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Je pensioen gaat verhuizen
Het is de bedoeling dat je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna: het
Sligro Pensioenfonds) verhuist naar Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (hierna:
CB APF). De geplande verhuisdatum is 1 oktober 2019.
Een goede, herkenbare pensioenregeling
De werkgever Sligro Food Group en het Sligro Pensioenfonds vinden het belangrijk om een
goede, herkenbare pensioenregeling te hebben tegen redelijke kosten. Of dat gebeurt via een
eigen pensioenfonds of niet, vinden we minder belangrijk. Daarom zijn sinds 2016 diverse
onderzoeken uitgevoerd.
De werkgever en de ondernemingsraad hebben besloten om de pensioenregeling per
1 oktober te laten uitvoeren door CB APF. Tegelijkertijd zal de pensioenregeling op een aantal
onderdelen ook wijzigen. Het Sligro Pensioenfonds wil per diezelfde datum ook de
opgebouwde pensioenen en ingegane pensioenuitkeringen overdragen naar CB APF.
Het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds is het daar mee eens.
Goedkeuring van de toezichthouder nodig
De waarde van de opgebouwde pensioenen dragen we één op één over aan CB APF. Dat
noemen we ‘een collectieve waardeoverdracht’. De Toezichthouder De Nederlandsche Bank
(DNB) moet die overdracht wel eerst goedkeuren. Het traject daarvoor is in gang gezet.
Heb je vragen?
We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt. Op de achterkant van deze brief en op onze
website www.pensioenfondssligro.nl vind je meer informatie. Wij houden je natuurlijk op de
hoogte. De komende maanden ontvang je regelmatig bericht van ons.
Met vragen kun je ook contact opnemen met de Pensioendesk Sligro bij AZL. Je kunt ons
bellen op 088 – 116 3039. Dat kan op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Of je mailt naar
sligropensioenfonds@azl.eu. Wij helpen je graag.
Met vriendelijke groet,
Stichting Pensioenfonds
Sligro Food Group in liquidatie

Sligro Food Group Nederland B.V.

Rob van der Sluijs – vereffenaar/voorzitter

Jacqueline Touw – chief HR officer

Meer informatie
Waarom gaat je pensioen verhuizen
Omdat de regels steeds strenger worden, kost het in stand houden van een eigen
pensioenfonds steeds meer tijd en geld. Sinds 2016 hebben we daarom samen met de
werkgever en de ondernemingsraad enkele onderzoeken uitgevoerd naar de beste manier om
onze pensioenregeling uit te voeren.
Uitgangspunt hierbij was dat we een goede, herkenbare middelloonregeling houden. Dat is een
pensioenregeling waarbij de hoogte van je pensioen afhangt van het salaris dat je gemiddeld
tijdens je loopbaan verdient. Verder vinden we het belangrijk dat de pensioenregeling wordt
uitgevoerd door een professionele partij tegen redelijke kosten en op een manier die
toekomstbestendig is. De uitkomst leidde ons naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) met
een zogenoemde ‘eigen kring’ als uitvoeringsvorm. Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds
(hierna: CB APF) kwam uiteindelijk als best passende pensioenuitvoerder uit de bus.
Wat is een APF?
Een APF is een nieuw soort pensioenfonds. Het grote verschil met het Sligro Pensioenfonds is
dat daar één professioneel bestuur is dat voor meerdere werkgevers (verschillende)
pensioenregelingen uitvoert. Het bestuur komt dus niet meer uit onze eigen onderneming en
heeft geen banden met onze branche, maar bestaat uit pensioenprofessionals. Ze hebben geen
‘groen bloed’, maar wel veel verstand van pensioenen.
In principe kan iedere onderneming toetreden tot een APF. Voor grote ondernemingen kan een
eigen kring opgericht worden. Iedere kring heeft een eigen pensioenreglement en eigen
afspraken met de werkgever. Iedere kring heeft een belanghebbendenorgaan dat advies- en
instemmingsrechten heeft bij wijzigingen.
Wat zijn de voordelen van een APF?
Een APF is veel groter dan het Sligro Pensioenfonds. De uitvoeringskosten (zoals
administratiekosten en kosten voor vermogensbeheer) kunnen hierdoor laag blijven. Doordat
Sligro Food Group een eigen kring krijgt, hoeven de risico’s niet met andere ondernemingen
gedeeld te worden en kan Sligro Food Group een eigen pensioenregeling houden, terwijl we
wel gebruik kunnen maken van de voordelen. Centraal Beheer APF is een overigens een
zelfstandig pensioenfonds. Het staat los van de verzekeringmaatschappij Centraal Beheer.
De Nederlandsche Bank (DNB) moet de verhuizing goedkeuren
De verhuizing van alle pensioenen kan pas doorgaan als DNB toestemming geeft. DNB
controleert of de verhuizing niet nadelig is voor degenen die erbij betrokken zijn. Wij hebben
eind juni een verzoek aan DNB gestuurd. De toezichthouder heeft volgens de Pensioenwet drie
maanden de tijd om de situatie te beoordelen. Legt DNB geen verbod op dan is de verhuizing
definitief en kunnen we verder gaan.
Je pensioenregeling verandert
De verhuizing valt samen met een verandering van onze pensioenregeling. De pensioenregeling
die wij nu hebben wijkt op een paar punten af van wat gebruikelijk is in de pensioenwereld.
Daarom is besloten om de pensioenregeling te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor de
pensioenen die al zijn ingegaan. Voor de mensen die nog niet met pensioen zijn, wijzigen er wel
een paar zaken. Binnenkort krijg je hierover een aparte brief.
Het Sligro Pensioenfonds houdt op te bestaan
Als alle pensioenen zijn verhuisd, ronden we nog enkele zaken administratief af en houdt het
Sligro pensioenfonds op te bestaan. Het bestuur heeft op 6 juni 2019 een officieel besluit tot
liquidatie genomen. Dat betekent dat alle bestuurders zijn benoemd tot vereffenaars en dat zij
erop toezien dat het liquidatieproces zorgvuldig verloopt.

