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ONDERWERP: VERANDERINGEN PER 1 JANUAR 2OO5

Geachte heer/mevrouw,

Het bestuur van de St icht ing Pensioenfonds Acordis heeft  besloten per 1 januari  2005 in plaats
var11 o/o inflatiecorrectie (prijsindexcilfer) geen indexatie-verhoging toe te passen. Dit op basis
van de bevoegdheid van het bestuur, vastgelegd in artikel 2.7.5 van het gewijzigde reglement.
Door het procentueel oplopend reservetekort en gezien de afspraken van het najaarsakkoord
2003 om de loonstijging in 2004 en 2005 te beperken tot 0 7o en waarin ook in het
pensioenconvenant van 28 oktober 2003 rekening is gehouden, heeft  het bestuur gemeend,
mede op advies van de actuaris en rekening houdend met de eisen van de toezichthouder De
Nederlandsche Bank (DNB), voorheen PVK, geen indexat ie toe te passen. Deze besl issing is
eveneens ingegeven door het voorzichtige beleid dat het bestuur wenst te voeren om
mogelijke indexaties voor de toekomst veilig te stellen. Verder delen wij u op verzoek van DNB
mede dat:

" 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" .

Betaling sspecif i catie

Op de bi jgaande betal ingsspecif icat ie zi jn de pensioenbedragen per ' l  januari  2005 vermeld.
U kunt hierop zien welk bedrag u vanaf januari  2005 maandel i jks aan pensioen ontvangt en hoe
dit  bedrag is samengesteld. Een dergel i jke betal ingsspecif icat ie ontvangt u ui ts lui tend wanneer
er een wijziging optreedt in de hoogte van uw pensioenuitkering of in de daarop in te houden
bedragen. Per 1 januari 2005 zijn de premies ziektekostenverzekering (OZF) gewijzigd en zijn de
tabellen voor inhouding van loonbelasting/ premie volksverzekering aangepast.
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Jaaropgave 2004
Onder het overzicht ui tker ingen/ inhoudingen per 01-01-2005 vindt u de iaaropoave over het
afgelopen jaar. U heeft de jaaropgave nodig als u een belastingaangifte over 2004 moet
invu l len .

Bewaar deze iaaropqave 2004 ooed, deze wordt maar één keer verstrekt

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft
Kunt u contact met ons opnemen.

Met vr iendel i jke groet,

Stichting Pensioenfonds Acordis
namens deze,
AZL


