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Stichting Pensioenfonds Sagittarius is 

het pensioenfonds van Nederlandse 

Rexel bedrijven.

Verslag van het bestuur

Financiële situatie van 
het fonds
Eind december 2012 bedroeg 
de dekkingsgraad van het fonds 
100,0%, waardoor het fonds 
volgens de normen van De 
Nederlandsche Bank net niet 
tot een korting per 1 april 2013 
hoefde over te gaan. Ultimo 2011 
bedroeg de dekkingsgraad nog 
95,6%. Hoewel er dus sprake 
was van een licht herstel, geeft 
de dekkingsgraad nog onvol-
doende zekerheid om ook een 
korting per 1 april voor 2014 uit 
te sluiten. Dat hangt af van de 
financiële situatie van het fonds 
op 31 december 2013. Dan moet 
het fonds een dekkingsgraad 
hebben bereikt van ten minste 
104,2%.  
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beleggingsrendement. Doordat 
de dekkingsgraad van het fonds 
te laag is, kan er geen toeslag 
worden verleend. De prijsin-
dex bedroeg 2,0%. Omdat er 
ook in de afgelopen jaren geen 
ruimte was voor toeslagverle-
ning, groeit daarmee de toe-
slagachterstand tot in totaal 
8,7% (voor de inactieven van 
de Rexel Nederland Regeling 
6,1%, voor de actieven van de 
Rexel Nederland Regeling geldt 
geen toeslagachterstand). Bij 
een structureel herstel kan het 
bestuur besluiten om de achter-
stand in de toeslagverlening in 
te halen.
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Toeslagverlening 
Op de pensioenen voor werk-
nemers die onder de Rexel 
Nederland Regeling vallen is 
per 1 januari 2013 een toeslag 
verleend van 1,55%. De pen-
sioenen voor deze werknemers 
kennen een onvoorwaardelijke 
toeslagverlening waarvoor de 
werkgever premie betaalt. 

De overige pensioenen kennen 
een voorwaardelijke toeslag-
verlening en deze pensioenen 
zijn per 1 januari 2013 niet ver-
hoogd. Voor deze voorwaarde-
lijke toeslagverlening, die maxi-
maal de prijsindex bedraagt, 
is geen reserve gevormd en 
wordt geen premie betaald. De 
financiering vindt plaats uit het 

In de grafiek ziet u de ontwikkeling van de dekkingsgraad vanaf april 2009 (111,6%) tot en met april 2013 (103,9%). Ligt 
de lijn onder de 104,2%, dan is sprake van een dekkingstekort. Op dat moment is er onvoldoende vermogen om later 
alle pensioenen te kunnen betalen. Ligt de dekkingsgraad onder de 114,2%, dan is er sprake van een reservetekort. 
Dan zijn er onvoldoende reserves om beleggingsrisico’s op te vangen. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer 
tussen het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds op een specifiek moment. De verplichtingen van het 
fonds is de waarde van alle pensioenen die (gewezen)deelnemers en pensioengerechtigden hebben opgebouwd. De 
waarde van de verplichtingen is afhankelijk van de rente die het pensioenfonds hierbij moet hanteren volgens de wet. 
Als de rente laag is dan stijgen de verplichtingen, omdat het fonds met weinig toekomstig rendement rekening houdt. 
Als de rente hoog is dan dalen de verplichtingen omdat het fonds met veel toekomstig rendement rekening houdt. 
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tefeuille zal geleidelijk wor-
den afgebouwd. Hierin zullen 
geen nieuwe aankopen meer 
plaatsvinden. Voor de obliga-
ties in de ‘veilige’ landen is de 
opdracht aan de vermogensbe-
heerder om de Barclays’ Euro-
Aggregate: Treasury DE, FR, 
NL, BE, AT & FI only index te 
volgen.

Het resultaat op de vastren-
tende portefeuille (exclusief 
de afgesplitste portefeuille) 
bedroeg 8,3% (bij een bench-

mark van 8,3%), het resultaat 
op de afgesplitste portefeuille 
bedroeg 16,9%.

