De heer/mevrouw Naam
Adres
Postcode WOONPLAATS

Datum
:
Uw deelnemersnummer :
Betreft
: Bpf AVH gaat naar Pensioenfonds PGB: dit heeft gevolgen voor u

Geachte <mevrouw/heer naam>,
Uw pensioen bij Bpf AVH (hierna: AVH) gaat per 1 januari 2021 over naar Pensioenfonds PGB.
De overgang naar Pensioenfonds PGB is definitief. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.
Wat betekent de overstap voor u?
In september heeft u een brief van ons ontvangen waarin staat dat uw pensioen bij de overdracht
helaas omlaag gaat. Deze verlaging spreiden we over 10 jaar. Het eerste deel van de verlaging
bedraagt 2% en gaat in per 1 januari 2021. U ontvangt in 2021 een laatste Pensioenoverzicht van ons
fonds. Daarop ziet u precies hoeveel uw pensioen omlaag is gegaan.
Na de eerste verlaging gaat uw pensioen 9 jaar lang elk jaar omlaag. Dit vaste percentage is waarschijnlijk minder dan 2%. Het definitieve jaarlijkse percentage stellen we in de loop van 2021 vast. De
situatie op 31 december 2020 is daarbij bepalend. Pensioenfonds PGB past de toekomstige jaarlijkse
verlagingen toe. Daarover ontvangt u ieder jaar bericht van Pensioenfonds PGB.
Waarom gaat uw pensioen omlaag?
Dat uw pensioen omlaag gaat, is natuurlijk geen goed nieuws. De verlaging heeft te maken met de
overgang van uw pensioen naar Pensioenfonds PGB. Dat pensioenfonds staat er financieel beter voor
dan wij. Om te voorkomen dat andere deelnemers van Pensioenfonds PGB nadeel hebben van onze
overdracht, moeten wij de pensioenaanspraken verlagen.
Ook als ons fonds niet naar Pensioenfonds PGB zou gaan en zelfstandig verder zou gaan, moesten
we de pensioenen verlagen. Het bestuur heeft besloten voor de overgang naar Pensioenfonds PGB
omdat dit, ondanks de verlaging, in de toekomst naar verwachting tot een beter pensioen leidt dan bij
zelfstandig voortbestaan.
Zelfstandig voortbestaan steeds uitdagender voor AVH
We begrijpen dat de overstap naar Pensioenfonds PGB vragen bij u oproept. Daarom is het goed om
te weten dat zelfstandig voortbestaan voor ons fonds steeds uitdagender werd. Met de overstap willen
we ervoor zorgen dat u ook in de toekomst een goed pensioen heeft. Als alle pensioenen zijn
overgedragen houdt Bpf AVH op te bestaan. In de bijlage leest u hier meer over. We zetten daar ook
de voordelen van de overstap op een rij.
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Vanaf 1 januari 2021 bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds PGB
U gaat dan pensioen opbouwen volgens een nieuwe pensioenregeling. De regeling bij Pensioenfonds
PGB is beter dan de regeling als wij zelfstandig blijven voortbestaan. Deze nieuwe pensioenregeling wordt vastgesteld door de sociale partners. Dat zijn de werknemers- en werkgeversorganisaties in de sector. Lees meer in de bijlage en de informatie die u later van Pensioenfonds PGB
ontvangt. Veranderingen in uw privé of werk die invloed hebben op uw pensioen, geeft u vanaf 1 januari 2021 door aan
Pensioenfonds PGB.
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft
Op onze website bpfavh.nl/overstap leest u meer over het besluit en de gevolgen voor uw pensioen.
Ook vindt u hier antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?
Stuur dan een e-mail aan info@bpfavh.nl.
Wij helpen u graag.
Met vriendelijke groet,
namens Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel, in liquidatie

A.H.M. Wouters,
onafhankelijk voorzitter

mr. A.M. Hess,
lid Dagelijks Bestuur
(werkgever)

Ing. U.S. Kisoen AAG RBA
lid Dagelijks Bestuur
(werknemer)
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GOED OM TE WETEN

Daarom verhuist uw pensioen
Zelfstandig voortbestaan werd voor ons fonds steeds moeilijker. De kosten gingen steeds verder
omhoog. Het besturen van het fonds werd steeds ingewikkelder. Daarnaast hadden we steeds minder
mogelijkheden om op een efficiënte manier rendement te boeken met beleggen. Aansluiten bij een
groter pensioenfonds is het beste voor uw pensioen naar de toekomst toe. Het besluit tot het onderbrengen van alle pensioenen bij Pensioenfonds PGB is genomen in uw belang en dat van alle andere
deelnemers en pensioengerechtigden van AVH.
Ook in de toekomst willen we u een goed pensioen geven. Aansluiten bij Pensioenfonds PGB heeft
onder andere de volgende voordelen:
•

•

•

•

Pensioenfonds PGB is groter dan AVH
Een groter fonds kan de kosten over meer deelnemers verdelen. Daarnaast zijn er voor een
groter fonds schaalvoordelen op het gebied van beleggen, administratie en vermogensbeheer.
Pensioenfonds PGB groeit nog verder
Net als ons fonds sluiten er vaker pensioenfondsen aan bij Pensioenfonds PGB. Deze groei
draagt bij aan een stabiele toekomst voor het fonds.
Pensioenfonds PGB kan betere service bieden
Een groot fonds heeft meer middelen om de kwaliteit van de dienstverlening naar deelnemers
op peil te houden.
Pensioenfonds PGB heeft een betere financiële positie
De kans op een verlaging in de toekomst is kleiner dan bij AVH en de kans op een verhoging
groter.

Een nieuwe regeling
Ook in een nieuwe pensioenregeling blijft u pensioen opbouwen. Voor uzelf en voor uw eventuele partner en kinderen als u komt te overlijden. De hoogte van de premie en de pensioenopbouw wordt bepaald
door de sociale partners. Dat zijn de werknemers- en werkgeversorganisaties in de sector. Daarnaast
verandert de pensioenregeling op de volgende punten:
•
•
•
•
•

Het beleid voor toeslagverlening wijzigt naar de voorwaarden van Pensioenfonds PGB.
Het wezenpensioen liep tot 18 jaar. Dat verandert naar 27 jaar mits de ontvanger van het
wezenpensioen studeert.
Het arbeidsongeschiktheidspensioen liep tot 65 jaar. Dit wordt de AOW leeftijd.
Het aanvullende ANW-hiaat pensioen liep tot 65 jaar. Dit wordt de AOW leeftijd.
De keuzemogelijkheden bij pensionering worden ruimer.

Gaat u vóór 2030 met pensioen?
In dat geval voeren we de dan nog resterende verlaging bij pensionering direct door.
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