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OnzeÍeÍerentie
Uw reÍerentie:

PER1 JANUAR 2OO5
VERANDERINGEN
ONDERWERP:

Geachteheer/mevrouw,
Acordisheeftbeslotenper 1 januari2005 in plaats
Het bestuurvande StichtingPensioenfonds
o/o
(prijsindexcilfer)
geen indexatie-verhoging
toe te passen.Dit op basis
var11 inflatiecorrectie
van de bevoegdheidvan het bestuur,vastgelegdin artikel2.7.5van het gewijzigdereglement.
en geziende afsprakenvan het najaarsakkoord
Door het procentueeloplopendreservetekort
2003 om de loonstijgingin 2004 en 2005 te beperkentot 0 7oen waarinook in het
pensioenconvenant
van 28 oktober2003rekeningis gehouden,heefthet bestuurgemeend,
De
mede op adviesvan de actuarisen rekeninghoudendmet de eisenvan de toezichthouder
is
toe te passen.Dezebeslissing
Bank(DNB),voorheenPVK,geen indexatie
Nederlandsche
eveneensingegevendoor het voorzichtigebeleiddat het bestuurwenst te voerenom
mogelijkeindexatiesvoor de toekomstveiligte stellen.Verderdelenwij u op verzoekvan DNB
mededat:
" De indexatie van uw pensioen is voorwaardelijk; er is geen recht op indexatie en het is
ook voor de langere termijn níet zeker of en in hoeverre Índexatie zal plaats vinden" .
Betalingsspecifi catie
per 'l januari2005vermeld.
zijnde pensioenbedragen
betalingsspecificatie
Op de bijgaande
aanpensioenontvangten hoe
U kunt hieropzienwelk bedragu vanafjanuari2005 maandelijks
wanneer
betalingsspecificatie
ontvangtu uitsluitend
Eendergelijke
dit bedragis samengesteld.
of in de daaropin te houden
er een wijzigingoptreedtin de hoogtevan uw pensioenuitkering
(OZF)gewijzigden zijnde
bedragen.Per 1 januari2005 zijn de premiesziektekostenverzekering
premievolksverzekering
aangepast.
tabellenvoor inhoudingvan loonbelasting/

z.o.z.
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Onze Íeferentie:

outurn,

januari2005

Jaaropgave 2004
Onderhet overzichtuitkeringen/inhoudingen
per 01-01-2005
vindtu de iaaropoave
over het
afgelopenjaar.U heeft de jaaropgavenodigals u een belastingaangifte
over 2004 moet
invullen.
Bewaar deze iaaropqave 2004 ooed, deze wordt maar één keer verstrekt
Wij vertrouwenerop u hiermeevoldoendete hebbengeïnformeerd.Indienu nog vragenheeft
Kuntu contactmet ons opnemen.

groet,
Met vriendelijke
StichtingPensioenfonds
Acordis
namensdeze,
AZL

