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De overige pensioenen kennen 
een voorwaardelijke toeslagre-
geling en deze pensioenen wor-
den dit jaar niet verhoogd. Voor 
deze voorwaardelijke toeslagver-

lening, die maximaal de prijs-
index bedraagt, is geen reserve 
gevormd en wordt ook geen pre-
mie betaald. De toeslagverlening 
dient uit het beleggingsrende-

De pensioenen voor werknemers die onder de Rexel Nederland 

Regeling vallen kennen een onvoorwaardelijke toeslagverlening. 

Zolang werknemers bij Rexel Nederland B.V. in dienst zijn worden 

de voor hen opgebouwde pensioenen verhoogd conform de toe-

slagverlening bij Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse 

Groothandel, die per 1 januari 2012 is vastgesteld op 1,26%. Voor 

deze toeslag betaalt de werkgever premie.
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Toeslagverlening op 1 januari 2012

Stichting Pensioenfonds Sagittarius is 

het pensioenfonds van Nederlandse 

Rexel bedrijven.

Mogelijke verlaging van uw pensioen
Door de aanhoudende financiële crisis en de daarmee gepaard 

gaande lage rente hebben veel pensioenfondsen maatregelen moe-

ten nemen. Dat geldt ook voor Stichting Pensioenfonds Sagittarius. 

De dekkingsgraad bedroeg eind december 2011 95,7%. Dat houdt in 

dat er voor elke euro pensioen slechts 95,7 cent beschikbaar is in het 

pensioenfonds. Er is dus op dit moment onvoldoende pensioenver-

mogen om nu en in de toekomst het pensioen uit te keren. In verband 

hiermee heeft het bestuur het voornemen uw pensioen met 3,4% te 

verlagen. Dit hangt echter af van de situatie per 31 december 2012. 

Uiterlijk 1 maart 2013 zal het bekend zijn of uw pensioen daadwer-

kelijk verlaagd zal moeten worden. Een eventuele verlaging zal dan 

per 1 april 2013 doorgevoerd worden.

jaren een aantal maatregelen 
genomen om het pensioenfonds 
financieel gezond te krijgen. 
In 2010 heeft het bestuur het 
beleggingsbeleid aangepast in  
verband met de gevolgen 
van de financiële crisis voor 
staatsobligaties. De beleggingen 
in Griekse staatsobligaties zijn 
uit onze portefeuille verkocht 
en de obligaties van een aantal 
zwakke landen zijn afgesplitst en 
worden geleidelijk afgebouwd. 
Daarnaast zijn de pensioenen 
die een voorwaardelijke toeslag- 
regeling kennen in 2010 gedeel- 
telijk en in 2011 niet verhoogd. 
Ook in 2012 zal er geen 
verhoging plaats vinden van 
deze pensioenen. Verder heeft  
het bestuur overlegd met de 
werkgever over een eventuele 
extra bijdrage aan het pen-
sioenfonds voor eind 2012. 
Het uitgangspunt is, dat de 
werkgever geen verplichting 
aangaat voor een extra bijdrage 
gedurende de looptijd van het 
herstelplan.

Welk pensioen betreft het?
De voorgenomen verlaging heeft 
alleen betrekking op uw pen-
sioen bij Sagittarius. Een even-
tuele verlaging zal gelden voor 
alle verzekerden, dus voor zowel 
werknemers, arbeidsongeschik-
ten, en oud-werknemers, als voor 
gepensioneerden, nabestaanden 
en ex-partners. Als u nog pen-
sioen heeft bij een ander pen-

sioenfonds, dan wordt u daar-
over apart geïnformeerd als daar 
sprake zou zijn van een eventuele 
verlaging. De AOW-uitkering die 
via de Sociale Verzekeringsbank 
wordt uitgekeerd, wordt niet ver-
laagd. 

Welke maatregelen zijn eerder 
genomen?
Het bestuur heeft in de afgelopen 

ment te worden gefinancierd. 
Daarvoor is dit jaar, evenals dat 
vorig jaar het geval was, geen 
ruimte. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de dekkingsgraad (de 
beleggingen ten opzichte van 
de pensioenverplichtingen) van 
het pensioenfonds te laag is. De 
prijsindex bedroeg 2,3% en daar-
mee groeit de toeslagachterstand 
tot 6,6% totaal. Bij een fors struc-
tureel herstel kan het bestuur 
besluiten om de achterstand in 
toeslagverlening later weer in te 
halen. 
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C o l o f o n
De pensioenkrant is een periodieke  

uitgave van Stichting Pensioenfonds 

Sagittarius.

Redactie

Stichting Pensioenfonds Sagittarius 

Brediusweg 57, 1401 AD Bussum 

Telefoon 035 - 711 08 85 

E-mail: info@pensioenfonds-sagittarius.nl

Vormgeving

Nic. Ammerlaan, Bussum

Druk

Drukkerij Lookman, Naarden

Het bestuur heeft op 10 febru-
ari een evaluatierapport over het 
herstelplan bij De Nederlandse 
Bank (DNB) moeten indienen, 

Dekkingsgraad onder herstelplan
Sagittarius heeft begin 2009 een herstelplan in moeten dienen omdat er in 2008 onvoldoende dekking 

aanwezig was. In de onderstaande grafiek is het verloop van de dekkingsgraad ten opzichte van het 

herstelplan van het pensioenfonds weergegeven. In juli 2011 was de dekkingsgraad nog ruim boven het 

herstelplan. Daarna zette een daling in en eind december 2011 bedroeg de dekkingsgraad 95,7%. Eind 

januari 2012 was er een kleine stijging naar 97,1%

waarin ook het voornemen tot 
verlaging van uw pensioen is 
opgenomen. Na goedkeuring 
van het evaluatierapport door 

DNB informeren wij u zo spoe-
dig mogelijk uitgebreider over de 
voorgenomen verlaging en 
de consequenties daarvan. 

De voorzitter van de deelnemers-
raad heeft de heer R.J. (Ronald) 
de Vries en de heer B. (Ben) 
Borkus voorgedragen als kandi-
daten voor de deelnemersraad. 
De heer De Vries is werkzaam bij 

Benoeming 
deelnemersraadsleden
De heer M. (Mathijs) Leffers en mevrouw M. (Marijke) Grootveld zijn 

in december 2011 als lid van de deelnemersraad afgetreden. Beide 

deelnemersraadsleden hebben te kennen gegeven niet voor een 

nieuwe termijn beschikbaar te zijn. De voorzitter heeft de afgetreden 

deelnemersraadsleden hartelijk bedankt voor hun inzet.

Rexel Nederland B.V. en de heer 
Borkus (voormalig werknemer 
van de Borsumij groep)  is gepen-
sioneerde uit de Hagemeyer 
Regeling. 
Volgens de statuten kunnen 

tegenkandidaten worden voor-
gedragen. Dit dient binnen vier 
weken na het uitkomen van deze 
pensioenkrant plaats te vinden 
door ten minste 25 deelnemers 
(voor een tegenkandidaat voor 
de heer De Vries) of ten minste 
25 pensioengerechtigden (voor 
een tegenkandidaat voor de heer 
Borkus). Als er geen tegenkan-
didaten worden voorgedragen 
is de voordracht tot benoeming 
definitief.

Verloop dekkingsgraad ten opzichte van het herstelplan
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