Datum
Uw deelnemersnummer :
Betreft
: Proces overgang naar Pensioenfonds PGB weer gestart

Geachte mevrouw, mijnheer,
De coronacrisis raakt onze samenleving hard. De gevolgen van de crisis hebben ook de mogelijkheden voor de toekomst Bpf AVH veranderd. Een overgang naar Pensioenfonds PGB (hierna: PGB) is
nu wel een mogelijkheid. Voor een betere toekomst van uw pensioen heeft het bestuur van AVH op 11
juni 2020 besloten om dit proces weer te starten.
Dit is nog niet definitief. Met deze brief informeren we u over de gevolgen van dit besluit én aan welke
voorwaarden de overgang dan moet voldoen.
Waarom is de overgang nodig?
Voor ons fonds wordt het steeds moeilijker om een goed pensioen te regelen voor alle deelnemers en
gepensioneerden. Dit komt onder andere door de lage rente. Ook het feit dat we steeds langer leven
speelt mee én de steeds strengere wettelijke eisen waaraan het pensioenfonds moet voldoen. Wij
hebben gekeken of uw pensioen beter af is (nu en in de toekomst) als we aansluiten bij een groter
pensioenfonds. Dat bleek zo te zijn. Daarom heeft het bestuur besloten om alle pensioenen onder te
brengen bij een groter pensioenfonds. Bij PGB is uw pensioen toekomstbestendiger.
In januari lieten we echter weten dat de overgang niet doorging. Bij de overgang moeten we de pensioenen eenmalig verlagen. In de situatie eind 2019 vond ons bestuur deze verlaging niet acceptabel.
Uiteraard bleven we daarna de situatie goed in de gaten houden. Door de coronacrisis is de financiële
positie van ons fonds, maar óók van PGB erg veranderd. Daarnaast kan de verlaging nu worden
gespreid over een periode van 10 jaar. Dat was vorig jaar niet mogelijk. Daarom heeft ons bestuur
besloten om de overgang weer te starten.
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Wat betekent dit voor uw pensioen?
1. Wij willen uw pensioen overdragen aan Pensioenfonds PGB per 1 januari 2021
Pensioen dat u tot dat moment bij ons fonds hebt opgebouwd dragen we over aan PGB. Als alle
pensioenen overgedragen zijn, houdt ons fonds op te bestaan. U bouwt vanaf de overdracht pensioen
op bij PGB. Wijzigingen in uw privé of werk die invloed hebben op uw pensioen moet u vanaf dan
doorgeven aan dat fonds. U ontvangt hierover nadere informatie zodra de overgang definitief is.
2. Uw pensioen gaat omlaag
Een verlaging van de pensioenen is niet te voorkomen door wettelijke eisen. De financiële situatie van
ons fonds is niet goed genoeg om alle pensioenen in de toekomst volledig te kunnen betalen. En
voldoende herstel zit er de komende jaren nog niet in. Als ons fonds zelfstandig zou blijven bestaan
wordt uw pensioen in de loop van 2021 verlaagd.
Inmiddels is er meer nieuws over de uitwerking van het Pensioenakkoord. Minister Koolmees heeft
gezegd dat het verlagen van de pensioenen minder of niet meer nodig is. Uitstel verandert echter
niets aan de zorgelijke situatie bij ons fonds. Vooralsnog heeft dit geen invloed op ons voorgenomen
besluit. De kans blijft namelijk groot dat volgend jaar of op een later moment de pensioenen toch
omlaag gaan. Bijvoorbeeld bij de invoering van het pensioenakkoord.
Het is ons streven om voor eind 2020 de opgebouwde pensioenen aan PGB over te dragen. Ook dan
gaat het pensioen dat u al hebt opgebouwd omlaag. Dit is nodig, omdat de financiële positie van ons
fonds minder goed is dan de financiële positie van PGB. Hoeveel lager uw pensioen precies uitvalt,
weten we pas op het moment van de overgang. Eind september verwachten we daarover een definitief besluit en ontvangt u meer informatie van ons. De belangen van alle groepen deelnemers wegen
bij de besluitvorming mee.
De overgang is nog niet definitief
Het is mogelijk dat de overgang niet doorgaat. Bpf AVH blijft dan alsnog als zelfstandig pensioenfonds
voortbestaan. Dat gebeurt als:
1. toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) niet akkoord is met de overdracht.
2. de verlaging van de pensioenen hoger uitvalt dan de grenzen die zijn vastgesteld door het bestuur.
Voor het besluit van ons bestuur om wel of niet over te gaan naar PGB vergelijkt het bestuur onder
meer de verlaging bij de overgang met de verlaging als we zelfstandig blijven bestaan. Hierbij gaan
we uit van de wettelijke regels voor verlagingen.
Zodra we definitief weten wat er gaat gebeuren ontvangt u hierover uiterlijk in september een persoonlijk bericht. Kijk op onze website bpfavh.nl/overstap voor de actuele situatie van de overgang en onze
financiële situatie. Ook vindt u hier antwoorden op de meest gestelde vragen.
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We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft
Staat het antwoord op uw vraag niet op bpfavh.nl/overstap? Stuur dan een e-mail aan info@bpfavh.nl.
Wij helpen u graag.
Met vriendelijke groet,
namens Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

A.H.M. Wouters,
onafhankelijk voorzitter

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

drs. D.H.M. Muusers CPE
lid Dagelijks Bestuur
(werknemer)

Toelichting: Bpf AVH heeft het door verschillende oorzaken moeilijk
! De rente is erg laag
Hoe lager de rente, hoe meer geld pensioenfondsen op basis van de wettelijke rekenregels nu
opzij moeten zetten voor toekomstige pensioenuitkeringen. Ook Bpf AVH wordt door de lage
rente getroffen.
! Wettelijke eisen
Voor Bpf AVH is het moeilijk om te voldoen aan de steeds strengere eisen van de overheid en
toezichthouder DNB. Elk jaar komen er nieuwe eisen bij en het kost veel geld om daaraan te
voldoen.
! We worden gemiddeld steeds ouder
Wie langer leeft, krijgt langer pensioen. Bpf AVH moet daardoor steeds vaker pensioenen
langer uitkeren. Hoewel de beleggingsresultaten van Bpf AVH de afgelopen jaren vaak
positief waren, is er toch te weinig geld in kas om die pensioenen volledig te betalen.
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 Bpf AVH.

E

postadres Postbus 3144, 2280 GC Rijswijk (ZH) | bezoekadres Verrijn Stuartlaan 1 , 2288 EK Rijswijk (ZH) |
e-mail info@bpfavh.nl | telefoon 070 – 3381020 | internet www.bpfavh.nl | kvk 41152268 |
rekeningnummer (IBAN) NL83 ABNA 0488 7719 78 (BIC) ABNANL2A |

