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STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA HOEFT DE (OPGEBOUWDE) PENSIOENEN IN 2013 NIET TE VERLAGEN
Geachte «Aanhef_2»
Begin vorig jaar heeft Stichting Pensioenfonds Invista de deelnemers geïnformeerd over de financiële
positie van het fonds eind 2011 en de mogelijkheid dat het fonds de (opgebouwde) pensioenen per 1 april
2013 zou moeten gaan verlagen. Die brief kunt u ook nog terugvinden op de Documenten pagina van onze
website www.pensioenfondsinvista.nl. Hieronder leest u meer over de huidige financiële positie van het
pensioenfonds en waarom er toch geen verlaging in 2013 hoeft plaats te vinden.
Wat is er aan de hand?
In Nederland moeten zon 70 pensioenfondsen per 1 april a.s. de (opgebouwde) pensioenen verlagen. Het
gaat om de opgebouwde pensioenen van (oud-) werknemers en de pensioenuitkeringen aan
gepensioneerden. Bij Stichting Pensioenfonds Invista is dat gelukkig niet aan de orde.
Algemene ontwikkelingen
Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen waar pensioenfondsen mee geconfronteerd worden. Daar hebben
zij geen invloed op:
1. Nederlanders worden gemiddeld steeds ouder. Met name de laatste jaren gaat de levensverwachting
onverwacht snel omhoog. We ontvangen dus langer pensioen van het pensioenfonds. Daar moet het
pensioenfonds nu al rekening mee houden.
2. De rente is erg laag. Als deze zo laag is als nu, moet een pensioenfonds meer geld in kas hebben om
de pensioenen op de lange termijn te kunnen betalen. Hoe lager de rente, hoe meer geld het pensioenfonds moet hebben om alle verplichtingen te voldoen. Pensioenfondsen rekenen per 1 september 2012
met een andere rente. Dat moet van de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dit heeft
pensioenfondsen een beetje geholpen, maar hun financiële problemen niet geheel opgelost.
En hoe zit het dan bij Stichting Pensioenfonds Invista?
Ondanks de terugslag van de financiële crisis, hebben wij het afgelopen jaar geld verdiend met beleggen.
Het rendement op de beleggingen van het pensioenfonds is goed. Ons vermogen is het afgelopen jaar
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toegenomen. Er is dus meer geld. Maar de lage rente en de gestegen levensverwachting zorgen er
desondanks voor dat het bedrag dat we moeten reserveren voor de pensioenen, ook gestegen is. De
financiële positie van het pensioenfonds moet dus verder verbeteren.
Wat hebben wij gedaan om de situatie te verbeteren?
Het pensioenfonds heeft in 2009 een herstelplan ingediend bij DNB. In dit plan staat welke maatregelen
het pensioenfonds neemt om financieel weer voldoende te herstellen. Doel van dit plan is om eind 2013,
voor elke € 100 die wij nodig hebben, iets meer dan € 104 in kas te hebben.
Om dit doel te bereiken zijn in 2012 de volgende maatregelen genomen:
- de werkgever heeft in het kader van het herstelplan een reeds afgesproken extra storting van  2
miljoen aan het fonds betaald en daar bovenop ook al de voor 2013 toegezegde extra storting (nog
eens  2 miljoen) eerder betaald; en
- de pensioenen zijn niet aangepast aan de gestegen prijzen of de lonen.
Deze maatregelen hebben onze financiële situatie eind 2012 genoeg kunnen verbeteren om een verlaging
van de (opgebouwde) pensioenen per april 2013 alsnog te voorkomen.
Wat betekent dit voor u?
Stichting Pensioenfonds Invista hoeft de (opgebouwde) pensioenen per 1 april 2013 niet te verlagen.
Is de financiële positie voldoende om ook in de toekomst eventuele verlagingen te voorkomen?
Op dit moment is de financiële positie van het pensioenfonds voldoende om per 1 april 2013 de
(opgebouwde) pensioenen niet te hoeven verlagen. Dit betekent niet automatisch dat dit in de toekomst
niet alsnog het geval kan zijn. Dit blijft afhankelijk van de ontwikkeling van de financiële positie van het
fonds. Eind 2013 moet het pensioenfonds namelijk zeker een dekkingsgraad van 104,1% hebben. Dat is
vastgelegd in wettelijke regels. Een van de maatregelen om dat niveau te bereiken kan dus zijn dat de
(opgebouwde) pensioenen moeten worden verlaagd.
Informatiesessies
Het bestuur wil u zo goed mogelijk op de hoogte houden over de ontwikkelingen van de financiële positie
van het pensioenfonds en de gevolgen hiervan voor uw pensioen. Wij willen u bij deze dan ook uitnodigen
voor een van de informatiesessies voor alle deelnemers van Stichting Pensioenfonds Invista. Deze
informatiesessies zullen plaatsvinden bij:
INVISTA (Nederland) B.V., locatie Kerkrade, op 26 februari 2013 vanaf 14.00 uur;
INVISTA (Nederland) B.V., locatie Rozenburg, op 27 februari 2013 vanaf 14.00 uur.
Tijdens deze informatiesessies zal het bestuur antwoord gegeven op al uw vragen. Op onze website
www.pensioenfondsinvista.nl vindt u ook nader informatie. U kunt ons ook bellen op 045 - 5763 617.
Elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur. Of mailen naar: pf-invista@azl.eu. Wij helpen u graag.
Met vriendelijke groet,
Mark Peeters,
Namens het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Invista

