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ONDERWERP: VERANDERINGEN PER 1 JANUARI2OO2

Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt bi jgaand overzicht urtker ingen en inhoudingen in verband met een indexat ie-

verhoging van 3,8% per 1 januari  2002 op uw pensioenuitker ing ten laste van de St icht ing
Pensioenf onds Acordis.

Betal i n gsspecif icatie

Op de bi jgaande betal ingsspecif icat ie zi jn de nieuwe pensroenbedragen, inclusieÍ de verhoging
per 1 januarí2002, vermeld rn Euro's.  U kunt hierop zien welk bedrag u vanaf 1anuari2002
maandel i lks aan pensioen ontvangt en hoe di t  bedrag is samengesteld. Een dergel i lke
betal ingsspecif icat ie ontvangt u ui ts lui tend wanneer er een wi jz iging optreedt rn de hoogte van
uw pensioenuitker ing of in de daarop in te houden bedragen. Per 1 januari2002 zi ln tevens de
premies ziektekostenverzekering verhoogd en zi jn de tabel len voor inhouding van loonbelast ing/
premie volksverzekering gewijzigd.

Jaaropgave 2001

Onder de pensioenopgave vindt u de iaaropqave over het afgelopen jaar. De bedragen op deze
jaaropgave zijn nog vermeld in guldens. U heeft de jaaropgave nodig als u een belastrngaangifte
over 2001 moet invul len.

Bewaar deze jaaropqave 2001 goed. deze wordt maar één keer verstrekt

Hopende u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd. Indien u nog vragen heeÍt kunt u
contact met ons opnemen.

Met vr iendel i jke groet,

Stichting Pensioenfonds Acordis
namens deze.
AZL
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