Aandelen
Volgens de beleidsrichtlijnen 
heeft de vermogensbeheerder 
de opdracht om met de voor 
aandelen beschikbaar gestelde 
middelen de MSCI EMU index 
zo goed mogelijk te volgen. 

De beheerder maakt binnen het 
mandaat gebruik van futures op 
aandelen om kleine sommen 

geld efficiënt als aandelen te 
kunnen beleggen.

De aandelenportefeuille lever-
de een rendement op van 20,1% 
(bij een benchmark van 19,3%).

Beleggingen

Mutaties deelnemersraad 
en verantwoordingsorgaan

Tot mei 2012 is een beleg-
gingsbeleid gevoerd met een 
strategische verdeling van 
65% voor obligaties en 35% 
voor aandelen. In mei 2012 
en mei 2013 is het aandeel 
aandelen met 0,5%-punt toe-
genomen en dat zal ook in 
de drie jaren daarop volgend 
jaarlijks met 0,5%-punt toe-
nemen. Vanaf mei 2016 zal 
de strategische verdeling dan 
ook 62,5% voor obligaties 
en 37,5% voor aandelen zijn. 
De reden voor de wijziging 
in de strategische verdeling 
is de verwachte afname van 
het rendement op obligaties 
door een geleidelijke afname 
van de obligaties in Portugal, 
Italië, Ierland en Spanje (zie 
onderstaand bij vastrentende 
waarden). Ter compensatie 
hiervan is besloten het aan-
deel aandelen jaarlijks iets te 
verhogen.

Indien door marktbewegingen 
het aandeel obligaties en het 
aandeel aandelen meer dan 
3%-punt afwijken (positief of 
negatief ) van de strategische 
verdeling, herstelt de vermo-
gensbeheerder de strategische 
verdeling zonder tussenkomst 
van het pensioenfonds.

Vastrentende waarden
De obligaties waren voor 100% 
passief belegd in Europese Euro 
Staatsleningen. In maart 2011 
zijn de obligaties in Portugal, 
Italië, Ierland en Spanje afge-
splitst. Deze afgesplitste por-

Beleggingsrendementen over de jaren 2008-2012

In de deelnemersraad en in het 
verantwoordingsorgaan heeft 
de heer R.W.S. (Ronald) Hendrix 
zijn lidmaatschap opgezegd 
in verband met zijn uitdienst-
treding.  De voorzitter van de 

deelnemersraad heeft de heer 
J.E. (John) Schilt als kandidaat 
voor de deelnemersraad voor-
gedragen. Er werden door de 
deelnemers geen tegenkandi-
daten voorgedragen waarmee 

de voordracht tot benoeming 
definitief is. De heer Schilt is 
werkzaam bij Rexel Nederland 
B.V. te Barendrecht. 

Deelnemersraadslid de heer 

R.J. (Ronald) de Vries heeft zich 
bereid verklaard om ook lid 
te worden van het verantwoor-
dingsorgaan.

In de grafiek ziet u de ontwikkeling van de beleggingen. Na het crisisjaar 2008 zijn de rendementen in 2009 gestegen. 
In 2010 trad een daling op die zich met name ten aanzien van de aandelen verder voortzette in 2011. In 2012 zijn de 
behaalde rendementen op zowel obligaties als op aandelen weer flink toegenomen.  
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Kerncijfers
(alle bedragen in 1.000 euro)

  2012 2011 2010 2009 2008
 
  
Aantal verzekerden per groep     
 Deelnemers 376 403 416 526 599
 Gewezen deelnemers 1.793 1.886 1.952 1.902 1.980
 Pensioengerechtigden 1.343 1.300 1.263 1.232 1.208
     
  3.512 3.589 3.631 3.660 3.787
     

Toeslagverlening per 1 januari     
 Deelnemers Rexel Nederland Regeling 1,26% 1,03% 1,26% 3,25% 1,0%
 Inactieven Rexel Nederland Regeling 0,0% 0,0% 0,1% n.v.t. n.v.t.
 Deelnemers en inactieven overige regelingen 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 1,5%
 
