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Ondeswerp Uw verzoek tot het ongedaan maken van de korting van 3,5% per december 2014

Geachte heer Aanstoot,

Uw brief van 18 december jongstleden betreffende het verzoek om de korting van 3,5%, die in aprfl 2013
is toegepast, geheel ongedaan te maken per 31 december 2014, hebben wij in goede orde ontvangen.
Wi] hebben uw brief in het voltallige bestuur besproken vandaar onze late beantwoording.

De deelnemers en pensioengerechtigden van Stichting Pensioenfonds Thales Nederland zi]n recent per
brief en via de website van het fonds geinformeerd over het gegeven dat het bestuur van pensioenfonds
Thales geen indexatie verleend per januari 2015. Er is geen indexatie verleend vanwege de financiele
positie van het fonds en de verwachte, nieuwe wetgeving per 1 januari 2015.

Per november 2014 bedraagt de dekkingsgraad 110,4% (dit is inclusief driemaandsmiddeling van de
rente). Als gevolg van de structureel gedaalde rente in 2014 geeft de officiele dekkingsgraad geen
getrouw beeld van de financiele positie van het fonds. Het bestuur heeft daarom besloten dat de
dekkingsgraad op basis van de rentetermijnstructuur exclusief driemaandsmiddeling het meest
representatief is om het toeslagbesluit op te baseren. Per eind november 2014 kwam deze
dekkingsgraad op 106,6%. Uitgaande van 106,6% dekkingsgraad had het bestuur een geringe indexatie
kunnen verlenen. Vanaf 2015 mag een pensioenfonds volgens de nieuwe FTK regels pas indexatie
verlenen vanaf 110% dekkingsgraad.

De financiele positie van het fonds is in 2014 verder hersteld, echter het herstel is nog niet heel
bestendig. De economische groei is beperkt en de financiele markten kennen de nodige bewegelijkheid.
Dit alles in ogenschouw nemend heeft het bestuur besloten geen toeslag te verlenen per 1 januari 2015.

De verbeterde financiele positie zorgt er wel voor dat de kans op indexatie in de toekomst is toegenomen.
Het bestuur wil graag benadrukken dat het hecht aan een indexatieverlening die ook naar de toekomst
toe bestendig is.

Wi] v

al

Hetgeen hierboven is toegelicht voor indexatie verlening geldt evenzeer voor het eventueel geheel of
gedeeltelijk terugdraaien van de eerder doorgevoerde korting van 3,5% op opgebouwde
pensioenaanspraken en ingegane pensioenuitkeringen.

imee voldoende te hebben ingelicht.
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