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Adres
Woonplaats
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Betreft

:
:
: Deelnemersadministratie
: beëindiging deelneming

Geachte ………..,

U bent per …….. uit dienst gegaan bij uw werkgever. Daarmee is uw deelname aan de
pensioenregeling van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorziening
(Bpf AVH) beëindigd.
Met deze brief willen wij u informeren over uw uitkering bij pensionering, maar ook inzicht
geven in de uitkering die uw eventuele partner en kinderen zullen ontvangen als u overlijdt.
Daarnaast vindt u in deze brief belangrijke informatie over welke gevolgen uw
uitdiensttreding heeft voor het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Bpf AVH.
Bij pensionering
Opgebouwd pensioen
U ontvangt vanaf 67 jaar zolang u leeft

€ <bedrag> bruto per jaar (excl. AOW)

Dit is het bedrag aan jaarlijks (bruto) pensioen dat u tot het einde van uw deelneming heeft
opgebouwd in zowel de basisregeling als in een eventuele aanvullende regeling. Uw
pensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt.
AOW
Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Wanneer
uw AOW ingaat hangt af van uw geboortedatum. U kunt uw AOW-datum vinden op
www.svb.nl. De hoogte van uw AOW is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.
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De pensioenregelingen van Bpf AVH worden uitgevoerd door AGH (Administratie Groep Holland)

Heeft u niet uw gehele leven in Nederland gewoond? Dan is het mogelijk dat u minder AOW
ontvangt. De hoogte van de uitkering hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in
Nederland heeft gewoond of gewerkt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW
namens de overheid. Meer informatie kunt u vinden op www.svb.nl/aow.
Let op!
Sinds 2013 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd stapsgewijs verhoogd tot 67 jaar. De
pensioenleeftijd voor uw aanvullend pensioen is al verhoogd tot 67. Bent u geboren vóór
1 april 1956? Dan zal uw AOW eerder ingaan dan uw aanvullend pensioen. Om AOW en
aanvullend pensioen tegelijkertijd in te laten gaan kunt u de ingangsdatum van uw pensioen
vervroegen.
Vervroeging ouderdomspensioen
Uw ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 67 wordt. U kunt
uw pensioen ook vervroegen, maar dat houdt wel in dat u een lagere uitkering zult
ontvangen. Wilt u vervroegen? Meldt dit dan uiterlijk zes maanden vóór de datum waarop u
met pensioen wilt aan ons.
Bij overlijden
Uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot
het overlijden van uw partner

