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Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Algemene ontwikkelingen 
Met deze brief willen wij u informeren over de actuele financiële situatie bij uw pensioenfonds 
Stichting Pensioenfonds Trespa (‘SPT’).  
 
Pensioenfondsen zijn hard geraakt door de financiële crisis. De problemen bij de 
pensioenfondsen hebben verschillende oorzaken, zoals de daling van de rente en de daling van 
de aandelenkoersen. Bovendien is sprake van een structurele stijging van de gemiddelde 
levensverwachting. Bij veel pensioenfondsen is de dekkingsgraad sterk gedaald. De 
dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen aan de 
ene kant en de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen aan de andere kant. Indien de 
bezittingen en verplichtingen van een pensioenfonds precies overeenkomen, dan is de 
dekkingsgraad 100%.  
 
Wat betekent dit voor uw pensioenfonds 
Per eind 2011 is de dekkingsgraad van SPT 97,7%. Voor SPT is de gewenste dekkingsgraad 
110,7%. In dat geval heeft het pensioenfonds voldoende reserves voor slechtere tijden. Het 
pensioenfonds moet van de toezichthouder minstens een dekkingsgraad hebben van 104,2%. 
 
Wanneer de verwachting is dat de minimaal vereiste dekkingsgraad niet meer kan worden 
gehaald, is het fonds verplicht om aanvullende maatregelen te nemen. Het verlagen van de 
pensioenen is daarbij niet uitgesloten. Op basis van de huidige dekkingsgraad is dat voor SPT 
momenteel niet noodzakelijk. Het bestuur heeft wel besloten dat de pensioenenuitkeringen en 
de opgebouwde pensioenen met ingang van 1 januari 2012 niet worden verhoogd. 
 
Tot slot 
De informatie in deze brief is gebaseerd op de inzichten en berekeningen van dit moment. De 
toekomst is echter onzeker. Mocht het herstel onvoldoende zijn, dan zal het bestuur opnieuw 
moeten beslissen of aanvullende maatregelen nodig zijn. In die situatie zullen wij u uiteraard 
informeren. 
 
Indien u vragen heeft kunt u deze sturen naar pensioen@trespa.com, bellen met 0495-458172 
of bezoek onze website www.pensioenfondstrespa.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Pensioenfonds Trespa 

     
M.P. Niemantsverdriet    I.E.C. van Herten 
Voorzitter      Secretaris 
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