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Beste lezer,
We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het fonds. In deze editie van de digitale
nieuwsbrief informeren we u over de volgende onderwerpen:









Hoe staan we er financieel voor?
Onderzoek naar toekomst Bpf AVH
Afkoop van kleine pensioenen alleen nog onder voorwaarden mogelijk
Heeft u een pensioen van minder dan € 2 bruto per jaar?
Informatiebijeenkomst op 20 juni 2019, regio Utrecht
Waarom staat mijn partner niet op het UPO?
Wat moet ik weten over de ingang van mijn pensioen?

Hoe staan we er financieel voor?
Om te zien hoe gezond we financieel zijn, kijken we naar de dekkingsgraad van ons fonds. Is die
100% dan hebben we precies genoeg geld om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen
betalen. De (actuele) dekkingsgraad per eind maart 2019 is 94,3%. Dit is dus nog steeds onder de
100%. Veel beslissingen worden door het bestuur genomen op basis van de beleidsdekkingsgraad.
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad per eind
maart 2019 is 95,2%.

Het herstel gaat dus (te) langzaam. Dat komt vooral door de aanhoudend lage rente. Daar hebben
alle pensioenfondsen in Nederland veel last van. Het gevolg is dat we meer geld nodig hebben om
de pensioenen te betalen. Van De Nederlandsche Bank (DNB) moeten we minimaal een
dekkingsgraad halen van 104,6%. Daar zitten we al sinds eind 2015 onder. Eind 2020 hebben we 5
jaar geld te kort. Dat mag niet van DNB. We moeten dan de pensioenen verlagen. Als de situatie in
de komende anderhalf jaar niet verandert, moeten we de pensioenen dus per eind 2020 verlagen.
Uw pensioen wordt dan minder waard. De kans dat we uw pensioen moeten verlagen, wordt

steeds groter. In 2021 besluit het bestuur definitief of de pensioenen worden verlaagd en met welk
percentage. Alle betrokkenen worden hierover tijdig geïnformeerd. U kunt de ontwikkeling van de
(beleids)dekkingsgraad volgen op onze website bpfavh.nl.

Onderzoek naar toekomst Bpf AVH
Bpf AVH voert voor vier sectoren de pensioenregeling uit: de Groothandel in Aardappelen, de
Groothandel in Groenten en Fruit, de Groothandel in Eieren en het Partikulier Kaaspakhuisbedrijf.
Al in 2016 werd gestart met een onderzoek of er in de toekomst voldoende draagvlak is om
zelfstandig of in samenwerking met andere pensioenfondsen door te gaan. Hierbij speelt het
belang van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een primaire rol. Het bestuur
onderzoekt in 2019 de mogelijkheden om bij een ander pensioenfonds aan te sluiten. Onderdeel
van dit onderzoek is een onderbouwing dat aansluiting bij een ander pensioenfonds de
pensioenresultaten van deelnemers en pensioengerechtigden in Bpf AVH verbetert. Hierover is het
bestuur in overleg met sociale partners (de werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector).
Ook de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan van Bpf AVH én De Nederlandse Bank
hebben hierin een belangrijke rol.

Afkoop van kleine pensioenen alleen nog onder voorwaarden mogelijk
Op 1 januari 2019 is de wet veranderd. Pensioenuitvoerders mogen kleine pensioenen tussen
€ 2,00 en € 484,09 bruto per jaar alleen nog onder voorwaarden afkopen. De overheid wil namelijk
dat pensioengeld ook echt pensioengeld blijft. Alleen als de deelname aan de pensioenregeling
vóór 2018 is geëindigd mag een klein pensioen nog worden afgekocht. In alle andere gevallen kan
een klein pensioen alleen worden afgekocht als het pensioen ingaat en betrokkene hiermee
instemt.

Heeft u een pensioen van minder dan € 2 bruto per jaar?
Dit mini-pensioen is op 1 januari 2019 komen te vervallen. De wetgever heeft hiervoor gekozen
omdat de administratie meer kost dan het pensioen waard is.

Informatiebijeenkomst op 20 juni 2019 in de regio Utrecht
Op 20 juni organiseert Bpf AVH een informatiebijeenkomst voor deelnemers in de regio Utrecht.
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt een presentatie gegeven over de pensioenregeling van Bpf
AVH en over de keuzemogelijkheden die er zijn binnen de pensioenregeling. Bent u 50 jaar of
ouder en woont u in de regio Utrecht? Dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging.

Waarom staat mijn partner niet op het UPO?
Rond de zomer krijgt u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dat is het moment dat veel mensen
naar hun pensioen kijken. Dat merken wij aan het aantal telefoontjes dat we krijgen. Het valt
bijvoorbeeld op dat de partner niet op het UPO staat en daar maken mensen zich ongerust over.
Dat hoeft niet. Als u samenwoont en wij hebben geen gegevens van uw partner dan heeft uw
partner in veel gevallen toch recht op een partnerpensioen als u overlijdt. Dat wordt achteraf
geregeld. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap dan hoeft u uw partner niet
aan te melden. De gemeente geeft deze gegevens aan ons door. Kijk voor meer informatie over
pensioen voor uw partner op bpfavh.nl bij Wat te doen bij.

Wat moet ik weten over de ingang van mijn pensioen?
Bij Bpf AVH gaat u uiterlijk met pensioen als u 68 jaar wordt. U krijgt van ons tijdig een
aanvraagformulier toegestuurd. U heeft ruim de tijd om een aantal keuzes maken:



U kunt al vóór uw 68e met pensioen. Bijvoorbeeld omdat u al eerder AOW van de
overheid ontvangt. Uw maandelijkse pensioen is dan wel lager. U bouwt dan namelijk
geen pensioen op tot uw 68ste en uw pensioen gaat eerder in.



Gedeeltelijk met pensioen gaan kan ook. U gaat bijvoorbeeld 2 dagen per week met
pensioen en blijft 3 dagen per week werken. Zo bouwt u uw werk langzaam af. Uw
maandelijkse pensioen is dan wel lager als u volledig met pensioen gaat. U haalt immers
een stuk pensioen ‘naar voren’.



Heeft u geen partner? Of heeft uw partner zelf een goed pensioen? Dan kunt u uw
partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Dat heet uitruil.



Heeft u wel een partner? U mag dan een deel van uw eigen ouderdomspensioen
omzetten in een hoger partnerpensioen.



Wilt u de eerste paar jaar een hoger pensioen en daarna een lager pensioen? In sommige
gevallen kan dat goed uitkomen. Bijvoorbeeld als u al vóór uw AOW-datum met pensioen
gaat. Tot aan de AOW-datum krijgt u dan een hoger pensioen en daarna een lager
pensioen.
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