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KREDIETCRISIS RAAKT OOK ONS PENSIOENFONDS,
MAAR GEEN GEVOLGEN VOOR UW UITKERING OF PREMIE
De laatste weken horen en zien we geregeld berichten in de media over
hoe de financiële crisis de Nederlandse pensioenfondsen hard raakt.
Dekkingsgraden zijn sterk gedaald, fondsen kunnen niet indexeren en er
wordt gesproken over premieverhogingen en zelfs over het korten van
pensioenrechten. Ongetwijfeld zult u zich afvragen: hoe is het gesteld met
mijn pensioen bij Abbott? Ook ons fonds ontkomt niet aan de gevolgen van
de crisis, maar we kunnen u geruststellen: de uitkering van uw pensioen is
niet in gevaar en uw pensioenpremie als werknemer gaat niet omhoog.

Hoe staat uw Pensioenfonds ervoor?

Wij gaan een herstelplan maken en uitvoeren!
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(dus een dekkingspercentage onder de 105%) doordat de waarde
van de beleggingen door de wereldwijde crisis flink is gedaald.
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en ook recent - goede afspraken gemaakt met uw werkgever.
Abbott is een gezond bedrijf dat geeft om haar werknemers en
gepensioneerden. Abbott heeft zich dan ook garant gesteld voor
de bedragen die nodig zijn om het pensioenfonds weer gezond te
maken zonder dat dit u raakt.

Bestuur zit bovenop alle ontwikkelingen
Als bestuur van de Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland
volgen wij de ontwikkelingen in de pensioensector en de
financiële wereld en nemen daar waar nodig onze maatregelen.
Zo hebben we veel aandacht besteed aan ons vermogensbeheer.
In het najaar van 2008 is een beleggingscommissie opgericht, die
veel heeft gedaan om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.
Fortis is de vermogensbeheerder van ons fonds. Dat was een
punt van extra aandacht en zorg voor het bestuur. Reeds in
augustus (dus nog voordat de strubbelingen rondom Fortis in
het nieuws kwamen) hebben wij ons ervan vergewist dat bij
faillissement van Fortis onze beleggingen en andere belangen
veilig waren. Het afgelopen halfjaar hebben we de ontwikkelingen
rond Fortis intensief gevolgd en stonden we voortdurend in
contact met Fortis om onze belangen te bewaken en veilig te
stellen.
De deelnemersraad is betrokken
Vóór 1 april 2009 moeten wij dus ons herstelplan presenteren
aan De Nederlandsche Bank. We zullen de deelnemersraad (uw
belangenbehartigers) betrekken bij het opstellen van dit plan. In
december hebben we de deelnemersraad geïnformeerd over de
noodzaak tot het maken van een herstelplan. In maart zal er een
overleg plaatsvinden tussen de deelnemersraad en het bestuur
over het plan.
Waardeoverdracht nu niet mogelijk
Omdat ons fonds momenteel te maken heeft met een
dekkingstekort, mogen wij volgens de wet niet meewerken aan
waardeoverdracht van pensioenrechten. Nieuwe werknemers
mogen bij andere werkgevers verworven pensioenrechten dus nu
niet inbrengen in ons fonds en medewerkers die Abbott verlaten,
mogen hun hier opgebouwde pensioen nu niet meenemen naar
hun nieuwe werkgever. Volgens de wet mag waardeoverdracht
pas weer plaatsvinden indien zowel het afgevende als het
ontvangende pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van meer
dan 100%. Het is dus uitstel en geen afstel. Medewerkers voor
wie dit speelt, krijgen hierover een aparte brief.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare premieregeling?
Een aantal medewerkers neemt naast de basisregeling ook deel
aan een beschikbare premieregeling. Uiteraard heeft ook die
regeling te maken met de gevolgen van de financiële crisis. Bij
deze regeling werken we met een beleggingsmix die afhankelijk is
van leeftijd. Naarmate de pensioendatum nadert, wordt het risico
steeds meer beperkt. Wie dus bijna met pensioen gaat, zal weinig
risico lopen en voor wie het pensioen nog ver weg is, zal er tijd
zijn voor toekomstig herstel van de beleggingsopbrengsten.

Waarom heeft het bestuur u niet eerder geïnformeerd?
Zoals u zult begrijpen heeft het bestuur haar handen meer dan
vol gehad om de gevolgen van de wereldwijde crisis voor het
fonds zoveel mogelijk te beperken. We wilden u informeren op het
moment dat de te nemen maatregelen voor ons fonds duidelijk
waren. Dat is nu het geval. Eerdere informatie zou alleen maar tot
speculaties en dus onzekerheid hebben geleid.
Wat kunt u nog meer van ons verwachten?
Vóór 1 juli a.s. zult u een nieuwsbrief ontvangen met de
hoofdpunten van het herstelplan en andere informatie die voor uw
pensioen bij Abbott van belang is. Met deze nieuwsflash wilden
wij u informeren over de actuele stand van zaken.
De kern van het verhaal is: ook ons fonds wordt geraakt
door de financiële crisis en ook wij hebben te maken met een
onderdekking. Maar we verwachten met het herstelplan op termijn
weer een sterke financiële positie te zullen hebben. Ondertussen
is uw huidige of toekomstige pensioenuitkering niet in gevaar. Het
probleem van opschorting van indexatie speelt niet bij ons fonds
en indien extra stortingen noodzakelijk zijn, komen deze niet ten
laste van uw pensioenpremie.
Als u verdere vragen heeft kunt u terecht bij de secretaris van
ons fonds, Edgar Geervliet:
E-mailadres: pensioenfonds@abbott.com
Postadres: Postbus 727, 2130 AS Hoofddorp.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland
Reinier Berghuis
Erik van Dam
Edgar Geervliet
Eric Lueb

