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Ook Pensioenfonds van de KAS BANK moet
mogelijk korten; 1,2%
Pensioenfondsen hebben het financieel zwaar door de
economische crisis. Dat is inmiddels geen nieuws meer.
Veel fondsen moeten maatregelen nemen. In dit bericht
leest u welke maatregelen het Pensioenfonds van de
KAS BANK heeft genomen en wat dit betekent voor uw
pensioen.
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Onderwerp

Pensioenfonds kondigt
voorwaardelijke korting aan

Uw pensioen gaat misschien omlaag in 2013
Uw pensioen gaat in 2013 misschien omlaag. Dit geldt
voor gepensioneerden én voor mensen die nog werken.
Het verlagen van uw pensioen is een voornemen. Of uw
pensioenfonds het voornemen daadwerkelijk moet uitvoeren, is nog niet helemaal zeker. Dat hangt af van de
situatie op 31 december van dit jaar. Op basis daarvan
wordt bekeken of verlaging van uw pensioen inderdaad
nodig is en zo ja, met hoeveel. Als er tussentijds niets
verandert, dan kan er per 1 april 2013 een verlaging
van maximaal 1,2% aan de orde zijn.

Advies van Deelnemersraad
De Deelnemersraad heeft positief geadviseerd over het
besluit van het bestuur, maar betreurt het feit dat dit
besluit genomen moet worden.

Geen goed nieuws
Voorzitter Mark Stoffels: ‘hoewel het al enige tijd in de
lucht hing, blijft het een vervelende maatregel die we
vandaag moeten aankondigen. Ook ons fonds heeft last
van de gevolgen van de economische crisis en van de
gestegen levensverwachtingen, waardoor wij niet meer
in staat zijn om zelfstandig te herstellen en ook wij het
uiterste redmiddel, het verlagen van de pensioenen, in
moeten zetten. Ik begrijp goed dat deelnemers hierdoor teleurgesteld zijn, maar het uitstellen van een
dergelijk besluit, hopend op betere tijden of wachtend
op komende ontwikkelingen, is niet langer verantwoord.
Immers ultimo 2011 hadden wij voor elke € 100,00 aan
pensioen die we nu en straks moeten uitkeren slechts
€ 98,90 in kas. Dat is een dekkingsgraad (verplichtingen
ten opzichte van de beleggingen) van 98,9%, terwijl ons
pensioenfonds verplicht is minimaal een dekkingsgraad
van 104,2% te hebben. Gemiddeld betekent de verlaging met 1,2% voor gepensioneerden ongeveer € 8,40
netto per maand minder in hun portemonnee.’

eind december 2012.
Het kortingspercentage per 1 april 2013 is maximaal
1,2%, het is echter wel zo dat het Pensioenfonds uiterlijk
op 31 december 2013 een dekkingsgraad moet hebben
van minimaal 104,2%. Het kan dus zijn dat er per 31
december 2013 nogmaals een kortingsmaatregel moet
worden doorgevoerd.

Gaat de maatregel echt door?
De Nederlandsche Bank (DNB) beoordeelt uiterlijk in mei
2012 of deze kortingsmaatregel voldoende is. Het kan dus
zijn dat DNB de verlaging nog aanpast. U hoort uiterlijk
in februari 2013 van ons of uw pensioen per 1 april 2013
echt omlaag gaat en met hoeveel, dit is afhankelijk van de
hoogte van de dekkingsgraad van het Pensioenfonds per

Dus de hoogte van de voorgenomen kortingsmaatregel is
afhankelijk van de economische ontwikkelingen de komende maanden, maar ook van de ontwikkelingen bij de
sponsor. De sponsor is in overleg met de vakbonden om in
2012 te komen tot een aanpassing van de regeling.
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Waarom zijn maatregelen nodig?
De financiële situatie van het Pensioenfonds is al
enkele jaren niet goed. Ondanks goede beleggingsresultaten en extra bijstortingen van de sponsor in
de afgelopen drie jaar kon de waardestijging van de
beleggingen de steeds verder stijgende verplichtingen
niet volledig compenseren met als gevolg een dekkingsgraad ultimo 2011 van 98,9%. De waarde van
de verplichtingen is gestegen als gevolg van de toegenomen levensverwachting en de langdurig lage rente
waartegen deze verplichtingen worden verdisconteerd.
Contractueel is de sponsor niet verplicht om in geval
van tekorten extra bij te storten in het pensioenfonds.
Gegeven de reeds gedane extra bijstortingen, de financiële positie van de sponsor en het voornemen om een
nieuwe pensioenregeling in te voeren, heeft de sponsor aangegeven bij ongewijzigde omstandigheden geen
extra bijstortingen te doen.
U kunt uw pensioen nu niet meenemen naar een
nieuw pensioenfonds
Verandert u van baan? Dan wilt u misschien uw
pensioen bij het Pensioenfonds meenemen naar uw
nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Helaas kan dit nu
niet. Het Pensioenfonds mag uw pensioen niet overdragen. Onze dekkingsgraad is namelijk lager dan 100%.
Dit minimum moeten wij aanhouden om pensioen te
mogen overdragen.
Is de dekkingsgraad weer boven de 100% en wilt
u uw pensioen meenemen?
Vraagt u dit dan wel op tijd aan bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Namelijk binnen zes maanden
nadat u daar pensioen bent gaan opbouwen. Uw pensioen gaat dan over zodra de financiële situatie weer
beter is. U krijgt daarvan bericht.
Heeft u vragen?
We begrijpen dat deze maatregel voor u heel vervelend
is. We hebben wel geprobeerd in dit bericht zo duidelijk
mogelijk uitleg te geven over uw pensioen. Heeft u vragen? Kom naar één van de op deze pagina aangekondigde informatiebijeenkomsten die het Pensioenfonds
organiseert.
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Informatiebijeenkomsten
21 en 23 februari as,
beide om 16.00 uur, op de
Nieuwezijds Voorburgwal 225,
te Amsterdam.

Heeft u

vragen

over de kortingsmaatregel?
Kom naar deze speciale
informatiebijeenkomsten!

!

U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Nieuw jasje!

Met ingang van 2012 een
vernieuwde PF-Update.
We willen steeds sneller met onze
doelgroep communiceren daar
hoort een ander vormgegeven
PF-Update bij. Eén die we voor de
actieve deelnemers via KASToday
verspreiden. En voor onze niet
actieve deelnemers via www.kasbank.enmijnpensioen.nl.
Altijd de meest actuele informatie
beschikbaar.
Met speciale dank aan Jacqueline
Severijnse die onze vormgeving
verzorgt.
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