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Ontwikkeling
financiële positie

heeft ons fonds de pensioenen
niet verhoogd met een toeslag.
Ook op korte termijn verwachten
we geen toeslagverlening.

Ons pensioenfonds kende in
2016 een negatief resultaat. De
actuele dekkingsgraad daalde
van 107,3% per 31 december
2015 naar 104,5% per 31 december 2016.

Bij een beleidsdekkingsgraad
tussen de 120% en 135% kan het
bestuur besluiten een gedeeltelijke toeslag te verlenen. Bij
een beleidsdekkingsgraad van
135% of meer kan een volledige toeslag worden toegekend.
De beleidsdekkingsgraad is
momenteel te laag om een toeslag te kunnen verlenen. De pensioenen zijn daarom op 1 januari
2017 niet verhoogd.
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E-mail
De pensioenspecificaties, jaaropgaven en pensioenoverzichten
willen wij zoveel mogelijk via de
e-mail versturen.
Heeft u nog geen e-mailadres
aan ons doorgegeven, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen.
U kunt uw e-mailadres via onze
website www.pensioenfondssagittarius.nl aan ons doorgeven. Op de homepage vindt u
hiervoor een knop met ‘doorgeven e-mailadres’.

De financiële positie van het
fonds wordt gemeten door de
beleidsdekkingsgraad. Dit is de
gemiddelde dekkingsgraad over
de laatste 12 maanden. Deze
kende in 2016 een daling van
107,3% per 31 december 2015
naar 100,1% per 31 december
2016.

Als er een toeslag wordt toegekend dan wordt gekeken naar
de verhoging van de prijzen (een
prijsindexcijfer). Deze bedroeg
over het afgelopen jaar 0,4%.
Omdat er in de afgelopen jaren
geen ruimte was voor verhoging
groeide de maximale toeslagachterstand tot in totaal 11,4%.

Geen verhoging
van de pensioenen
Wij proberen de pensioenen elk
jaar mee te laten groeien met
de stijging van de prijzen. Dit
heet toeslagverlening. Toeslagverlening is alleen mogelijk als
de financiële situatie van het
pensioenfonds goed genoeg is.
Als een toeslag wordt toegekend
ontstaat hierdoor niet meteen
recht op toeslagen in toekomstige jaren. De afgelopen drie jaar

Geen verlaging van
de pensioenen
Pensioenfondsen moeten reserves hebben om bepaalde risico’s

op te vangen. De Nederlandsche
Bank heeft eisen gesteld aan de
grootte van deze reserves. Bij
een dekkingsgraad van 104% of
hoger is er voldoende vermogen
om aan de verplichtingen te voldoen. Bovenop het minimaal vereist eigen vermogen moet een
extra buffer worden aangehouden voor ongunstige tijden. De
benodigde buffer is 17%. Bij een
beleidsdekkingsgraad lager dan
117% moet het fonds een herstelplan bij De Nederlandsche
Bank indienen en aangeven hoe
het fonds binnen 10 jaar boven
117% uit denkt te komen. Zou het
fonds deze 117% niet halen dan
moeten de pensioenen worden
verlaagd. Volgens het herstelplan wordt binnen de termijn van
10 jaar de 117% gehaald zonder
verlaging van de pensioenen.
Als de financiële situatie van ons
pensioenfonds slechter wordt,
kunnen de pensioenen worden
verlaagd. Tot nu toe heeft ons
fonds de pensioenen nooit verlaagd. Ook op korte termijn verwachten we geen verlaging van
de pensioenen.

Ontwikkeling dekkingsgraad in 2016
120%

Ook kunt u uw e-mailadres doorgeven door een e-mail te sturen naar info@pensioenfondssagittarius.nl onder vermelding
van uw naam en geboortedatum.
Indien u geen e-mailadres heeft
dan blijven wij de pensioeninformatie via de post aan u versturen.