€ <bedrag> bruto per jaar

Uw kinderen ontvangen per kind vanaf uw
overlijden tot de 18-jarige leeftijd

€ <bedrag> bruto per jaar

Let wel, uw partner heeft recht op partnerpensioen als u gehuwd bent, een geregistreerd
partnerschap heeft of een samenlevingscontract heeft dat tenminste zes maanden voor uw
overlijden is gesloten.
Anw
Bij uw overlijden hebben uw partner en/of uw kinderen onder voorwaarden recht op een
wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld in de Algemene Nabestaandenwet
(Anw). Meer informatie kunt u vinden op www.svb.nl/anw.
Bij arbeidsongeschiktheid
Als u arbeidsongeschikt wordt ontvangt u geen aanvulling op de WIA-uitkering.
Wat gebeurt er met uw opgebouwde pensioen?
Uw opgebouwde pensioen blijft in principe gewoon bij Bpf AVH. Als u met pensioen gaat
ontvangt u van Bpf AVH een ouderdomspensioen. Komt u te overlijden, dan ontvangen uw
partner en kinderen een nabestaandenuitkering. U ontvangt tenminste één keer in de vijf jaar
een pensioenoverzicht met uw opgebouwde pensioen.
Als u bij een nieuwe werkgever gaat deelnemen in zijn pensioenregeling kunt u de waarde
van uw opgebouwde pensioen overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dat noemen
we waardeoverdracht. Waardeoverdracht kan handig zijn, want u krijgt dan straks uw hele
pensioenuitkering van één pensioenuitvoerder. U dient waardeoverdracht binnen zes
maanden aan te vragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit is een wettelijke termijn.
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Indien uw pensioenopbouw gestart is op of na 1 januari 2015 dan is deze wettelijke termijn
van 6 maanden niet van toepassing.
Let op!
Waardeoverdracht kan in sommige situaties nadelig zijn voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Dit is onder andere afhankelijk van uw oude en uw nieuwe pensioenregeling en de
waardevastheid van uw opgebouwde pensioen. Het is daarom belangrijk om te weten hoe de
pensioenregeling van uw nieuwe werkgever eruit ziet voordat u besluit tot waardeoverdracht.
Als u waardeoverdracht heeft aangevraagd krijgt u van uw nieuwe pensioenuitvoerder
informatie over de hoogte van het pensioen dat de waardeoverdracht zou opleveren. Daarna
kunt u definitief beslissen of u wel of geen waardeoverdracht wilt.
Let op!
Het kan zijn dat Bpf AVH of uw oude pensioenfonds op het moment van uw aanvraag tot
waardeoverdracht een beleidsdekkingsgraad van minder dan 100% heeft. In dat geval
mogen wij uw aanvraag nog niet in behandeling nemen. Wij zullen dan uw aanvraag
registreren en deze afhandelen zodra de beleidsdekkingsgraad weer minimaal 100%
bedraagt. Als deze situatie op u van toepassing is zullen wij u uiteraard hierover informeren.
Bedraagt het door u opgebouwde pensioen minder dan € 467,89 per jaar (niveau 2017), dan
ligt uw pensioen onder de afkoopgrens. Dit wil zeggen dat, wanneer u geen gebruik maakt
van de mogelijkheid tot waardeoverdracht, u de waarde van uw pensioen in één keer krijgt
uitbetaald door Bpf AVH. Deze mogelijkheid bestaat twee jaar na einde van de deelneming.
U krijgt dan geen uitkering meer van Bpf AVH als u met pensioen gaat en als u overlijdt
krijgen uw partner en/of kinderen ook geen nabestaandenuitkering van ons. Als wij uw
pensioen afkopen zullen wij u daar apart over informeren.
Keuzemogelijkheden
Bij beëindiging van uw deelname aan de pensioenregeling van Bpf AVH heeft u de
mogelijkheid om het pensioen dat u na 1 januari 2008 heeft opgebouwd gedeeltelijk om te
zetten in partnerpensioen. Dit is alleen mogelijk als uw partnerpensioen minder dan 70% van
het ouderdomspensioen bedraagt. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan moet u dit binnen drie
maanden na beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling van Bpf AVH aan ons
melden. De datum waarop uw deelneming eindigt vindt u in de eerste zin van deze brief.
U kunt ook uw partnerpensioen geheel of gedeeltelijk omzetten in ouderdomspensioen. Als u
van deze mogelijkheid gebruik wil maken moet u dat binnen zes maanden vóór uw
pensioendatum aan ons melden.
Let op: Gaat u in het buitenland werken? Neem dan contact op met uw pensioenuitvoerder
en vraag naar de mogelijkheden.
Toeslagverlening
Ons pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met een toeslag. U heeft
echter geen recht op een jaarlijkse verhoging van uw pensioen. Het bestuur beslist jaarlijks
of per 1 januari een toeslag op uw pensioen kan worden toegekend. Er kan alleen een
toeslag worden toegekend als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds hoger is dan
110%.
Als de financiële situatie van het pensioenfonds niet goed is, dan kan uw pensioen worden
verlaagd. Dat gebeurt alleen als het niet anders kan.
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Uw opgebouwde pensioen is per 1 januari 2017 niet verhoogd. De prijzen gingen in 2016
met 0,3% omhoog.
Uw pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioenen de vijf jaar daarvoor als volgt
verhoogd:
▪
Per 1 januari 2016 met 0%. De prijzen gingen in 2015 met 0,5% omhoog.
▪
Per 1 januari 2015 met 0%. De prijzen gingen in 2014 met 0,6% omhoog.
▪
Per 1 januari 2014 met 0%. De prijzen gingen in 2013 met 1,1% omhoog.
▪
Per 1 januari 2013 met 0%. De prijzen gingen in 2012 met 2,1% omhoog;
▪
Per 1 januari 2012 met 0%. De prijzen gingen in 2011 met 2,2% omhoog;
De afgelopen jaren heeft Bpf AVH de pensioenen niet kunnen verhogen en de verwachting is
dat ook de komende jaren geen verhoging zal worden toegekend. Meer informatie over het
toeslagbeleid vindt u op onze website www.bpfavh.nl.
Herstelplan
Bpf AVH heeft op dit moment een dekkingstekort. In overleg met de toezichthouder is een
herstelplan opgesteld. Een beschrijving van het herstelplan kunt u terug vinden op onze
website.
Tot slot
Voor alle in deze brief vermelde bedragen geldt dat het om bruto bedragen gaat. Er wordt op
deze bedragen dus nog belasting ingehouden. Voor de berekening van uw pensioenaanspraken zijn wij uitgegaan van de ons bekende gegevens en het pensioenreglement. Het
pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt dit pensioenreglement bij ons opvragen of
downloaden vanaf onze website www.bpfavh.nl.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neemt u
dan contact op met bovengenoemd contactpersoon. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 08.30 uur tot 17.15 uur. E-mailen kan ook: info@bpfavh.nl

Met vriendelijke groet,

R.G.M. van Bergen
Plv. directeur AGH
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