
pensioenen nogmaals worden verlaagd. Dat geldt voor zowel de opgebouwde als de ingegane
pensioenen.
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Het pensioen van deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden gaat met eenzelfde
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 hebben alle belangen meegenomen in de besluitvorming en deze
zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Al die belangen overwegend is het bestuur van mening dat
voor alle betrokkenen eenzelfde korting moet gelden. Dit besluit is voorgelegd aan de
deelnemersraad, die positief geadviseerd heeft.
Welke maatregelen hebben we nog meer genomen?
Korting van pensioenen is een uiterste maatregel. Voordat we daartoe overgaan hebben we ook
al andere maatregelen getroffen. Zo worden bijvoorbeeld de pensioenen al een aantal jaren niet
geïndexeerd en is de pensioenpremie verhoogd. Daarnaast zijn de pensioenen zoals eerder
genoemd begin 2013 helaas ook al eens verlaagd. Ondanks deze maatregelen hebben wij niet
de vereiste dekkingsgraad bereikt en zijn wij daarom genoodzaakt uw pensioen nogmaals te
verlagen.
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? In
AVH Magazine kunt u een artikel lezen over dit onderwerp. Ook op onze website www.bpfavh.nl
vindt u meer informatie. Wat de korting specifiek voor u betekent kunt u zien in uw UPO, dat u
over een aantal maanden van ons zult ontvangen.
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 op telefoonnummer 070 3381020. Per e-mail kunt u ons bereiken op
info@ssagh.nl.
Met vriendelijke groet,

L.A.M. Welschen,
voorzitter

mw. J.A.M. Bergervoet,
vice-voorzitter

