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Het pensioenfonds moet het actuele herstelplan jaarlijks evalueren. Zo lang er nog sprake is van een 

reservetekort, moet tevens ieder jaar een nieuw herstelplan worden ingediend. De bij DNB in te dienen 

rapportage herstelplan bestaat dan ook uit twee onderdelen: 

 Kwartaalstaat K501: de evaluatie van het herstelplan over het afgelopen jaar (terugkijkend). 

 Kwartaalstaat K502: de update / aanpassing van het herstelplan (toekomstgericht). 

 

K501 wordt ingevuld op basis van schattingen, mede ontleend aan het ingediende herstelplan van vorig jaar. 

Definitieve cijfers komen tijdens het jaarwerk beschikbaar. In dit memo is een korte toelichting opgenomen 

bij de actualisatie van het herstelplan voor 2019. In de bijlagen hebben wij het dekkingsgraadsjabloon 

opgenomen dat de basis vormt van het herstelplan zoals dat uiterlijk 1 april 2019 bij DNB wordt ingediend, 

alsmede een opsomming van de belangrijkste uitgangspunten van het herstelplan. 

Opmerkingen bij het herstelplan 

 Uit het geactualiseerde herstelplan concluderen wij dat er in 2019 géén kortingsmaatregelen genomen 

hoeven te worden. Op basis van de uitgangspunten van het herstelplan ligt de beleidsdekkingsgraad 

naar verwachting na circa acht jaar weer boven het vereiste niveau. Op grond van de uitgangspunten is 

het binnen de looptijd van het herstelplan naar verwachting echter niet mogelijk volledige toeslagen toe 

te kennen. 

 Bij het herstelplan wordt uitgegaan van de rentetermijnstructuur per eind 2018, inclusief de UFR van 

2,3%. De UFR wordt niet ‘doorontwikkeld’, maar blijft constant: na tien jaar is de veronderstelde UFR 

dus nog steeds 2,3%. 

 Het veronderstelde portefeuillerendement is vergelijkbaar met vorig jaar. Net als vorig jaar is het 

rendement vastgesteld op basis van: 

o De RTS per berekeningsdatum; 

o De maximaal toegestane parameters. 

Betreffende de beleggingsmix is uitgegaan van het strategisch beleggingsbeleid 2019. 

 Voor 2020 en 2025 is verondersteld dat het verwacht reëel rendement t.b.v. de premiedemping opnieuw, 

conform de hiervoor geldende wettelijke voorschriften, wordt vastgesteld. Dit gebeurt op basis van de 

strategische beleggingsmix (2019), de dan geldende rentetermijnstructuur en de maximaal toegestane 

parameters. Vervolgens is verondersteld dat dit verwacht reëel rendement voor een periode van 5 jaar 

wordt gehanteerd bij de vaststelling van de gedempte kostendekkende premie. 

 De feitelijke premie is jaarlijks afgezet tegen de gedempte kostendekkende premie. Conform beleid wordt 

het positieve verschil tussen de feitelijk premie en de gedempte kostendekkende premie gedoteerd aan 

de premiereserve. Dit betreft in 2019 naar verwachting een bedrag van ca. 1,0M. 

 Indien de feitelijke premie in enig jaar niet kostendekkend is op basis van de gedempte kostendekkende 

premie, wordt in eerste instantie de premiereserve aangewend. De premiereserve bedraagt per ultimo 

2018 4,2M. In 2020 en 2021 wordt de premiereserve aangewend, waarna deze nihil is. Wanneer de 

premiereserve niet toereikend is, wordt de jaarlijkse opbouw zodanig verlaagd dat de premie weer 

kostendekkend is op basis van de gedempte kostendekkende premie. Vanaf 2021 zijn de feitelijke 

premie en de premiereserve niet meer toereikend en wordt de jaarlijkse opbouw verlaagd. 
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 De premie dekt in 2019 circa 80% van de kosten van pensioenopbouw, gemeten naar de rente ultimo 