Vereist
115%

110%

Beleid
Minimaal vereist

105%

100%

Actueel

95%

90%
dec-15

feb-16

apr-16

jun-16

aug-16

okt-16

dec-16

Stichting Pensioenfonds Sagittarius is
het pensioenfonds van Nederlandse
Rexel bedrijven.
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Beleggingen
Beleggingsbeleid
Om de geformuleerde beleggingsdoelstelling bij een acceptabel risiconiveau te bereiken,
is een strategische norm en een
bandbreedte vastgesteld voor
de verdeling van het vermogen.
De verdeling en bandbreedte
staan in tabel 1.
De aandelenportefeuille bestaat
uit in Euro genoteerde aandelen in de EMU landen. De vermogensbeheerder heeft de
opdracht om de ‘MSCI EMU’index te volgen.
De obligaties zijn gesplitst in:
• De Zuid-Europese landen. Er is
een portefeuille met obligaties
uit de landen Italië, Spanje,
Ierland en Portugal. Deze gesloten portefeuille wordt geleidelijk afgebouwd. Hierin vinden
geen nieuwe aankopen meer
plaats. De obligaties worden
aangehouden tot de einddatum.
• De Noord-Europese landen.
De vermogensbeheerder heeft
de opdracht om de ‘Barclays’
Euro-Aggregate: Treasury DE,
FR, NL, BE, AT & FI only’-index
te volgen.

Belegd vermogen
De verdeling van het belegd vermogen aan het einde van het jaar
is weergegeven in tabel 2.

Beleggingscategorie
Norm
Minimaal
			
Aandelen
37,5%
34,5%
Obligaties
62,5%
59,5%

Maximaal
40,5%
65,5%

Tabel 1. Strategische verdeling.
Beleggingscategorie 			

Ultimo 2016		

Ultimo 2015

(alle bedragen in 1.000 euro)

Aandelen			
136.097 (39,6%)		
Obligaties
• Noord-Europese landen			
156.283 (45,5%)		
• Zuid-Europese landen			
51.366 (14,9%)
						
Totaal			
343.746 (100%)

131.145 (38,3%)
151.205 (44,2%)
59.971 (17,5%)
342.321 (100%)

Tabel 2. Samenstelling beleggingsportefeuille.
Beleggingscategorie

Behaald rendement

Benchmark

Aandelen
5,0%
Obligaties
• Noord-Europese landen
4,0%
• Zuid-Europese landen
1,6%
		
Totaal
4,6%

4,3%
4,0%
1,6%
4,3%

Tabel 3. Behaald rendement.

Beleggingsrendement
In 2016 is de marktrente gedaald.
Hierdoor zijn de waarden van de
obligaties gestegen. Dit verklaart
het positieve rendement op deze
beleggingscategorie. Daarnaast
hebben ook de aandelen in 2016
goed gerendeerd. Over de totale

portefeuille bedraagt het rendement in 2016 4,6%. De afzonderlijke rendementen zijn in tabel 3
weergegeven.
Op de obligatieportefeuilles is
een rendement gelijk aan de
benchmark behaald, wat ver-

wacht wordt omdat passief wordt
belegd. Op de aandelenportefeuille scoort het fonds boven
de benchmark. Dit is te verwachten vanwege de gunstige fiscale
situatie van een Nederlandse
stichting ten opzichte van de
benchmark.

actuele ontwikkelingen

Uitbreiding Pensioen 1-2-3
Pensioen 1-2-3 is de verplichte communicatie over
de pensioenregeling en legt
in drie lagen uit wat de belangrijkste kenmerken van de
pensioenregeling zijn. Pensioen
1-2-3 is bestemd voor nieuwe
en bestaande deelnemers aan
een pensioenregeling en zal
binnenkort worden uitgebreid

voor gewezen deelnemers, gewezen partners en gepensioneerden.

Doel van Pensioen 1-2-3
Pensioen 1-2-3 geeft informatie
over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling.
Men krijgt antwoord op de volgende belangrijke vragen:
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• Wat biedt mijn pensioenregeling wel?
• Wat biedt mijn pensioenregeling niet?
• Hoe bouw ik pensioen op?
(alleen voor deelnemers)
• Welke keuzes heb ik?
(niet voor gepensioneerden)
• Hoe zeker is mijn pensioen?
• Welke kosten maakt mijn

pensioenuitvoerder?
• Wanneer moet ik in actie
komen?

Wanneer gereed?
Pensioen 1-2-3 staat vanaf 1 juli
2017 ook voor de gewezen deelnemers, gewezen partners en
gepensioneerden op de website.

