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1. Inleiding 

In de Pensioenwet is verankerd dat een pensioenfonds beschikt over een vereist eigen vermogen 

en een minimaal vereist eigen vermogen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds per 

einde van een kwartaal komt te liggen onder het strategisch vereist eigen vermogen, dient het 

pensioenfonds dit direct te melden bij DNB en dient het binnen drie maanden een herstelplan op 

te stellen en in te dienen bij DNB. Het herstelplan komt te vervallen als het pensioenfonds per 

einde van een kwartaal een beleidsdekkingsgraad heeft gelijk aan minimaal de strategisch 

vereiste dekkingsgraad. 

Daarnaast moet een pensioenfonds beschikken over een financieel crisisplan. In het financieel 

crisisplan maakt het bestuur vooraf, ook als nog geen sprake is van een reserve- of 

dekkingstekort, duidelijk hoe het om zal gaan met een crisissituatie. Een dergelijk crisisplan geeft 

een beschrijving van de maatregelen die het bestuur op korte termijn kan inzetten indien de 

actuele dekkingsgraad zich zeer snel beweegt richting kritische waarden waardoor het realiseren 

van de primaire doelstellingen van het pensioenfonds (het verstrekken van pensioen aan de 

deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) in gevaar komt. 

In dit crisisplan wordt ingegaan op de volgende aspecten: 

Crisis (hoofdstuk 2) 

– Wanneer is er, naar de mening van het bestuur, sprake van een crisis? 

– Bij welke dekkingsgraad kan het pensioenfonds niet meer zonder aanvullende maatregelen 

herstellen? 

Maatregelen (hoofdstuk 3) 

– Welke maatregelen staan het pensioenfonds ter beschikking? 

– Hoe realistisch is de inzet van deze maatregelen? 

– Wat is het verwachte effect van deze maatregelen? 

– Hoe wordt rekening gehouden met evenwichtige belangenafweging? 

Communicatie (hoofdstuk 4) 

– Hoe en wanneer wordt met belanghebbenden gecommuniceerd in een crisissituatie? 

Uitvoering (hoofdstuk 5) 

– Hoe is het besluitvormingsproces vormgegeven? 

– Op welke wijze wordt het crisisplan getoetst en geëvalueerd? 

Bij het opstellen van dit crisisplan is uitgegaan van de omstandigheden per 1 januari 2020, wat 

onder andere betekent dat het pensioenfonds gesloten is voor nieuwe pensioenopbouw en er 

derhalve geen pensioenpremies beschikbaar meer komen. 

  



2. Crisis 

2.1. Beschrijving crisissituatie 

Het bestuur definieert een financiële crisis in het kader van dit plan als een financiële situatie 

waarin de doelstellingen van het pensioenfonds, op korte en/of langere termijn niet meer 

waargemaakt kunnen worden. Een financiële crisis kan zich voordoen bij zeer lage marktrentes 

en/of bij negatieve beleggingsrendementen.  

 

Bij financiële tekortsituaties worden de volgende fasen onderscheiden: 

1) Het pensioenfonds komt terecht in een reservetekort, waarbij de beleidsdekkingsgraad lager 

wordt dan de vereiste dekkingsgraad (111,9% per 31-12-2019). Het pensioenfonds heeft dan 

10 jaar de tijd om de beleidsdekkingsgraad boven de vereiste dekkingsgraad te krijgen. 

2) Het pensioenfonds komt terecht in een dekkingstekort, waarin de beleidsdekkingsgraad 

lager wordt dan de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,1% per 31-12-2019). Het 

pensioenfonds heeft dan 5 jaar de tijd om de beleidsdekkingsgraad boven de minimaal 

vereiste dekkingsgraad te krijgen. 

3) De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds daalt tot onder het niveau van de kritische 

dekkingsgraad. In dat geval wordt verwacht dat het pensioenfonds niet binnen de wettelijke 

termijnen kan herstellen zonder de pensioenen te moeten korten. Deze situatie wordt door 

het pensioenfonds gekenmerkt als financiële crisis. 

2.2. Kritische dekkingsgraad 

De beleidsdekkingsgraad is leidend bij de bepaling in welke tekortsituatie het pensioenfonds zich 

bevindt. Het pensioenfonds is echter alleen in staat om de hoogte van de actuele dekkingsgraad 

direct te beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om te weten bij welke hoogte van de actuele 

dekkingsgraad het pensioenfonds met het reguliere beleid niet meer in staat is om op tijd te 

herstellen tot de vereiste dekkingsgraad (binnen 10 jaar) of de minimaal vereiste dekkingsgraad 

(binnen 5 jaar). De kritische dekkingsgraad is gelijk aan het maximum van: 

• de actuele dekkingsgraad die minimaal nodig is om niet te hoeven korten in verband met de 5-

jaars hersteltermijn (“MVEV-maatregel”); en 

• de actuele dekkingsgraad die minimaal nodig is om niet te hoeven korten in verband met de 

10-jaars hersteltermijn (“VEV-maatregel”). 

De kritische dekkingsgraad is afhankelijk van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur en 

de verwachte beleggingsrendementen die gehanteerd worden bij het herstelplan. Op basis van de 

rentetermijnstructuur van eind 2019 en de verwachte rendementen in het herstelplan 2020 geldt 

het volgende. 

• De actuele dekkingsgraad per 31 december 2019 moest minimaal 101,5% zijn om naar 

verwachting per 1 januari 2021 niet te hoeven korten in verband met de MVEV-maatregel. 

