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Toekomst Pensioenfonds
Hierbij informeren we u dat de collectieve
waarde overdracht naar Algemeen
Pensioenfonds STAP vooralsnog nog niet
heeft plaatsgevonden. De laatste verwachting
was dat ons pensioenfonds per 1 december
2019 zou overgaan. Door nieuwe aanvullende
vragen van DNB (de toezichthouder) bleek
opnieuw dat de beoogde datum niet haalbaar
was. Het bestuur streeft nu naar een
overdracht in de eerste helft van 2020.
Op dit moment is het bestuur in
samenwerking met het verantwoordingsorgaan bezig de laatste vragen van de
toezichthouder te beantwoorden. Deze
vragen hebben betrekking op het
dekkingsgraad verschil van beide fondsen en
de daarmee samenhangende mogelijke
eenmalige indexatie voor de deelnemers. We
streven ernaar u begin 2020 verder te
kunnen informeren.
Toeslagverlening (indexatie) 2020
Dat de overdracht naar pensioenfonds STAP
nog niet is afgerond betekent dat de
toeslagverlening (indexatie) per 1 januari
2020 nog door ons fonds afgewikkeld wordt.
Voor het bepalen van de ruimte voor
toeslagverlening is de beleidsdekkingsgraad
per 30 september van elk jaar bepalend. Per
30 september 2019 was deze 116,1%. Bij
een beleidsdekkingsgraad van 121,8% zou
de volledige toeslag verleend kunnen worden.
Dit betekent dat we per 1 januari 2020 de
pensioenaanspraken en de uitkeringen met
een gedeelte (47,5%) van de volledige
toeslag hebben kunnen verhogen. De Caostijging en de gemaximeerde stijging van de
prijzen (CBS-index) over de voorgaande
periode van een jaar was 2,40%. Hiervan
hebben we dus 47,5% kunnen toekennen.

Dit komt neer op een 1,14% hoger pensioen.
Website
U kunt nieuws betreffende pensioenaangelegenheden vinden op de website van
ons pensioenfonds.
De website is:
http://pensioeninfo.fresenius-kabi.nl/
Vragen
Eventuele vragen of opmerkingen kunt u via de
mail sturen aan:
pensioenfonds@fresenius-kabi.nl
Via de telefoon kan ook:
0591-355 840 (Wilco Timmerman)
of
0591-355 704 (Michelle Franke)
Vanwege de bedrijfssluiting van Fresenius Kabi
van 23 december 2019 tot 6 januari 2020 zijn
we niet of slechts beperkt bereikbaar. Buiten
deze periode zijn we u graag weer van dienst.
We wensen u en uw familie fijne Kerstdagen en
een gezond 2020.
Met vriendelijke groet,
Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland
Raimond Siebesma
voorzitter
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