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In februari 2012 lieten wij u weten dat Stichting Pensioenfonds Thales Nederland de
opgebouwde pensioenaanspraken alsmede ingegane pensioenuitkeringen in 2013 mogelijk
zou moeten verlagen met 4,1%. Sindsdien is de financiële situatie van het pensioenfonds
niet genoeg verbeterd. Daarom heeft het bestuur nu inderdaad moeten besluiten tot de
pijnlijke en ingrijpende maatregel om de pensioenen te verlagen. Op basis van de
voorlopige dekkingsgraad1 van 96,0% eind 2012 is de benodigde verlaging geen 4,1%
maar 3,5%. In deze brief leest u waarom de verlaging noodzakelijk is. Ook leest u welke
andere maatregelen het pensioenfonds neemt om weer financieel gezond te worden.
Uw pensioen gaat met 3,5% omlaag
Uw pensioen wordt op 1 april 2013 met 3,5% verlaagd. Voor werknemers wordt het
pensioen zoals opgebouwd per 31 december 2012 verlaagd. Op dit moment merken
werknemers dit nog niet direct in de portemonnee. Maar het betekent wel dat er later
minder pensioen is dan u tot nu toe dacht. Heeft u uitzicht op Voorwaardelijk extra
ouderdomspensioen (VXOP)? Dit uitzicht wordt ook verlaagd. De pensioenuitkeringen van
gepensioneerden worden tevens met 3,5% verlaagd evenals opgebouwde pensioenen van
ex-deelnemers.
Wat betekent de verlaging in euro’s?
U wilt natuurlijk weten wat de verlaging van uw pensioen in euro’s voor u betekent. In april
2013 ontvangt u uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Daarin is de verlaging van uw pensioen
verwerkt. Een maand na de ontvangst van het pensioenoverzicht zijn ook uw gegevens op
www.mijnpensioenoverzicht.nl bijgewerkt.
Lage rente en langer leven zorgen voor onvoldoende reserves
Pensioenfonds Thales heeft de afgelopen jaren goede rendementen gemaakt op de
beleggingen. We hebben daardoor veel geld voor ons pensioen opzij gezet. Maar het is
toch niet genoeg. Dat komt door de aanhoudende financiële crisis, de lage rente en het feit
dat we gemiddeld steeds ouder worden.
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Dekkingsgraad, wat is dat?
De dekkingsgraad geeft de financiële gezondheid van het pensioenfonds aan. Het is de verhouding tussen
aan de ene kant het vermogen en aan de andere kant het geld dat nodig is voor de pensioenen van nu en
in de verre toekomst.

De lage rente dwingt pensioenfondsen ertoe veel extra geld te reserveren voor de
pensioenen van nu en straks. Dat extra geld is er op dit moment onvoldoende. Daarbij
komt dat we in Nederland gemiddeld steeds ouder worden. Daar hadden we rekening mee
gehouden, maar niemand wist dat de levensverwachting zo hard zou stijgen als de laatste
jaren het geval is. Dat betekent dat we een stuk langer van ons pensioen genieten dan
waarvoor in het verleden is betaald.
Maatregelen van de overheid helpen niet genoeg
De regering heeft in september 2012 maatregelen genomen die de gevolgen van de
financiële crisis voor pensioenfondsen moeten verzachten. Die maatregelen waren gericht
op verbetering van de dekkingsgraad. Dit heeft voor ons pensioenfonds niet tot significante
verbetering geleid.
Iedereen draagt de lasten van herstel
Om weer financieel gezond te worden, moet Pensioenfonds Thales verschillende
maatregelen nemen. Het bestuur probeert met die maatregelen de pijn zo eerlijk mogelijk
te verdelen.
De volgende maatregelen zijn in het verleden al genomen om financieel gezond te worden.
En om ook in de toekomst een goed en betaalbaar pensioen te houden:
•

•

Vanaf 2009 zijn de opgebouwde pensioenen van werknemers en de uitkeringen van
gepensioneerden niet meer verhoogd ter compensatie van de prijsstijgingen.
Daardoor leveren gepensioneerden al een aantal jaren koopkracht in. Werknemers
verliezen hierdoor koopkracht in de toekomst.
In 2012 is de pensioenopbouw voor werknemers verlaagd van 2,2% naar 2% per
jaar.