   
Pensioenuitvoering     
 Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers) 2.243 2.065 1.849 2.330 3.596
 Pensioenuitvoeringskosten 603 593 608 625 662
 Pensioenuitkeringen 17.039 16.627 16.693 16.339 16.150
 
   
Vermogenssituatie     
 Algemene reserve -148 -12.984 30.355 59.145 35.429
 Voorziening pensioenverplichtingen 331.270 317.711 296.360 271.104 275.707
 Dekkingsgraad 100,0% 95,6% 111,1% 123,4% 114,0%
 Marktrente 2,340% 2,730% 3,462% 3,9% 3,9%

   
Beleggingsportefeuille     
 Aandelen 112.129 101.016 107.744 110.649 99.742
 Vastrentende waarden 194.284 180.006 195.101 199.978 187.772
 
    
Beleggingsperformance     
 Beleggingsrendement 15,1% -2,1% 2,3% 13,3% -14,3%
 Benchmark 14,8% -2,1% 2,0% 13,3% -14,8%

van IBAN (International Bank 
Account Number). IBAN is nu 
al te vinden op bankafschrif-
ten en sites van de banken. In 
Nederland bestaat IBAN uit 18 
tekens, namelijk het huidige 
rekeningnummer dat vooraf 

Met de invoering van de 
Single Europe Payments Area 
(SEPA) standaarden wordt 
het betalingsverkeer binnen 
Europa sterk vereenvoudigd. 
Consumenten en bedrijven 
gaan voortaan gebruik maken 

SEPA
gegaan wordt door de landcode, 
een controlegetal, letters die 
de betreffende bank aanduiden 
en een aanvulling met nullen. 
Vanaf februari 2014 zijn beta-
lingen alleen nog maar mogelijk 
met IBAN. Het pensioenfonds 

heeft inmiddels al de nodige 
acties ondernomen om aan de 
SEPA standaarden te kunnen 
voldoen.

actuele ontwikkelingen
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Balans per 31 december 2012
na resultaatbestemming
(alle bedragen in 1.000 euro)

   2012  2011

    
Activa

Beleggingen voor risico pensioenfonds  306.413  281.022
Herverzekeringsdeel technische voorzieningen   24.444  23.972
Vorderingen en overlopende activa  510  855
Liquide middelen  907  152

   
Totaal activa  332.274  306.001
 
 

   2012  2011

  
Passiva

Algemene reserve  -148  -12.984
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds  331.270  317.711
Overige technische voorzieningen  320  319
Andere voorzieningen  0  307
Schulden en overlopende passiva  832  648

   
Totaal passiva  332.274  306.001

Dekkingsgraad  100,0%  95,6%

maximaal fiscaal toegestane 
opbouwpercentage wordt ver-
laagd. Ook voor 2015 zijn er 
nog wijzigingen in de pensioen- 
opbouw aangekondigd. Het 
bestuur is in overleg met de 

Met ingang van 1 januari 2014 
treden er nieuwe fiscale regels 
in werking voor pensioen- 
opbouw. De pensioenleeftijd 
in pensioenregelingen gaat 
omhoog  naar 67 jaar en het 

Nieuwe wetgeving en mogelijke gevolgen 
voor de pensioenregeling

werkgevers over de mogelijke 
aanpassing van de pensioenre-
gelingen. Zodra de inhoud van 
de wijzigingen duidelijk is, zul-
len de werkgevers daarover in  
contact treden met de onderne-

mingsraad en de werknemers. 
De nieuwe wetgeving heeft de 
voortdurende aandacht van het 
bestuur.

actuele ontwikkelingen
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Staat van baten en lasten over 2012
(alle bedragen in 1.000 euro)

  2012  2011

    
Baten

Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)  2.243  2.065
Overgenomen pensioenverplichtingen  0  139
Beleggingsresultaten risico pensioenfonds  39.197  -8.317
Overige baten  1.818  1.778