Kerncijfers
(alle bedragen in 1.000 euro)

		

2016

2015

2014

2013

		
Aantal verzekerden					
Deelnemers
440
441
501
347
Gewezen deelnemers
1.635
1.681
1.682
1.718
Pensioengerechtigden
1.449
1.437
1.422
1.400
					
		
3.524
3.559
3.605
3.465
					

2012

376
1.793
1.343
3.512

Toeslagverlening per 1 januari					
Deelnemers Rexel Nederland Regeling
0,0%
0,0%
0,0%
1,55%
Overigen
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

1,26%
0,0%

Pensioenuitvoering					
Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)
3.424
3.246
3.727
2.230
Kostendekkende premie
3.546
3.260
2.754
2.218
Pensioenuitvoeringskosten
648
642
668
652
Pensioenuitkeringen
16.331
16.535
16.726
16.851

2.243
2.265
598
17.039

Vermogenssituatie					
Algemene reserve
15.755
24.841
21.989
32.893
Technische voorzieningen
348.940
339.299
339.698
310.597
Dekkingsgraad actueel
104,5%
107,3%
106,5%
110,6%
Beleidsdekkingsgraad
100,1%
107,3%
109,6%
P.M.
Reële dekkingsgraad
93,8%
95,7%
P.M.
P.M.
Gemiddelde rente
1,24%
1,59%
1,76%
2,66%

-148
331.590
100,0%
P.M.
P.M.
2,34%

Beleggingsportefeuille					
Aandelen
136.097
131.145
122.908
117.408
Vastrentende waarden
207.649
211.176
215.169
203.350

112.129
194.284

Beleggingsperformance					
Beleggingsrendement
4,6%
5,2%
9,9%
9,8%
Benchmark
4,3%
5,1%
9,7%
9,6%

15,1%
14,8%
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Balans per 31 december 2016
na resultaatbestemming
(alle bedragen in 1.000 euro)

				

2016		

2015

						

Activa
Beleggingen voor risico pensioenfonds			
Herverzekeringsdeel technische voorzieningen
		
Vorderingen en overlopende activa			
Liquide middelen			

343.746		
21.125		
1.194		
193		

342.321
21.834
802
723

			
Totaal activa			

366.258		

365.680

				

2016		

2015

Algemene reserve			
Reserve pensioenpremie			
Technische voorzieningen			
Schulden en overlopende passiva			

15.755		
845		
348.940		
718		

24.841
968
339.299
572

			
Totaal passiva
		

366.258		

365.680

Dekkingsgraad actueel			

104,5%		

107,3%

Beleidsdekkingsgraad			

100,1%		

107,3%

		

Passiva

4 • Stichting Pensioenfonds Sagittarius • Jaargang 14 • Nummer 2 • Juni 2017

Staat van baten en lasten over 2016
(alle bedragen in 1.000 euro)

			

2016		

2015

					

Baten
Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)			
Overgenomen pensioenverplichtingen
Beleggingsresultaten risico pensioenfonds
Uitkeringen uit hoofde van herverzekering			

3.424		
31		
13.224		
1.620		

3.246
9
16.001
1.664

		
Totaal baten			

18.299		

20.920

			

2016		

2015

9.641		
709		
179		
16.331		
648		

-399
1.105
190
16.535
642

27.508		

18.073

-9.209		

2.847

2016		

2015

		
Lasten
Totaal mutatie technische voorzieningen (incl. herverzekeringsdeel)		
Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen 			
Overgedragen pensioenverplichtingen			
Pensioenuitkeringen
		
Pensioenuitvoeringskosten			
		
Totaal lasten			
		
		
		
Saldo van baten en lasten			

2			

					

