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Financiële positie is niet rooskleurig, maar:

Korten van pensioenen is
bij Abbott niet aan de orde
Ongetwijfeld heeft u de berichten in de kranten gelezen over pensioenfondsen die moeten
korten. U heeft zich misschien ook afgevraagd: hoe zit dat met mijn pensioen bij Abbott?
Wij kunnen u geruststellen: het pensioen bij Abbott hoeft niet te worden gekort. Onze dekkingsgraad (de verhouding tussen onze bezittingen en onze verplichtingen uitgedrukt in
een percentage) bedroeg eind december 2011 108%. Dat is boven de minimumeis die De
Nederlandsche Bank voor alle Nederlandse pensioenfondsen stelt. Onze dekkingsgraad is
ook beter dan van de meeste andere fondsen. Maar rooskleurig is onze financiële situatie
zeker niet.
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Hierboven ziet u een grafiek van onze dekkingsgraad. Zoals
u uit de grafiek kunt aflezen is de dekkingsgraad per eind
2011 van 108% een fractie onder de voor ons fonds vereiste
dekkingsgraad van 108,2% (de groene lijn). Dat is de eis
die De Nederlandsche Bank specifiek voor ons heeft vastgesteld op basis van het door ons gevoerde beleggingsbeleid. Eind januari 2012 was de dekkingsgraad 107,9%.
Herstelplan voor lange termijn is weer van kracht
In 2009 was onze dekkingsgraad door de financiële crisis
gedaald tot onder het voor ons vereiste niveau. We moesten
daarom een herstelplan indienen waarin we aangaven hoe
we binnen 15 jaar de dekkingsgraad weer boven dat vereiste
niveau zouden kunnen brengen. We zaten vanaf begin 2011
langere tijd ruim boven de vereiste dekkingsgraad, waardoor
het herstelplan niet meer gold. Echter, sinds juni van vorig
jaar is onze dekkingsgraad, net zoals die van vrijwel alle
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Nederlandse fondsen, flink gedaald. De belangrijkste boos
doener daarbij is vooral de lage rentestand. Dit betekent dat
we het oorspronkelijke herstelplan voor de lange termijn
eind 2011 weer hebben ingevoerd.
Geen extra maatregelen, maar voorzichtigheid
en alertheid blijven geboden
De evaluatie van ons weer opgepakte lange-termijn herstel
plan heeft uitgewezen dat we zonder extra maatregelen
binnen korte tijd weer boven het vereiste niveau zullen zijn.
Daarom menen we dat we ons huidige beleid kunnen voort
zetten. Veel zal natuurlijk afhangen van hoe de rente en de
beurskoersen zich ontwikkelen. De vooruitzichten zullen
voorlopig nog bijzonder onzeker blijven als gevolg van de
schuldenproblematiek en de eurocrisis. Voorzichtigheid
en alertheid blijven dus geboden. Het bestuur volgt alle
ontwikkelingen nauwlettend zonder echter te pretenderen
dat het op elke situatie een goed antwoord heeft. Degene
die beweert de uitkomst te kennen, kan dat alleen achteraf
bewijzen.
Solide afspraken met werkgever
Dit was een vrij technisch verhaal, maar het geeft u hopelijk
wel een beeld van hoe de financiële positie van ons pensioen
fonds is. Samengevat: niet slecht, zeker in vergelijking met
veel andere fondsen. Sommige fondsen moeten in het voorjaar van 2013 de uitkeringen van de pensioengerechtigden
en de aanspraken van de nog werkende deelnemers gaan
korten als de financiële positie niet verbetert. Bij ons is dit
niet aan de orde, ook dankzij de solide afspraken met de
werkgever. Afspraken die niet alleen op papier bestaan, maar

waarop in 2010 met succes een beroep is gedaan. Abbott
deed toen een extra storting van € 9,7 miljoen in verband
met de hogere levensverwachting.
AZL: onze nieuwe administrateur en vraagbaak
In de nieuwsbrief die u in het najaar van 2011 heeft ontvangen,
hebben wij u gemeld dat AZL vanaf 1 januari 2012 onze nieuwe
administrateur is. AZL is gevestigd in Heerlen en heeft 40 jaar
ervaring op het gebied van collectieve pensioenen. AZL werkt
voor ongeveer 60 Nederlandse pensioenfondsen. Een be
langrijke mijlpaal was de eerste betaling van het pensioen
aan onze gepensioneerden in januari jongstleden. Voor u
betekent de overgang in de praktijk dat u vanaf dit jaar uw
pensioenoverzichten via AZL krijgt. Als u vragen heeft over
uw pensioen, is AZL voortaan het eerste centrale aanspreek
punt. Er is binnen AZL een speciale afdeling die zich bezighoudt met de pensioenregeling van Abbott. Indien noodzakelijk, verwijzen zij u naar HR support of het bestuurs
bureau. U hoeft zich dus voortaan niet eerst af te vragen
wie u moet bellen, maar kunt altijd bij hetzelfde loket terecht.
De contactgegevens van AZL zijn:
Telefoon: 045 576 36 86
E-mail:
pf-abbott@azl.eu
Postadres: Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen
Wilt u toch rechtstreeks contact opnemen met ons fonds, dan
kan dat natuurlijk ook. Mail of schrijf naar onze secretaris:
Edgar Geervliet
E-mail:
BestuursbureauSPAN@montae.nl,
Postadres: Postbus 727, 2130 AS Hoofddorp

Nog even wachten
op website
Bij onze vorige administrateur ASR hadden wij een
website waar u gegevens over uw pensioen kon inzien.
Omdat we per 1 januari 2012 van ASR zijn overgegaan
naar AZL, hebben we de website bij ASR opgeheven.
We zijn bezig met de planning voor een nieuwe web
site, die ons mogelijkheden biedt u uitgebreid en
actueel te informeren over uw pensioen bij Abbott.
Zodra die website er is, zullen wij dat aan u laten
weten. Tot die tijd kunt u natuurlijk wel uw gegevens
inzien op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Daarnaast kunt u informatie (zoals het pensioen
reglement) opvragen bij AZL.
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