2018: de premiedekkingsgraad is 80%. Deze premiedekkingsgraad neemt in de komende jaren toe als 

gevolg van het opnieuw vaststellen van het verwacht reëel rendement voor de gedempte 

kostendekkende premie. Dit gaat ten koste van de jaarlijkse pensioenopbouw van de deelnemers: 

o Het verwacht reëel rendement is vanaf 2020 lager, door de lagere rentestand ten opzichte 

van 2015 (het vorige moment waarop het verwacht rendement voor 5 jaar is vast gezet). 

o Door het lagere verwacht reëel rendement is de gedempte kostendekkende premie vanaf 

2020 hoger. Deze is dusdanig hoger, dat vanaf 2021 korting op jaarlijkse opbouw 

noodzakelijk is. In 2020 kan dit nog worden voorkomend door aanwending van de 

premiereserve. Vanaf 2021 is die niet meer voldoende om korting op de jaarlijkse opbouw 

te voorkomen. 

 Doordat de feitelijke premie gelijk blijft (22,2%), maar de deelnemers vanaf 2021 jaarlijks minder 

opbouwen, neemt de premiedekkingsgraad toe. Vanaf 2022 bedraagt de premiedekkingsgraad 95%-

98%. 

 

Aandachtspunten 

 Eind mei 2019 wordt het rapport van de commissie parameters verwacht. De nieuwe parameters worden 

met ingang van 1 januari 2020 van kracht. Het gaat hierbij om de (maximale) waardes van onder meer 

inflatie, rente en beleggingsrendementen die pensioenfondsen mogen hanteren bij het berekenen van 

de dekkingsgraad, het vaststellen van de premiehoogte en Herstelplannen. Naar verwachting zullen de 

maximale beleggingsrendementen lager uitvallen dan wat momenteel is toegestaan. 

 De commissie zal tevens advies uitbrengen over de parameters in de UFR methodiek. Dit zou kunnen 

leiden tot een aanpassing van de UFR en daarmee de rentetermijnstructuur.  

 Bovenstaande punten (verwachte beleggingsrendementen en UFR) kunnen significante impact hebben 

op toekomstige premiestelling en Herstelplannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: dekkingsgraadsjabloon herstelplan 2019 

Bijlage 2: uitgangspunten actualisatie herstelplan
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Bijlage 1: dekkingsgraadsjabloon herstelplan 2019 

 

 

Onderverdeling verloop van de dekkingsgraad (DG) 

M1  Het effect van premie en pensioenopbouw. Dit is negatief doordat de premie de toename van de voorziening door pensioenopbouw niet dekt.  

M2  Het effect van uitkeringen. Dit is positief bij een dekkingsgraad groter dan 100%.  

M3  Het effect van kortingen en toeslagen. Vanaf het 110% is er ruimte voor toeslagen.  

M4  Het effect van wijzigingen in de RTS. Deze zijn in een herstelplan per definitie nihil.  

M5  Het effect van rendement. Naarmate de dekkingsgraad stijgt, stijgt ook de impact van rendement op de dekkingsgraad.  

M6  Het effect van overige mutaties. Dit betreft met name zogeheten ‘kruiseffecten’. 

 

Groen gemarkeerde cellen betreffen jaren waarin de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad. De eerste groen cel markeert het 

(verwachte) einde van het herstelplan.

Jaar
Dekkingsgraad 

primo
Premie Uitkering

Indexering/ 

korting

Rentetermijn-

structuur

Over-

rendement
Overig

Dekkingsgraad 

ultimo

Beleids-

dekkingsgraad 

ultimo

Vereiste 

dekkingsgraad 

(strategisch)

Premie
Opbouw- 

percentage

Indexatie 

actieven

Indexatie 

inactieven

Meetkundig-

beleggings-

rendement

M1  M2  M3  M4 M5 M6

% Delta %-punt Delta %-punt Delta %-punt Delta %-punt Delta %-punt Delta %-punt % % % % % % % %

2019 100,5% -1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% -0,1% 102,6% 101,6% 117,0% 22,2% 1,625% 0,0% 0,0% 2,9%

2020 102,6% -0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% -0,1% 105,2% 103,9% 117,1% 22,2% 1,625% 0,0% 0,0% 3,0%