  
Totaal baten  43.258  -4.335

  2012  2011

  
Lasten

Totaal mutatie voorziening pensioenverplichtingen  13.559  21.351
Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen   -472  -150
Mutatie andere voorzieningen  -307  307
Overgedragen pensioenverplichtingen  0  257
Pensioenuitkeringen  17.039  16.627
Pensioenuitvoeringskosten  603  593
Overige lasten  0  19

  
Totaal lasten  30.422  39.004
  
  
  
Saldo van baten en lasten  12.836  -43.339

Het saldo van baten en lasten wordt overeenkomstig de statuten toegevoegd dan wel onttrokken aan de algemene reserve.
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In 2012 overleden:
 
Rexel Nederland Regeling 
Naam  Geboortedatum
De heer B.C. Koenraadt 17-03-46
De heer W.H.M. Smits 13-10-50

Hagemeyer Regeling 
Naam  Geboortedatum
De heer F.P.M. Bellersen 31-05-26
De heer J.E.C. Drabbe 02-09-28
Mevrouw L.G.M. Fagel-Sindorf 27-04-28
Mevrouw P.M. Gaartman-van Horick 08-06-20
Mevrouw E. Geerlings-Meij 09-02-31
De heer G.W. de Hilster 08-03-31
De heer H.J. Hoekstra 09-05-45
De heer C.A.J. van den Hoven 20-08-41
Mevrouw W. Hulshof-Dinkla 15-05-39
De heer C.W. Jansen 05-08-32
De heer A.J.M. Janssen 08-03-33
De heer J.G. van Laar 14-12-48
De heer P.M. van der Linden 13-11-23
Mevrouw H.H. de Ruijter-Schoonwater 29-11-18
De heer J. de Ruiter 24-04-24
Mevrouw A.C. Smit-Klinkert 17-05-21
De heer H.L. Smout 05-05-27
Mevrouw N. van Splunder-van Doornik 26-01-30
Mevrouw P.M. van der Vaart-Veenhof 01-02-22
De heer H. van Wakeren 09-08-22

Borsumij Wehry Regeling 
Naam Geboortedatum
De heer R. Beckers 28-05-33
De heer C.A. Bos 01-03-45
De heer J. Bos 26-11-23
De heer J. Bos 02-07-52
De heer R.C. Bree 23-05-58
De heer P. van Eersel 18-09-31
Mevrouw J.P.M. de Jong-Warnaar 09-11-27
De heer C. de Keizer 23-03-53
De heer E. Korsloot 06-12-63
De heer A. Lasschuijt 01-05-31
Mevrouw H.A.W. Leentfaar-Hahné 09-08-28
Mevrouw E.J. van Leijden-Veldhuizen 15-12-64
Mevrouw C. van der Meer-van Wijngaarden 08-03-38
De heer J.M. Putto 15-03-20
De heer J.M. de Rijk 22-06-31
Mevrouw N.M. de Rooij-den Ouden 30-01-23
De heer D.J.W. Sieber 18-08-44
Mevrouw M.J. Spijker 10-05-64
De heer J.A. Valster 11-09-45
De heer H. Verbeek 02-04-45
De heer A. van Vliet 09-07-21
Mevrouw P. van Vliet-de Groot 31-12-21

Stokvis Regeling 
Naam  Geboortedatum
Mevrouw C.J.M. Le Blanc-Erich 24-07-25
De heer H. Blok 21-04-49
Mevrouw K.L. den Boer 03-02-40
De heer J.C.P.M. van Gastel 19-03-26
Mevrouw M.A.G. Govaarts-Kronenberg 03-01-34
Mevrouw B.C. de Groot-Asscheman 07-09-23
De heer H. Haselager 30-07-23
De heer A.J. Klein 08-05-34
De heer J.A.M.M. Langendonk 07-06-26
De heer J.W. Lut 26-07-26
De heer A.J.P.M. Maas 28-06-38
Mevrouw J. Peekstok-Eikelenboom 06-01-33
De heer J.H.W. Roijers 29-11-29
De heer J.M. Valkenier 28-07-31
De heer H.M.J.G. Vermeer 08-09-53
De heer J.A.G.P. Vermunt 12-01-37
De heer K. Waringa 15-05-24
Mevrouw M.H. Wiersema-Schaafsma 05-03-25