Premie en opbouw 2013 (voor werknemers)
De financiële crisis, de lage rente en de hogere levensverwachting hebben ook invloed op
de kosten van de pensioenregeling. Daarom heeft
• Thales Nederland B.V., in navolging van afspraken in de bedrijfstak, besloten dat
het opbouwpercentage in 2013 daalt van 2% naar 1,98%.
• Het pensioenfondsbestuur in januari 2013 de pensioenpremie verhoogd van 28,3%
naar 33,1% van de pensioengrondslag2. Thales Nederland B.V. is bereid om 3,1%
van de premie éénmalig in 2013 op zich te nemen, hier mogen geen rechten aan
worden ontleend voor de toekomst. De overige 30% premie wordt verdeeld volgens
de afgesproken verdeling van 40% voor de werknemers, 60% voor de werkgever.
De werknemer betaalt derhalve 40% van 30% (dat is 12%). Dit was in 2012
11,32%. De werknemer leest de precieze bedragen op het loonstrookje. Daarnaast
betaalt Thales Nederland B.V. de premie voor het VXOP.
Samen de lusten en de lasten verdelen
Al deze maatregelen helpen om de financiële situatie van Pensioenfonds Thales in de
toekomst weer gezond te maken. Zo zorgen we er samen voor dat we de rekening niet
doorschuiven naar jongere generaties. Want ook in de toekomst willen we een fatsoenlijk
en betaalbaar pensioen.
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Pensioengrondslag, wat is dat?
De pensioengrondslag is het salaris min de franchise. De pensioengrondslag en de franchise staan op het
jaarlijkse pensioenoverzicht. De franchise is het deel van het loon waarover geen premie wordt betaald. En
waarover ook geen pensioen wordt opgebouwd. U krijgt straks namelijk ook AOW van de overheid. U
hoeft dus niet over uw hele loon pensioen op te bouwen.

Gaat uw opgebouwde pensioen in 2014 misschien verder omlaag?
Bovengenoemde maatregelen zijn genomen om eind 2013 uit dekkingstekort te zijn.
Wetgeving vereist dat de dekkingsgraad dan minimaal 104,2% bedraagt. Volgens de
huidige inzichten moet een dekkingsgraad van 104,2% met de nu genomen maatregelen
eind 2013 haalbaar zijn, echter de daadwerkelijke ontwikkelingen in 2013 kunnen niet
worden voorzien. Daarom wordt aan het eind van 2013 opnieuw de balans opgemaakt.
Dan wordt duidelijk of de pensioenaanspraken en -uitkeringen wellicht nog verder verlaagd
moeten worden om voldoende herstel te bewerkstelligen. Na 31 december 2013 zullen we
u nader informeren over de financiële situatie aan het einde van de herstelperiode en de
mogelijke consequenties die daar nog uit voortvloeien. De dekkingsgraad kunt u iedere
maand op onze website zien.
Voorlopig geen reparatie van uw pensioen
In betere tijden streeft Pensioenfonds Thales ernaar opgebouwde pensioenen en
pensioenuitkeringen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Op die manier
proberen we uw pensioen mee te laten groeien met de stijgende lonen en prijzen. Een
volledige toeslag op het pensioen is pas mogelijk als de dekkingsgraad van Pensioenfonds
Thales 125% of hoger is. De komende jaren is dat naar verwachting niet het geval. Indien
de dekkingsgraad 105% of meer bedraagt kan het bestuur besluiten tot een gedeeltelijke
toeslagverlening. Een reparatie om de verlaging van uw pensioen goed te maken, is de
komende jaren naar verwachting helaas niet in beeld.
Heeft u vragen?
We hebben geprobeerd u in deze brief zo duidelijk mogelijk uitleg te geven. Op
www.thales-nl-pensioenfonds.nl vindt u meer informatie over onze financiële situatie. Ook
leest u daar de antwoorden op veel gestelde vragen. U kunt ons mailen op
pf.thalesnl@aonhewitt.com. Belt u ons liever? U bereikt ons op werkdagen van 9.00 tot
17.00 uur op telefoonnummer 040-2653872. Wij helpen u graag!
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