Bestemming van het saldo
Algemene reserve			
Reserve pensioenpremie

-9.086		
-123		

2.852
-5

Totaal			

-9.209		

2.847
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Afscheid
In 2016 overleden:
Naam
Mevrouw A.A.M. Advokaat-Bassant
Mevrouw A.M. Bantzinger-Kampschmidt
Mevrouw P.J. Baris-Boogaard
De heer J.J.M. Bergman
De heer C. Bergschneider
De heer W. Biesbroek
Mevrouw G. Bijlsma
Mevrouw T. van der Bijl-Vink
De heer M. Bos
Mevrouw N.J. Bos-Versteeg
Mevrouw C.J. Brinks-Dekker
De heer A. Cornelisse
De heer H.J.M. Cortvriend
Mevrouw T.C. Dolkens
De heer J.W. Duisenberg
De heer J.P. Ende
De heer F.M. Fijneman
Mevrouw S.H. Gan-Ng
De heer B.A. Geels
Mevrouw L.J.F. de Graaf
Mevrouw W. van der Graaf-Hoogwout
De heer J.H. de Groot
De heer W.J.A. Heller
De heer H. Hissink
Mevrouw T. Hooites
Mevrouw P.A.J. van Hoorn-de Bruin
Mevrouw A.M. van den Hooven-van Galen
Mevrouw S.J. Horstman-Jones
De heer P.H. Ietswaart
De heer H. Jordaan
De heer A.A. Kamps
Mevrouw J.A. Kanis-van Nes
De heer J. Kloosterman
De heer H.P. Knape
De heer M. Komen
De heer A.H. Kooy
Mevrouw M.L. Kooy-Weber
De heer A. Koppelle
Mevrouw M. Lafeber-van Groen
De heer D.G. Laks
De heer B.G.M. van Lierop
Mevrouw K. Limvers-de Haan
Mevrouw H.M. van der Linden-van Schooneveld
Mevrouw M.E. van der Maat-Goutier
De heer J.C.B.M. Mommers
Mevrouw E.A.C. Okhuijsen
De heer A. van Paridon
Mevrouw J.G.C. Reissner-Nagel
Mevrouw F.W. van der Schouw-Fassig
De heer J.F.W.M. Simons
Mevrouw A. van der Sloot-Suijkens
Mevrouw J. Sonneveldt-van Benthem
De heer N.A. Straver
De heer J.P. Swart
De heer J. van der Tuin
De heer H.G.J. de Vaal

(vervolg)
Geboortedatum
11-11-40
11-09-20
24-06-19
29-03-35
22-02-33
07-08-29
12-01-42
24-04-26
20-08-49
16-10-24
10-02-35
15-09-25
16-09-38
27-05-33
04-10-30
19-06-39
26-01-40
11-09-27
20-03-31
23-05-25
07-05-34
26-01-24
20-02-32
24-01-42
28-09-62
24-07-22
18-03-28
17-01-32
01-09-29
15-02-33
02-02-26
09-11-52
14-08-51
25-09-48
02-11-32
19-04-42
08-01-42
19-12-22
16-12-29
11-07-43
10-02-53
17-03-34
10-01-29
05-12-17
15-08-50
05-12-44
23-07-25
18-06-22
16-02-22
05-05-54
18-01-54
25-01-20
13-08-33
09-06-22
07-03-29
15-11-39
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Naam
Mevrouw M. Valkenier-van Leeuwen
De heer H.J.A. Verzantvoort
De heer A.W.P. Vriens
De heer L. Vrijenhoek
De heer J. van Wakeren
Mevrouw A. Wiekamp-Postma
De heer W.J. Zawadski

Geboortedatum
03-04-29
30-09-38
17-03-29
10-10-30
08-08-34
21-08-25
15-02-49

Waar wonen ze nu ?
Indien u weet waar een van deze personen woont vragen wij u
vriendelijk dit aan ons door te geven zodat wij de betrokkene
mogelijk alsnog kunnen traceren. U kunt hiervoor contact opnemen
met Annet van Leeuwen Boomkamp, telefoonnummer 035-7110885,
of e-mailen naar annet.van.leeuwen@pensioenfonds-sagittarius.nl.
Alvast danken wij u voor uw medewerking!
Naam
De heer K. Aghameta
Mevrouw J.M. Baljet
De heer J.T.M. Buijs
De heer E. Cuha
De heer D. Feijtel
De heer M. Fickert
De heer J.E. Grommers
Mevrouw M.A.G. van Herk
Mevrouw G.G.E. van Hoek
De heer M. Hof
De heer R.M. Houg
De heer C. Lemasson
De heer G. Lubbers
De heer M. Motia
De heer H. Moubarik Alaoui
De heer J.A. Nalbach
Mevrouw L.E. Pell
De heer M.C.A. van Pinxteren
De heer N.P. Préaux
De heer E.J. van Rijsse
De heer F.W. Rinkel
De heer C.F. Scholten
De heer O.T.L. Smit
De heer A. Sturme
De heer J.P. Tafem
De heer P.P. van de Ven
De heer E. Voermans