Afscheid
 

Waar wonen ze nu ?
Indien u weet waar een van deze personen woont vragen wij u vriende-
lijk dit aan ons door te geven zodat wij de betrokkene mogelijk alsnog 
kunnen traceren. U kunt hiervoor contact opnemen met Annet van 
Leeuwen Boomkamp, telefoonnummer 035-7110885, of e-mailen naar  
annet.van.leeuwen@pensioenfonds-sagittarius.nl. Alvast danken wij u 
voor uw medewerking!

Rexel Nederland Regeling 
Naam  Geboortedatum
De heer F.J.M. Benig 19-05-72
De heer Y.R. Croes 17-08-84
De heer D. Feijtel 25-01-82
De heer J.H.C.H. Markhorst 19-09-74
De heer J.P. Tafem 30-10-79
De heer R.M. de Vos 09-08-80
  
Hagemeyer Regeling 
Naam  Geboortedatum
De heer C.A. van Amstel 12-02-70
De heer J.E. Grommers 17-04-65
De heer J.R. Herrington 26-09-33
De heer M. Hof 18-04-67
De heer C. Lemasson 10-10-79
De heer P.P. van de Ven 17-12-72
 
Borsumij Wehry Regeling 
Naam  Geboortedatum
De heer C.M. Bezuijen 16-03-63
De heer E.A. Bouscholte 09-07-64
Mevrouw M.R. Clignett-Dehollander 28-04-69
De heer B.W. Duiverman 10-10-49
De heer M. Fickert 13-07-64
De heer M.J.W. van Galen 19-11-66
De heer M.A. Hoveling 21-08-56
De heer G. Lubbers 06-04-66
De heer I. Mihic 25-01-73
De heer M. Motia 02-11-66
De heer J.A. Nalbach 21-07-71
De heer N.P. Préaux 05-11-73
Mevrouw M. Ramachandran 25-02-75
De heer E.J. van Rijsse 19-02-55
De heer F.W. Rinkel 27-04-65
De heer C.F. Scholten 19-07-61
De heer O.T.L. Smit 24-09-58
De heer F.P. Smits 24-03-63
De heer A. Spakman 05-12-52
De heer F. Wijnands 04-03-49
  
Stokvis Regeling 
Naam  Geboortedatum
De heer D.P. Bou 13-05-58
De heer R.M. Houg 28-12-62
De heer P. Koelet 30-10-55
De heer P.W.F. van der Meer 22-03-60
De heer S. Ooms 21-03-72
De heer M.C.A. van Pinxteren 11-02-54
De heer A.M.J.M. van Riel 17-12-62
De heer A. Sturme 06-03-63
De heer E. Voermans 15-08-60
De heer N.R. Westerbeek 13-09-60
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Organisatie

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Naam Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Einde zittingsduur
N. Mol voorzitter werkgever 29 juni 2006 1 juli 2014
M. Lind secretaris werkgever 28 juli 2003 1 januari 2015
R. Joop penningmeester werknemer 28 juli 2009 28 juli 2015
A.J. van den Berg lid werknemer 21 maart 2012 21 maart 2015
mevr. H.W. Mackenbach lid werkgever 16 december 2011 31 augustus 2014
A.J.M. Stolk  lid werknemer 1 maart 2004 30 september 2014

Deelnemersraad

De deelnemersraad is samengesteld uit deelnemers en pensioengerechtigden en vergadert ten minste twee maal per jaar samen met het bestuur.  
De deelnemersraad adviseert het bestuur indien het bestuur daar om vraagt of uit eigen beweging over aangelegenheden die het pensioenfonds betreffen. 
Het bestuur vraagt de deelnemersraad in ieder geval om advies over elk voorgenomen besluit betreffende de in de wet en statuten genoemde onderwerpen. 

