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Verlaging bij AVH ‘lijkt onvermijdelijk’
Een verlaging van de pensioenen lijkt bij bedrijfstakfonds AVH volgend jaar onvermijdelijk,
zegt het fonds. Het fonds wil de rechten overdragen naar PGB en volgend jaar is 2% korting
nodig om een begin te maken met het overbruggen van het dekkingsgraadverschil.
Dat meldt AVH, het fonds voor handelsbedrijven in agrarische producten, in een brief aan de
deelnemers. Voor zover bekend is dit het eerste fonds dat in zulke duidelijk bewoordingen
waarschuwt voor een pensioenkorting volgend jaar. De actuele dekkingsgraad van het fonds
stond eind augustus op 87,8%.
Het bestuur had deze zomer al laten weten aan te sturen op aansluiting bij PGB. Daarvoor
was dit voornemen in de koelkast gezet vanwege het grote dekkingsgraadverschil. Dat
verschil is echter geslonken als gevolg de coronacrisis, die meer impact had op de
beleggingsportefeuille van PGB.
Eind augustus was het verschil met PGB toch nog bijna 10%. De 2% korting is slechts een
eerste stap. Het fonds mag de verlaging bij overgang spreiden over tien jaar.

Ook bij zelfstandig voortbestaan korten

Het bestuur stelt dat een korting ook nodig zal zijn als het fonds zelfstandig blijft
voortbestaan. In dat geval vindt de verlaging pas halverwege 2021 plaats, omdat de stand
per eind december bepalend is voor de omvang van de verlaging. Als AVH naar PGB gaat,
wordt op 1 januari gekort, tegelijk met de overgang.
Het bestuur houdt bij de overgang nog een slag om de arm. Het wacht nog op een teken van
DNB. Zodra de toezichthouder groen licht geeft, bekijkt het bestuur de omvang van de
verlaging. ‘Op basis van onder meer die gegevens besluit het bestuur of de overgang
definitief doorgaat’, schrijft het bestuur aan de 74.000 deelnemers.
AVH, dat bij de noodlijdende uitvoerder AGH zit, wil naar PGB omdat dat fonds vele malen
groter is, groeit en lagere kosten heeft. AVH heeft de bestuursondersteuning al weggehaald
bij AGH. Sinds begin dit jaar levert AZL deze dienst. Pensioenfonds AVH beheert circa €1,8
mrd vermogen.