Geboortedatum
19-02-81
22-09-63
13-02-60
30-07-60
25-01-82
13-07-64
17-04-65
04-10-69
28-05-64
18-04-67
28-12-62
10-10-79
06-04-66
02-11-66
30-07-74
21-07-71
29-05-58
11-02-54
05-11-73
19-02-55
27-04-65
19-07-61
24-09-58
06-03-63
30-10-79
17-12-72
15-08-60

Organisatie
Bestuur
Het bestuur van Sagittarius bestaat uit drie vertegenwoordigers van de werkgever, twee vertegenwoordigers van de deelnemers en één vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Op 22 mei 2017 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Naam
N. Mol
M. Lind
R. Joop
L.F. Jongepier
mw. M.A. Vos
M.L. Walschots

Functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
aspirant-lid

Vertegenwoordiging
werkgever
werkgever
deelnemers
deelnemers
werkgever
pensioengerechtigden

Dagelijkse functie
extern
extern
financial manager
business controller
HR director
gepensioneerd

Einde zittingsduur
30 juni 2017
1 januari 2019
1 augustus 2019
15 november 2020
15 april 2021

In november 2016 is het bestuurslidmaatschap van de heer Jongepier door De Nederlandsche Bank goedgekeurd. De heer Walschots is aspirant-lid.
Na goedkeuring door De Nederlandsche Bank zal hij bestuurslid worden.

Pensioenbureau
In de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden wordt het bestuur ondersteund door het pensioenbureau. Het pensioenbureau verzorgt de pensioenadministratie en de bestuursondersteuning. Op 22 mei 2017 zijn de volgende personen bij het pensioenbureau werkzaam:
Naam
mw. M.A. van Leeuwen Boomkamp
P.J. van Schijndel
E.P.C. Schumm
mw. N.B.M. Vooren

Functie
secretariële ondersteuning
directeur
pensioenadministrateur
intern actuaris

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding van het pensioenfonds wordt gevormd door de voorzitter van het bestuur en de directeur.

Verantwoordingsorgaan
In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De werkgever heeft geen zetel. De samenstelling van het verantwoordingsorgaan is op 22 mei 2017 als volgt:
Naam
R. Zuurmond
P. Vermeij
B.P.T. Borkus
A.P.M. Sanders
J.E. Schilt
R.J. de Vries

Functie
voorzitter
secretaris
lid
lid
lid
lid

Vertegenwoordiging
pensioengerechtigden
pensioengerechtigden
pensioengerechtigden
pensioengerechtigden
deelnemers
deelnemers

Einde zittingsduur
4 juni 2019
4 juni 2019
22 mei 2019
20 juli 2020
16 mei 2021
22 mei 2020

In het verslagjaar is de heer Sanders lid geworden van het verantwoordingsorgaan.

Intern toezicht
Het intern toezicht beoordeelt of het bestuur procedures juist volgt en zorgvuldig tot besluitvorming komt. Het ziet daarbij toe op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Het intern toezicht bij Sagittarius wordt verzorgd in de vorm van jaarlijkse visitatie
door drie onafhankelijke personen.

Compliance officer
De compliance officer bewaakt dat het pensioenfonds voldoet aan de voor het pensioenfonds van toepassing zijnde actuele wet- en regelgeving.
Bestuurslid Lind is als compliance officer aangesteld. Hij heeft het volgende verklaard: “Als compliance officer heb ik vastgesteld dat de jaarlijkse
ondertekening van de gedragscode door bestuur, verantwoordingsorgaan en medewerkers pensioenbureau heeft plaatsgevonden. Tevens zijn er in 2016
geen zaken bij mij als compliance officer gemeld en zijn er geen aanwijzigingen dat het pensioenfonds in 2016 met compliance incidenten te maken
heeft gehad. Op basis van het voorgaande, maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving is er geen
aanleiding tot het doen van aanbevelingen.”

Externe dienstverleners
Het beheren van de beleggingen is in z’n geheel uitbesteed aan Northern Trust Global Investments Limited, een grote internationale vermogensbeheerder. De bewaarneming van de aandelen en obligaties is toevertrouwd aan The Northern Trust Company. Het bestuur heeft Milliman Pensioenen v.o.f. als
actuaris aangesteld en BDO Audit & Assurance B.V. als accountant van het fonds.