De samenstelling van de deelnemersraad is als volgt:
Naam Functie Vertegenwoordiging
N.H. Alles voorzitter pensioengerechtigden
E.R. van Binsbergen secretaris pensioengerechtigden
B.P.T. Borkus lid pensioengerechtigden
J.E. Schilt lid deelnemers
R.J. de Vries lid deelnemers

Pensioenbureau

In de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden wordt het bestuur ondersteund door het pensioenbureau. De werkzaamheden betreffen 
de pensioenadministratie en de bestuursondersteuning. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan Northern Trust Global Investments Limited. 
De bewaarneming van de aandelen en obligaties is toevertrouwd aan The Northern Trust Company.

De samenstelling van het pensioenbureau is:
mevr. M. Meijer-Zaalberg, directeur, mevr. M.A. van Leeuwen Boomkamp, E.P.C. Schumm en mevr. N.B.M. Vooren

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan is als volgt samengesteld:
Naam Functie Vertegenwoordiging
mevr. F.I.D. Bol voorzitter werkgever
N.H. Alles secretaris pensioengerechtigden
R.J. de Vries lid deelnemers

Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en de beleidskeuzes 
voor de toekomst.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van het pensioenfonds wordt gevormd door de voorzitter van het bestuur, die door het bestuur hiervoor is aangewezen, 
en de directeur.

Intern toezicht

Er is gekozen voor de ‘one tier board’ constructie waarbij de bestuursleden die niet belast zijn met de dagelijkse leiding het intern toezicht uitoefenen.
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ding van John Schilt die werkzaam 
is bij Rexel Nederland B.V.

In 2012 kwam de deelnemersraad 
drie keer bijeen in een gezamen-
lijke vergadering met het bestuur, 
gevolgd door zelfstandige verga-
deringen van de deelnemersraad. 
Met betrekking tot de door het 
bestuur gevraagde adviezen heeft 
de deelnemersraad positief gead-
viseerd over de volgende zaken:
Jaarverslag 2011
Actuarieel rapport 2011
ABTN
Jaarverslag 2011 versus begroting 
2011
Begroting 2013
Statutenwijziging

Ook in 2012 werd de pensioen-
kennis van de leden op peil 
gehouden door cursussen en het 
bezoeken van symposia. Eveneens 
is vermeldenswaardig dat de deel-
nemersraad lid is geworden van 
het Platform Deelnemersraden. Bij 
dit Platform zijn deelnemersraden 
van grote Nederlandse pensioen-
fondsen aangesloten. Het Platform 
organiseert thema-bijeenkomsten 
en voorziet deelnemersraden van 
actuele pensioeninformatie.

Tevens zag de deelnemersraad 
haar wens om te komen tot een 
website voor ons fonds gerea-
liseerd.

Om praktische redenen heeft 
de deelnemersraad nauw samen 
gewerkt met het verantwoordings-
orgaan. 

De deelnemersraad is zich er van 
bewust dat de onrust rondom pen-
sioenen nog niet voorbij is. Zij zal 
nauwlettend de ontwikkeling in het 
algemeen en die bij ons fonds in 
het bijzonder blijven volgen. Daarbij 
moet wel rekening worden gehou-
den met de wettelijke maatregelen 
en het eisenpakket van de overheid.

De deelnemersraad blikt terug op 
een turbulent jaar, waarin in goede 
harmonie met het bestuur en het 
pensioenbureau is samengewerkt 
en waarbij wederzijds respect de 
basis vormt.

Via het pensioenbureau kunt u 
met de deelnemersraad in contact 
komen.

