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Vanwege goede beleggings-
resultaten en een stijgende 
rente in 2013 is onze dek-

kingsgraad gestegen van 100% 
eind 2012 naar ruim 111% eind 
2013. Net als eind 2012 heeft 

Zoals vermeld in onze pensioenkrant van juni vorig jaar zouden 

onze pensioenen gekort moeten worden als de dekkingsgraad  

(verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het 

pensioenfonds) eind van 2013 lager zou zijn dan 104,2%. Deze 

norm is gesteld door De Nederlandsche Bank (DNB) die toezicht 

houdt op de pensioenfondsen.
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Korting pensioenen 
niet nodig

Stichting Pensioenfonds Sagittarius is 

het pensioenfonds van Nederlandse 

Rexel bedrijven.

Sagittarius voldaan aan de  
normen van DNB en is korten 
niet nodig. In bijgaande grafiek 
is de ontwikkeling van de dek-
kingsgraad weergegeven. In de 
volgende uitgave van onze pen-
sioenkrant zullen de resultaten 
voor 2013 in meer detail behan-
deld worden. 

Ontwikkeling dekkingsgraad
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Sagittarius kent een voor- 
waardelijke toeslagregeling.  
Voor deze voorwaardelijke toe-

slagverlening die maximaal de 
prijsindex bedraagt, is geen 
reserve gevormd en wordt 

Hoewel door het herstel van de dekkingsgraad in 2013 Sagittarius 

de pensioenen niet heeft hoeven korten geeft de dekkingsgraad 

nog geen ruimte voor het bestuur om de pensioenen te verhogen.

Toeslagverlening 
op 1 januari 2014

ook geen premie betaald. De  
toeslagverlening dient uit het 
beleggingsrendement te worden 
gefinancierd. De dekkingsgraad 
is helaas te laag om de pen- 
sioenen te verhogen.
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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 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

Rexel Nederland heeft deze 
nieuwe pensioenregeling ge-
maakt op basis van de volgende 
uitgangspunten:
1. Voor alle medewerkers gelijk;
2. In overeenstemming met de 

wet;
3. Voldoen aan internationale 

boekhoudregels;
4. Beheersbare pensioenlasten 

nu en in de toekomst;
5. Compensatie voor wettelijke 

versoberingen in de pen-
sioenopbouw.

Een oplossing is door de werk-
gever met instemming van de 
ondernemingsraad gevonden 
in een Collectieve Beschikbare 
Premieregeling (ofwel CDC-
regeling). 

Nieuwe pensioenregeling 
voor Rexel Nederland
Per 1 januari 2014 geldt voor alle werknemers van Rexel Nederland 

één nieuwe pensioenregeling.

De kenmerken van de nieuwe 
regeling zijn in het kort:
- pensioenleeftijd 67 jaar;
- opbouwpercentage ouder-

domspensioen 1,75% per 
jaar;

- partnerpensioen op opbouw-
basis;

- franchise per 1 januari 2014 
van € 14.500;

- deelnemersbijdrage 6%;
- 6 klassensysteem bij arbeids-

ongeschiktheid;
- vaste premie voor werkgever 

voor 3 jaar;
- indien de premie-inkomsten 

onvoldoende zijn voor de 
pensioenopbouw in dat jaar 
zal de pensioenopbouw in 
dat betreffende jaar worden 
verlaagd;

- voorwaardelijke toeslagver-
lening op basis van prijs-
index.

De werknemers van Rexel 
Nederland hebben een Uniform 
Pensioenoverzicht ontvangen 
waarin hun pensioenaanspra-
ken conform de nieuwe pen-
sioenregeling zijn vermeld. Het 
reglement van de nieuwe pen-
sioenregeling zal binnenkort 
gepubliceerd worden op onze 
website. 

actuele ontwikkelingen

Sagittarius over 
op IBAN

IBAN maakt het mogelijk om 
de pensioenbetalingen naar bui-
tenlandse bankrekeningnum-
mers binnen Europa op dezelfde 

In de maanden oktober en november is het pensioenfonds succes-

vol overgegaan op de betalingen van de pensioenen door middel 

van IBAN (International Bank Account Number).

wijze als de pensioenbetalingen  
binnen Nederland over te 
maken. Deze vereenvoudiging 
bespaart het pensioenfonds tijd 

en inspanning. De administra-
tiekosten voor de buitenlandse 
betalingen binnen Europa zijn 
hiermee dan ook komen te ver-
vallen. 


