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Financiële positie pensioenfonds flink verbeterd
Het gaat goed met de financiële positie van het Abbott pensioenfonds.
In november vorig jaar moesten wij u nog een brief sturen met de
mededeling dat het herstelplan weer van kracht was omdat in augustus
de dekkingsgraad (verhouding tussen bezittingen en verplichtingen)
weer onder de minimumgrens van 105% was gezakt. Dat kwam vooral
door de dalende rente. In de afgelopen maanden is de rente weer gaan
stijgen en gingen ook de koersen op de aandelenmarkten omhoog. Deze
ontwikkelingen hebben een gunstig effect op onze dekkingsgraad.

uw totale pensioenopbouw. De pensioensector en de overheid
hebben samen het Pensioenregister opgezet. Vanaf begin
januari 2011 kunnen alle Nederlanders tussen 15 en 65 jaar hun
pensioengegevens inzien via de website
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Het Pensioenregister is dus niet
bedoeld voor mensen die al met pensioen zijn. Om te kunnen
inloggen heeft u uw DIGID nodig, de digitale identiteitscode
van de overheid. Mocht u die nog niet hebben, dan kunt u die
gratis aanvragen via de site www.digid.nl. Die code dient om uw
pensioengegevens goed te beveiligen. Als u inlogt, krijgt u te
zien hoeveel AOW u zult ontvangen en ook wat u aan pensioen
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Inzicht in uw pensioen via internet
Elk jaar ontvangt u één of meer Uniforme Pensioenoverzichten
waarin u kunt zien hoeveel pensioen u tot dan toe bij Abbott heeft
opgebouwd, hoeveel u naar verwachting zult ontvangen als u 65
wordt en hoeveel uw nabestaanden krijgen als u vroegtijdig zou
komen te overlijden.
Wellicht heeft u voor u bij Abbott kwam nog bij andere werkgevers
gewerkt en daar ook pensioen opgebouwd. Verder gaat u in
de toekomst AOW ontvangen van de overheid. Waarschijnlijk
heeft u daardoor, net zoals de meeste Nederlanders, geen
helder beeld van uw totale pensioenplaatje. Maar er is goed
nieuws. Sinds kort kunt u via internet een overzicht krijgen van

Nieuwe middelen voor pensioencommunicatie
Met newsflashes, nieuwsbrieven en jaarlijkse
pensioenoverzichten proberen we u zo goed mogelijk
te informeren over uw pensioen bij Abbott. Maar net als
andere fondsen ervaren ook wij dat het niet meevalt het
pensioenbewustzijn van de deelnemers te vergroten. Abbott vindt
een goede pensioenregeling belangrijk en vindt het belangrijk
dat haar medewerkers af en toe stilstaan bij hun pensioen,
bijvoorbeeld bij belangrijke veranderingen in hun leven. Daarom
zoekt Abbott steeds naar nieuwe wegen om de medewerkers te
informeren over en te interesseren in hun pensioen. Zo zijn er nu
drie korte films gemaakt, die binnenkort op het intranet worden
geplaatst. De eerste gaat over het Nederlandse pensioenstelsel,
Levensverwachting stijgt sterk: langer genieten van het
pensioen
In onze nieuwsbrief van september 2010 heeft u kunnen lezen
dat het Abbott pensioenfonds, net als vrijwel alle fondsen in
Nederland, extra heeft moeten reserveren voor de gestegen
levensverwachting. Werd een kind dat in 1960 ter wereld kwam
gemiddeld 73,4 jaar, in 2008 was de levensverwachting van
een pas geborene 80,4 jaar. Dat proces was al een aantal
jaren aan de gang. In 2009 kwam het Centraal Bureau van de
Statistiek (CBS) met cijfers die aangaven dat de stijging van
de levensverwachting zich nog sterker ontwikkelde dan eerder
was aangenomen. Vorig jaar kwam het Actuarieel Genootschap
met nieuwe prognosetafels voor de levensverwachting die
zelfs nog uitgingen boven de verwachtingen van het CBS.
Pensioenfondsen en verzekeraars baseren hun verplichtingen
mede op basis van deze prognosetafels. Het Actuarieel
Genootschap ziet sinds 2001 een duidelijke trendbreuk in de
sterftecijfers. Daar zijn twee redenen voor. De eerste is een
gezondere levensstijl. Veel mensen zijn bijvoorbeeld in de
afgelopen jaren gestopt met roken. De tweede is de voortgang
van de medische wetenschap en dan vooral de ontwikkelingen
op het gebied van het genezen van hart- en vaatziekten. Hierdoor
zijn de levenskansen van mensen duidelijk toegenomen.
Omdat mensen langer leven dan eerder gedacht, moeten
pensioenfondsen langer en dus meer pensioen uitkeren dan ze
hadden berekend. Daar moeten ze dus extra voor reserveren.
Om een indruk te geven van de enorme kosten die daarmee
gemoeid zijn: In het geval van het Abbott pensioenfonds ging
het daarbij om € 9,7 miljoen. Deze extra lasten zijn volledig door
de werkgever opgebracht. Die heeft daarmee de toekomstige
pensioenuitkeringen, ondanks de hogere levensverwachting,
voor alle deelnemers veiliggesteld. Het bestuur gaat na of er
in de toekomst binnen het fonds reserveringen kunnen worden
gemaakt om dergelijke grote onverwachte, financiële lasten voor
de werkgever te vermijden.

de tweede over de Abbott pensioenregeling en de derde over de
keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling.
Ook komt er binnenkort een nieuwe pensioenbrochure en verder
werkt het fonds aan de ontwikkeling van een nieuwe website.
Meer informatie daarover volgt.
Grensbedragen 2011
De salarisgrens voor deelname aan de Basis Module van
Pensioenregeling II (de eindloonregeling voor deelnemers
geboren op of na 1 januari 1950 en/of in dienst na 1 januari 2006)
is voor 2011 vastgesteld op € 55.756,--. Tot een jaarsalaris van
dit bedrag bouwt u bij Abbott pensioen op in de Basis Module en
daarboven in de Beschikbare Premie Module.
Tevens zijn de franchises voor 2011 vastgesteld. De franchise is
het deel van uw jaarsalaris waarover u geen pensioen opbouwt
omdat u later van de overheid ook AOW zult ontvangen.
De franchises met ingang van 2011 zijn:
Voor Pensioenregeling II (deelnemers geboren op of na
1-1-1950): € 12.898,-Voor Pensioenregeling I (de eindloonregeling voor deelnemers
geboren voor 1 januari 1950 en in dienst voor 1 januari 2006):
€ 16.061,-Het bedrag dat nodig is om de bijdragegrondslag voor
Pensioenregeling I te berekenen is voor 2010 vastgesteld op
€ 5.621,64. De omschrijving van de bijdragegrondslag vindt u in
het pensioenreglement.
Voor vragen over uw pensioen kunt u terecht bij:
HR Support, telefoonnummer 0800-444 66 88,
e-mail: ssc.hr.nederland@abbott.com.
Daarnaast kunt u rechtstreeks contact opnemen met de secretaris
van het pensioenfonds:
Edgar Geervliet:
E-mailadres: pensioenfonds@abbott.com
Telefoon: 0888 – 222 456
Postadres: Postbus 727, 2130 AS Hoofddorp

