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Deze mogelijke korting zou afhan-
gen van de financiële situatie van 
het fonds aan het eind van 2012. 
Eind december 2012 bedroeg de 
dekkingsgraad 100,0%. Volgens 

de normen van De Nederlandsche 
Bank is dat net voldoende om uw 
pensioen per 1 april 2013 niet te 
hoeven verlagen. In de onder-
staande grafiek is het verloop van 

In onze pensioenkranten van februari en juli van vorig jaar heb-

ben wij aangekondigd dat de pensioenen mogelijk per 1 april 2013 

gekort zouden moeten worden.
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Vooralsnog geen korting 
pensioenen

Stichting Pensioenfonds Sagittarius is 

het pensioenfonds van Nederlandse 

Rexel bedrijven.

de dekkingsgraad weergegeven. 
Helaas geeft de dekkingsgraad 
onvoldoende zekerheid om voor 
2014 een korting van uw pensioen 
uit te sluiten. Volgens de huidige 
normen zal uw pensioen op 1 april 
2014 gekort worden indien de dek-
kingsgraad van het pensioenfonds 
op 31 december 2013 lager 
is dan 104,2%. 

Verloop dekkingsgraad
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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 2013 is vastgesteld op 1,55%. Voor 

deze toeslag betaalt de werkgever premie.

Toeslagverlening op 1 januari 2013
ment te worden gefinancierd. 
Daarvoor is dit jaar, evenals dat 
vorig jaar het geval was, geen 
ruimte. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de dekkingsgraad van 
het pensioenfonds te laag is. De 
prijsindex bedroeg 2,0% en daar-
mee groeit de toeslagachterstand 
tot 8,7% totaal. Bij een struc-
tureel herstel kan het bestuur 
besluiten om de achterstand in 
toeslagverlening later weer in te 
halen. Helaas is dit punt nog niet 
in zicht.
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C o l o f o n
De pensioenkrant is een periodieke  

uitgave van Stichting Pensioenfonds 

Sagittarius.
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Web: www.pensioenfonds-sagittarius.nl

Vormgeving

Nic. Ammerlaan, Bussum

Druk

Drukkerij Lookman, Naarden

Volgens de statuten kunnen 
tegenkandidaten worden voor-
gedragen door deelnemers in het 

Benoeming 
deelnemersraadslid
De heer R.W.S. (Roger) Hendrix is in december 2012 als lid van de 

deelnemersraad en als lid van het verantwoordingsorgaan afgetre-

den in verband met zijn vertrek bij de werkgever. De voorzitter van 

de deelnemersraad heeft de heer J.E. (John) Schilt voorgedragen als 

kandidaat voor de deelnemersraad. De heer Schilt is werkzaam bij 

Rexel Nederland B.V. in Barendrecht.

pensioenfonds. Dit dient binnen 
vier weken na het uitkomen van 
deze pensioenkrant plaats te 

vinden door ten minste 25 deel-
nemers. Als er geen tegenkan-
didaten worden voorgedragen 
is de voordracht tot benoeming 
definitief.

De deelnemers in de deelnemers-
raad zullen uit hun midden een 
nieuw lid voor het verantwoor-
dingsorgaan benoemen. Wie de 
plaats van de heer Hendrix in zal 
nemen is nog niet bekend.

Website
Stichting Pensioenfonds Sagittarius is vanaf 1 maart 2013 te vinden op www.pensioenfonds-sagittarius.nl.  

Op onze website staat algemene informatie over het pensioenfonds, maar ook de meest recente regle-

menten, statuten, pensioenkranten en de actuele stand van de dekkingsgraad van het pensioenfonds 

zijn op de website te vinden. Hieronder ziet u een pagina van onze nieuwe website.