2021 105,2% -0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 3,2% -0,1% 107,9% 106,6% 117,3% 22,2% 1,457% 0,0% 0,0% 3,1%

2022 107,9% -0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 3,1% -0,1% 110,6% 109,3% 117,4% 22,2% 1,408% 0,0% 0,0% 3,3%

2023 110,6% -0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 3,0% -0,1% 113,2% 111,9% 117,4% 22,2% 1,396% 0,0% 0,0% 3,6%

2024 113,2% -0,6% 0,2% -0,3% 0,0% 3,0% -0,1% 115,5% 114,2% 117,4% 22,2% 1,385% 0,3% 0,3% 3,7%

2025 115,5% -0,8% 0,3% -0,7% 0,0% 2,9% -0,1% 117,1% 116,0% 117,4% 22,2% 1,440% 0,6% 0,6% 3,8%

2026 117,1% -0,8% 0,3% -0,9% 0,0% 2,9% -0,1% 118,5% 117,4% 117,4% 22,2% 1,431% 0,8% 0,8% 4,0%

2027 118,5% -0,8% 0,3% -1,1% 0,0% 2,8% -0,1% 119,6% 118,5% 117,4% 22,2% 1,423% 1,0% 1,0% 4,1%

2028 119,6% -0,8% 0,4% -1,3% 0,0% 2,7% -0,1% 120,5% 119,4% 117,3% 22,2% 1,413% 1,1% 1,1% 4,2%
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Bijlage 2: uitgangspunten actualisatie herstelplan 

 

Bij de actualisatie is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 

Algemene uitgangspunten 

 Een herstelperiode van het maximum van tien jaar. 

 Actuariële grondslagen conform eind 2018. 

 De rente volgt de impliciete forward rente die is besloten in de rentetermijnstructuur van eind 2018. 

Beleidsuitgangspunten 

 Het premiebeleid zoals opgenomen in de abtn.  In overleg met het bestuursbureau is besloten de 

feitelijke premie niet lager vast te stellen dan 22,2%. Dit impliceert dat de eind 2018 nog aanwezige 

premiemarge langzaam verdwijnt en dat de premie gedurende het herstelplan op 22,2% wordt 

gehandhaafd. 

 Het toeslagbeleid zoals opgenomen in de abtn. Voor de bepaling van de grens waarboven volledige 

toeslagverlening mogelijk is, is gebruik gemaakt van het ingroeipad van prijsinflatie conform de 

commissie parameters. Dit resulteert in een beleidsdekkingsgraad voor volledige toeslagverlening van 

126,4%. Op basis van de renteontwikkeling in het herstelplan stijgt deze beleidsdekkingsgraad naar 

127,0% in 2028. 

 Een verwacht rendement conform de maxima van de commissie parameters. De beleggingsmix is 

ontleend aan het beleggingsplan 2019. Het verwacht rendement is bepaald op grond van het procedé 

zoals vastgelegd in het besluit FTK.  

Cijfers 

 Een actuele dekkingsgraad van 100,5% en een beleidsdekkingsgraad van 104,5% per 31 december 

2018. Deze worden nog getoetst tijdens het jaarwerk. 

 Een vereist eigen vermogen (VEV) van 16,8% per 31 december 2018. 

 Opgebouwde aanspraken conform de door het bestuursbureau aangeleverde deelnemersgegevens per 

31 december 2018. 

 Salarisgegevens per 31 augustus 2018. Voor deelnemers die tussen deze datum en 31 december 2018 

in dienst getreden zijn, is uitgegaan van een gemiddeld salaris van andere deelnemers binnen het fonds 

van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd. 

 In de ontwikkeling van de premie is rekening gehouden met de verwachte jaarlijkse verzwaring van de 

sterftegrondslagen vanwege de prognosetafels en een stijging van lasten als gevolg van algemene 

loonstijgingen à 2,5% (conform de lange termijn gemiddelde stijging van de commissie parameters). 

 Uitvoeringskosten 2019 van € 2,1 miljoen, jaarlijks stijgend met 2,0% (conform de lange termijn 

gemiddelde prijsinflatie van de commissie parameters). 

 


