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Onderwerp

Toeslagverlening (indexatie)

Beste heer, mevrouw,
Graag willen we u op de hoogte stellen van de actuele situatie bij ons pensioenfonds.
In maart hebben wij u geïnformeerd over de wijze van toeslagverlening bij SPF en dat het
bestuur op zijn vroegst in juli zich zou buigen over de vraag of toeslagverlening mogelijk is.
Helaas moeten we u nu berichten dat het verlenen van toeslagen de komende tijd niet
mogelijk is. SPF heeft onder meer bij de toeslagverlening te maken met voorschriften van De
Nederlandsche Bank. Die voorschriften zijn van toepassing als de dekkingsgraad van het
fonds aan het einde van een kwartaal lager is geweest dan 105%. In dat geval moet SPF
vervolgens drie kwartalen eindigen met een hogere dekkingsgraad dan 105% om weer te
mogen indexeren. De dekkingsgraad van het pensioenfonds was aan het einde van het derde
kwartaal (eind september) 96%. Daarom zal er vóór 1 juli 2012 geen sprake kunnen zijn van
toeslagverlening. Overigens is het bestuur van mening dat ook gezien de onzekere
ontwikkelingen van de financiële markten een toeslag momenteel niet verantwoord is.
In de media is de laatste tijd bericht over pensioenfondsen die aan het einde van dit jaar gaan
aankondigen dat mogelijk in 2013 moet worden gekort op de pensioenen van pensioengerechtigden, gewezen deelnemers en actieve deelnemers. Hoe de situatie bij SPF is op dat
punt, wordt pas duidelijk aan het einde van het jaar. We zullen u dan daarover informeren.
Meer informatie over bovenstaande onderwerpen kunt u vinden bij de Nieuwsberichten op de
website van SPF (www:spf-pensioenen.nl).
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd naar aanleiding van de actuele
situatie bij het fonds.
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