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Beleidsdekkingsgraad gezakt
naar 107,3%
De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Sagittarius
is eind december 2015 107,3% ten opzichte van 109,6% eind decem-
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ber 2014. Deze daling is vooral te wijten aan de verdere daling van
de rentestanden.
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Vanaf 2015 moeten alle pensioenfondsen gebruikmaken
van de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde
van de dekkingsgraden in de
laatste twaalf maanden. De
t/m 2014 gepresenteerde dekkingsgraad was een momentopname van de financiële
positie aan het einde van de
maand.
De beleidsdekkingsgraad is
stabieler. In de oude situatie had een verandering in de
bezittingen of de verplichtingen direct effect op de dekkingsgraad. Hierdoor kon de

dekkingsgraad 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 beleidsdekkingsgraad geeft
aan hoe financieel gezond het
fonds is. Het is de verhouding
tussen het belegd vermogen en
de verplichtingen van het pensioenfonds. Is onze dekkingsgraad 100%? Dan is er naar
verwachting precies genoeg
geld (vermogen) om alle pensioenen (verplichtingen) nu en
straks te betalen.

Pensioenfondsen moeten extra
reserves hebben om risico’s op
te vangen. De Nederlandsche
Bank stelt eisen aan de grootte van deze reserves. Bij een
dekkingsgraad van 104,2% of
hoger is er net voldoende vermogen om aan de verplichtingen en de minimale buffers te
voldoen. Voor het opvangen
van risico’s moet Sagittarius
een extra reserve aanhouden.
Daarom moeten we bij een de
dekkingsgraad die lager is dan
ongeveer 118% een herstelplan
bij De Nederlandsche Bank
indienen. In dit herstelplan
wordt aangegeven hoe we weer
boven 118% uitkomen.

Geen toeslag per 1 januari 2016
Door de lage dekkingsgraad kunnen de pensioenen net als voorgaande jaren niet worden verhoogd.

Stichting Pensioenfonds Sagittarius is

Het bestuur van Sagittarius wil
de pensioenen graag met een
toeslag verhogen voor actieve, gewezen en gepensioneerde 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 verwachten ontwikkelingen. Omdat
de dekkingsgraad nu laag is, is
de toeslag op de pensioenen in
2016 nul.
De verhoging van het pensioen
is voorwaardelijk. Het bestuur
beslist ieder jaar of toeslag
mogelijk is en hoe hoog de toe-

slag kan zijn. Deelnemers hebben door deze verhoging en de
verwachting voor de komende
jaren niet meteen ook recht op
verhogingen in de toekomst.
Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening, die maximaal de
prijsinflatie is, is geen reserve
gevormd en wordt geen premie
betaald. De financiering vindt
plaats uit het beleggingsrendement.

het pensioenfonds van Nederlandse
Rexel bedrijven.
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Einde FinBox voor
gepensioneerden
ING, één van de drie grote partijen die FinBox aanbiedt, heeft
besloten om per 1 januari 2016 te stoppen met het aanbieden van
zijn FinBox. FinBox is de gratis brievenbus voor financiële post binnen de veilige bankomgeving.
Door deze stopzetting heeft het
bestuur van het pensioenfonds
besloten de persoonlijke pensioeninformatie zoals de jaaropgaaf en de pensioenspecificatie ook niet langer aan de
FinBox van ABN-AMRO en RABO
te leveren.
Wij zullen het versturen van
de jaaropgaaf, pensioenspecificaties en pensioenopgaven
voortaan zoveel mogelijk via de
e-mail gaan versturen.

Afmelden Sagittarius
bij FiNBOX hoeft u niet zelf
te doen

uzelf niet af te melden voor de
FinBox dienst van Sagittarius.
Dat hebben wij al voor u geregeld.

Oude pensioeninformatie
De pensioeninformatie die wij u
tot nu toe via FinBox gestuurd
hebben, gaat in de bankomgevingen van ABN-AMRO en RABO
niet verloren, maar blijft voor
u zichtbaar. Pensioeninformatie
die wij aan ING hebben
gestuurd, kan wel verloren
zijn gegaan. Mocht u hierdoor
opgaven missen dan kunnen wij
dit alsnog aan u opsturen via
e-mail of post.

Als FinBox gebruiker hoeft u

E-mail
In verband met het wegvallen
van FinBox willen wij de pensioenspecificaties, jaaropgaven en pensioenoverzichten
voortaan zoveel mogelijk via
de e-mail aan onze deelnemers
toesturen.
Heeft u nog geen e-mailadres
aan ons doorgegeven, dan
verzoeken wij u dit alsnog te
doen. U kunt uw e-mailadres
via onze website www.pensioenfonds-sagittarius.nl aan
ons doorgeven. Op de homepage vindt u hiervoor een knop
met ‘doorgeven e-mailadres’.
Ook kunt u uw e-mailadres doorgeven door een e-mail te sturen
naar info@pensioenfonds-sagittarius.nl onder vermelding van
uw naam en geboortedatum.
Indien u geen e-mailadres heeft
dan blijven wij natuurlijk de
pensioeninformatie via de post
aan u versturen.

Mutaties bestuur,
verantwoordingsorgaan
en pensioenbureau
De vacature in het bestuur voor de vertegenwoordiging van de
deelnemers zal naar verwachting worden opgevuld door de heer

op dit moment over een geschikte kandidaat om de vacature te
vervullen.

De pensioenkrant is een periodieke

L.F. (Lourens) Jongepier. De heer Jongepier is werkzaam als
Business Controller bij Rexel Nederland B.V. Zijn bestuurswijziging
zal van kracht worden na goedkeuring door De Nederlandsche
Bank.
Door het plotselinge overlijden
van de heer E.R. (Eduard) van
Binsbergen is in het verantwoordingsorgaan een vacature
ontstaan. Aangezien de heer
Van Binsbergen voorzitter van

het
verantwoordingsorgaan
was heeft het verantwoordingsorgaan de heer R. (Rinus)
Zuurmond gekozen als ad
interim voorzitter. Het verantwoordingsorgaan beraadt zich

Colofon

Vanwege het einde van het
directeurschap van mevrouw
M. (Marianne) Meijer-Zaalberg
per 1 februari 2015 heeft het
bestuur de werkzaamheden
in afwachting van een nieuwe
directeur tijdelijk zelf uitgevoerd. De heer P.J. (Pieter) van
Schijndel is per 1 september
2015 aangesteld als nieuwe
directeur van het pensioenbureau.

uitgave van Stichting Pensioenfonds
Sagittarius.
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