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Bij een dekkingsgraad van 
104,2% of hoger is er, volgens 
de regels van De Nederlandsche 
Bank, voldoende vermogen om 
aan de verplichtingen te voldoen. 
Hier bovenop moet Sagittarius 
nog een extra reserve aanhouden 

voor ongunstige tijden. Bij een 
dekkingsgraad lager dan 104,2% 
spreekt De Nederlandsche 
Bank van onderdekking; als 
de dekkingsgraad lager is dan 
ongeveer 118% heeft het pen-
sioenfonds een reservetekort. 

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van het pensioen-

fonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van het 

pensioenfonds en de pensioenen die het pensioenfonds nu en in de 

toekomst moet uitbetalen.
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Dekkingsgraad gezakt 
naar 106,8%

Stichting Pensioenfonds Sagittarius is 

het pensioenfonds van Nederlandse 

Rexel bedrijven.

In een situatie van reserve- 
tekort moet een herstelplan bij 
De Nederlandsche Bank worden 
ingediend waarin wordt aange-
geven hoe het pensioenfonds 
het reservetekort gaat oplossen.

Door de ontwikkelingen op de 
financiële markten is het vermo-
gen van het fonds behoorlijk toe-
genomen. Dat heeft echter niet 
kunnen voorkomen dat de dek-
kingsgraad is gedaald. De pensi-
oenverplichtingen worden name-
lijk hoger als de rente daalt. Aan 
het einde van 2014 bedraagt de 
dekkingsgraad 106,8%.

Het bestuur van Sagittarius wil 
de pensioenen graag met een 
toeslag verhogen voor actie-
ve, gewezen en gepensioneer-
de deelnemers. De verhoging 
gebeurt in principe op basis van 
de prijsinflatie. Elk jaar besluit 
het bestuur of en in hoeverre dat 
kan. Daarbij kijkt het bestuur 

naar de financiële situatie van 
het pensioenfonds en de te ver-
wachten ontwikkelingen. Omdat 
de dekkingsgraad nu laag is, is 
de toeslag op de pensioenen in 
2015 nul.

De verhoging van het pensioen 
is voorwaardelijk. Het bestuur 

Door de lage dekkingsgraad kunnen de pensioenen net als voor-

gaande jaren niet worden verhoogd.

Geen toeslag per 1 januari 2015
beslist ieder jaar of toeslag 
mogelijk is en hoe hoog de toe-
slag kan zijn. Deelnemers hebben 
bij een verhoging en de verwach-
ting voor de komende jaren niet 
meteen ook recht op verhogingen 
in de toekomst. Voor deze voor-
waardelijke toeslagverlening, die 
maximaal de prijsindex bedraagt, 
is geen reserve gevormd en wordt 
geen premie betaald. De finan-
ciering vindt plaats uit het beleg-
gingsrendement.

Vanaf 2015 moeten alle pensioenfondsen gebruikmaken van de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. 
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. 
De ‘oude’ dekkingsgraad (t/m 2014) was een momentopname van de financiële positie aan het einde 
van de maand.

De beleidsdekkingsgraad is stabieler dan de oude dekkingsgraad. In de oude situatie had een veran-
dering in de bezittingen of de verplichtingen direct effect op de dekkingsgraad. Hierdoor kon de dek-
kingsgraad in korte tijd sterk schommelen door fluctuaties op de financiële markten. In de nieuwe 
situatie zullen de schommelingen door de middeling over twaalf maanden minder groot worden.

De dekkingsgraad bedroeg per 31 december 2014 106,8%. Deze dekkingsgraad gaf de actuele finan-
ciële positie van Sagittarius weer. De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 december 2014 110,2%. 
Vanaf dit jaar zullen we de beleidsdekkingsgraad hanteren.
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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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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

FiNBOX is de gratis brievenbus 
voor financiële post binnen de 
veilige bankomgeving. Onze  
pensioengerechtigden ontvan-
gen dus geen papieren pen- 
sioenspecificaties meer maar 
een melding als er een nieuwe 
pensioenspecificatie klaar staat 
in hun FiNBOX.

Via FiNBOX kan op één plaats, 
binnen de eigen bankomgeving, 
al de financiële post worden 
bekeken en bewaard. Dit bete-
kent gemak, overzicht, minder 
papier en een positieve bijdrage 
aan het milieu.

Digitale 
pensioenspecificaties

Wist u 
dat...

Met ingang van 1 januari 2015 zetten wij de pensioenspecificatie 

en jaaropgaaf van onze pensioengerechtigden digitaal klaar in hun 

eigen FiNBOX binnen internetbankieren.

op onze website www.pensioen-

fonds-sagittarius.nl onze pen- 

sioenkrant wordt gepubliceerd? 

Voor pensioengerechtigden die 
niet via het internet bankieren 
bij ING, RABO of ABN-AMRO, 
sturen wij de pensioenspecifi-
caties gewoon nog via de post. 
Maar ook voor onze pensioen-
gerechtigden die er prijs op stel-
len zullen wij de specificaties 
gewoon nog via de post ver-
sturen.

Mutaties bestuur, 
verantwoordingsorgaan 
en pensioenbureau

De heer N.H. (Nico) Alles is als lid 
van het verantwoordingsorgaan 
afgetreden. Ook hij is langdurig 
aan het pensioenfonds verbon-
den geweest. Hierdoor is een 
vacature ontstaan. Daarnaast 
was er al een vacature in het ver-
antwoordingsorgaan in verband 

In het bestuur heeft de heer A.J.M. (Ton) Stolk na jarenlange inzet 

te kennen gegeven zijn functie als vertegenwoordiger van de 

gepensioneerden neer te leggen. Het bestuur vindt het vertrek van 

de heer Stolk jammer, maar heeft gelijk veel vertrouwen in zijn 

beoogde opvolger, de heer M. (Marcel) Farla. De bestuurswijziging 

zal van kracht worden na goedkeuring door De Nederlandsche 

Bank.

met het overlijden van mevrouw 
F.I.D. (Fabienne) Bol. Ter opvul-
ling van beide vacatures heeft 
het verantwoordingsorgaan 
de heren P. (Peter) Vermeij en 
R. (Rinus) Zuurmond als kan-
didaten voor het verantwoor-
dingsorgaan voorgedragen. De 

heren Vermeij en Zuurmond zijn 
gepensioneerden van ons pen-
sioenfonds.

Conform de statuten kunnen 
pensioengerechtigden in het 
pensioenfonds tegenkandida-
ten voordragen. Dit dient bin-
nen vier weken na uitkomen van 
deze pensioenkrant te geschie-
den. De voordracht dient door 
ten minste 25 pensioengerech-
tigden te worden ondersteund. 
Indien er geen tegenkandidaten 
worden voorgedragen worden 
de heren Vermeij en Zuurmond 
automatisch benoemd.

Mevrouw M. (Marianne) Meijer-
Zaalberg is per 1 februari 2015 
niet langer als directeur van 
het pensioenbureau werkzaam. 
Haar werkzaamheden zullen tij-
delijk door het bestuur worden 
overgenomen.

Indien u uw e-mailadres aan ons 
doorgeeft dan zullen wij u voort-
aan een reminder sturen zodra 
de pensioenkrant op de website 
staat. Wij zullen hem dan niet 
langer per post aan u sturen. Ook 
dit betekent gemak, overzicht, 
minder papier en een positieve 
bijdrage aan het milieu.

Naast de pensioenkrant is op 
de website veel meer te vinden 
zoals bijvoorbeeld de dekkings-
graad, de bestuursstructuur, de 
laatste statuten en reglemen-
ten.