Van de deelnemersraad

In artikel 16 van de statuten staan 
de taak en bevoegdheden van 
de deelnemersraad omschreven. 
Omdat daar nog wel eens vragen 
over worden gesteld hebben wij de 
tekst in bijgaand kader vermeld. 
Daaruit blijkt dat de deelnemers-
raad bij vele pensioenaangelegen-
heden betrokken is en het bestuur 
van Sagittarius gevraagd en onge-
vraagd adviseert. De pensioenfond-
sen stonden ook in 2012 weer volop 
in de belangstelling, mede gezien 
het  naderende moment voor de 
fondsen om kortingsmaatregelen 
aan te kondigen, afhankelijk van de 
dekkingsgraad. Ons fonds heeft het 
besluit over een eventuele korting 
van de pensioenen verplaatst naar 
januari 2013, omdat zij de hoog-
te van de dekkingsgraad ultimo 
december 2012 wilde afwachten.

De deelnemersraad heeft zich 
in 2012 wederom ingezet om de 
belangen van de deelnemers te 
behartigen en daarbij de nadruk 
gelegd op de voorwaarden waar-
onder tot een eventuele korting 
wordt overgegaan.

Ultimo 2012 was de deelnemers-
raad als volgt samengesteld:
Nico Alles - voorzitter
Eduard van Binsbergen - secre-
taris
Ben Borkus - lid
Ronald de Vries - lid

Roger Hendrikx heeft Rexel verlaten 
waardoor zijn lidmaatschap aan de 
deelnemersraad werd beëindigd. 
Wij bedanken hem voor zijn inzet 
en bijdrage. In zijn opvolging is 
inmiddels voorzien door de toetre-

C o l o f o n
De pensioenkrant is een periodieke  

uitgave van Stichting Pensioenfonds 

Sagittarius.

Redactie

Stichting Pensioenfonds Sagittarius 

Brediusweg 57A, 1401 AD Bussum 

Telefoon 035 - 711 08 85 

E-mail: info@pensioenfonds-sagittarius.nl

Web: www.pensioenfonds-sagittarius.nl

Vormgeving

Nic. Ammerlaan, Bussum

Druk

Drukkerij Lookman, Naarden

In 2012 heeft de deelnemersraad – samen met het verantwoor-
dingsorgaan – drie gezamenlijke overlegvergaderingen met het 
bestuur gehad en aansluitend zelfstandig vergaderd. 

1. De deelnemersraad adviseert het bestuur indien het bestuur daar om 
vraagt of uit eigen beweging over aangelegenheden die het pensioen-
fonds betreffen. Het bestuur vraagt de deelnemersraad in ieder geval 
om advies over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot:
a. het nemen van maatregelen van algemene strekking;
b. wijziging van de statuten en pensioenreglementen;
c. vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting, de 

actuariële en bedrijfstechnische nota, een kortetermijnherstelplan 
en een langetermijnherstelplan;

d. vermindering van verworven pensioenaanspraken en pensioen-
rechten;

e. het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid; 
f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het 

pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pen-
sioenfonds;

g. liquidatie van het pensioenfonds;
h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van de uitvoeringsovereen-

komst;
i. het terugstorten van premie of geven van premiekorting.

2. Het bestuur verstrekt aan de deelnemersraad tijdig alle inlichtingen 
en gegevens en staat het gebruik toe van de voorzieningen waarover 
het bestuur kan beschikken, die deze voor de vervulling van zijn taak 
redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd 
schriftelijk verstrekt.

3. Het advies van de deelnemersraad moet op een zodanig tijdstip wor-
den gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het in het 
eerste lid bedoelde door het bestuur te nemen besluit.

4. Bij het vragen van advies wordt aan de deelnemersraad een overzicht 
verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en de gevolgen die 
het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelne-
mers en pensioengerechtigden zal hebben.

5. Het bestuur deelt de deelnemersraad zo spoedig mogelijk schriftelijk 
mee of het een advies niet of niet geheel volgt, waarbij tevens wordt 
medegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minder-
heidsadvies wordt afgeweken.

Artikel 16 - 
Deelnemersraad: taak en bevoegdheden