Stichting Pensioenfonds Sagittarius • Jaargang 14 • Nummer 2 • Juni 2017 • 7

Verslag van het
verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan is sinds 1 juli 2014 de wettelijke vertegenwoordiger van deelnemers en pensioengerechtigden. Het
bestuur heeft de werkwijze van het verantwoordingsorgaan in een
reglement vastgelegd; hierin zijn bepalingen opgenomen over de
samenstelling, benoeming, taken, bevoegdheden en de werkwijze
van het verantwoordingsorgaan. Ook zijn afspraken gemaakt over
welke informatie het verantwoordingsorgaan zal ontvangen, de
frequentie van het overleg met het bestuur en de te behandelen
onderwerpen.

Het
verantwoordingsorgaan
heeft in het kader van z’n taakuitoefening in 2016 kennisgenomen van formele verantwoordingsdocumenten t.w.: het jaarverslag 2015, de bevindingen
van de externe accountant en
actuaris, het rapport van de visitatiecommissie en de notulen
van de gehouden bestuursvergaderingen.
In juli 2016 werd de personele
bezetting van het verantwoordingsorgaan weer op het oorspronkelijk niveau gebracht met
de benoeming van de heer Arthur
Sanders als vertegenwoordiger
van de pensioengerechtigden.
Ultimo 2016 was het verantwoordingsorgaan als volgt samengesteld:
Rinus Zuurmond
voorzitter
Peter Vermeij
secretaris
Arthur Sanders
lid (namens pensioengerechtigden)
Ben Borkus
lid (namens pensioengerechtigden)
John Schilt
lid (namens deelnemers)
Ronald de Vries
lid (namens deelnemers)
Het verantwoordingsorgaan is in
2016 acht keer bijeen geweest,
waarvan twee keer gezamenlijk
met het bestuur en de directeur.
In het kader van het uitoefenen

van het intern toezicht zijn enkele leden van het verantwoordingsorgaan geïnterviewd door
de visitatiecommissie. Daarnaast
werden in het verslagjaar door
leden van het verantwoordingsorgaan meerdere themadagen
bezocht die georganiseerd werden door de Pensioenfederatie
(een platform waarbij verantwoordingsorganen van een groot
aantal Nederlandse pensioenfondsen - waaronder Stichting
Pensioenfonds Sagittarius - zijn
aangesloten).
Naast het uitoefenen van de
belangrijkste taak van het verantwoordingsorgaan te weten
‘een oordeel geven over het
handelen van het bestuur van
ons pensioenfonds, het gevoerde beleid alsmede de toekomstige beleidskeuzes’ heeft het
verantwoordingsorgaan in 2016
aan het bestuur advies uitgebracht over het jaarverslag en
de jaarrekening 2015, het actuarieel rapport 2015, de actuariële
bedrijfstechnische nota (ABTN)
en de bevindingen van het intern
toezicht.
In december 2016 heeft het verantwoordingsorgaan de items:
‘Wijziging premiesystematiek’
en ‘Onderzoek toekomstbestendigheid
pensioenfonds’
beoordeeld. Vervolgens heeft
het verantwoordingsorgaan een
schriftelijk advies bij het bestuur
ingediend.

In de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan kwam o.a.
het volgende aan de orde:
• asset-liability management
(ALM studiedag 11 maart
2016)
• beleggingsbeleid en
beleggingsplan 2016
• risicohouding
• toekomstbestendigheid
pensioenfonds
• het onderzoek door De
Nederlandsche Bank
• waardeoverdracht van
pensioenaanspraken
• pensioenregeling en premie
2017 - 2019
Het verantwoordingsorgaan is
van oordeel dat naar aanleiding
van de opmerkingen van De
Nederlandsche Bank in haar rapport uit 2015, het bestuur ook
in het verslagjaar voortvarend
heeft gewerkt aan het oplossen
van de genoemde tekortkomingen.
Voorts komt het verantwoordingsorgaan tot de conclusie
dat het bestuur bij het maken
van zijn beleidkeuzes voor alle
betrokken partijen een zorgvuldige belangenafweging heeft
gemaakt.
Via het pensioenbureau kunt u
met het verantwoordingsorgaan
in contact komen.

Colofon
De pensioenkrant is een periodieke

uitgave van Stichting Pensioenfonds
Sagittarius.
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