• De actuele dekkingsgraad per 31 december 2019 moest minimaal 89,1% zijn om naar 

verwachting na 10 jaar een beleidsdekkingsgraad te hebben ter grootte van de vereiste 

dekkingsgraad. 

• De kritische dekkingsgraad eind 2019 is dan gelijk aan de hoogste van deze twee, dus 

101,5%. 



• Bij ongewijzigde veronderstellingen is de kritische dekkingsgraad eind 2020 gelijk aan 

104,1%. Op dat moment loopt namelijk de vijfjaarstermijn ten einde en dient de actuele 

dekkingsgraad van het pensioenfonds ten minste gelijk te zijn aan de minimaal vereiste 

dekkingsgraad. 

• De kritische dekkingsgraad wordt in 2020 maandelijks herrekend door lineaire interpolatie van 

de kritische dekkingsgraad 101,5% ultimo 2019 en de kritische dekkingsgraad 104,1% ultimo 

2020. 

De kritische dekkingsgraad is met name gevoelig voor de marktrente. In onderstaande tabel wordt 

getoond op welke manier de kritische dekkingsgraad wijzigt bij een wijziging van de rente. 

Mutatie RTS (t.o.v. eind 2019) -1,0% -0,5% 0,0% +0,5% +1,0% 

MVEV-maatregel 101,1% 101,3% 101,5% 101,7% 101,8% 

VEV-maatregel  85,9% 87,5% 89,1% 90,8% 92,5% 

Kritische dekkingsgraad 101,1% 101,3% 101,5% 101,7% 101,8% 

 

In de tabel is te zien dat een daling van de rente leidt tot een daling van de kritische 

dekkingsgraad: de benodigde 1-jaarsrente doet de voorziening (meer) dalen èn het verwachte 

overrendement op de beleggingen is groter dan in de actuele situatie. 

UFR30 

Vanaf 1 januari 2021 zal bij de berekeningen van de voorzieningen uitgegaan moeten worden van 

een rentetermijnstructuur waarbij een alternatieve (lagere) Ultimate Forward Rate (UFR) 

gehanteerd wordt, de zogeheten “UFR30”. Indien we ervan uit zouden gaan dat deze lagere UFR 

al geldt vanaf 1 januari 2020, dan zou de kritische dekkingsgraad met betrekking tot de VEV-

maatregel stijgen van 89,1% naar 93,7%. 

  



3. Maatregelen 

Het pensioenfonds wil voorkomen dat het in een crisissituatie belandt. Daarom wordt periodiek 

met behulp van een ALM-studie geanalyseerd of het beleid van het pensioenfonds nog voldoende 

robuust is vormgegeven, door de gevolgen van diverse economische scenario’s te toetsen. Het 

bestuur beschikt over verschillende sturingsmiddelen die het kan inzetten om enerzijds zoveel 

mogelijk te voorkomen dat het in een financiële crisissituatie belandt en anderzijds te zorgen dat 

het weer uit een crisissituatie komt. In dit hoofdstuk wordt bij elke maatregel antwoord gegeven op 

de volgende drie vragen: 

– Hoe realistisch is de inzet van de maatregel? 

– Wat is het effect van de maatregel? 

– Op welke wijze wordt rekening gehouden met evenwichtige belangenafweging? 

3.1. Aanpassing toeslagbeleid 

Het pensioenfonds kent een voorwaardelijke toeslagverlening. Volgens het toeslagbeleid van het 

fonds kunnen toeslagen worden toegekend als de beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% is.  

Als sturingsmaatregel kan – op grond van artikel 8 van het pensioenreglement en artikel 10 van 

de uitvoeringsovereenkomst – ertoe worden besloten om geen toeslag toe te kennen, of minder 

toeslag dan op grond van toekomstbestendig indexeren mogelijk is. Deze maatregel is alleen van 

belang (en realistisch) indien het pensioenfonds met het huidige toeslagbeleid naar verwachting 

niet binnen 10 jaar herstellen kan. Doordat er slechts een beperkt verschil is tussen de 

toeslagondergrens van 110% en de vereiste dekkingsgraad van 111,9%, is het effect van deze 

maatregel beperkt. 

Toeslagen worden in dezelfde mate toegekend aan deelnemers, gewezen deelnemers en 

pensioengerechtigden. Een wijziging van het toeslagbeleid zal alle belanghebbenden op gelijke 

wijze raken. 

3.2. Aanpassing beleggingsbeleid 

De risicometing en resultaatevaluatie door het pensioenfonds enerzijds en de situatie op de 

financiële markten anderzijds zouden aanleiding kunnen zijn om de beleggingsportefeuille aan te 

passen, dan wel om de risico’s op een andere manier te beheersen.  

Als sturingsmaatregel is aanpassing van het beleggingsbeleid weinig realistisch. Het risicoprofiel 

van het fonds mag immers niet vergroot worden als het pensioenfonds in reservetekort verkeert. 

Het is wel mogelijk om het risicoprofiel te verkleinen. Aannemelijk is echter dat dit ook het 

opwaarts potentieel zal beperken, waardoor herstel naar verwachting langer duurt. 

Een wijziging van het beleggingsbeleid zal een toekomstig (indirect) effect hebben op alle 

deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, in gelijke mate. 

3.3. Bijstorting door aangesloten onderneming 

Het pensioenfonds is sinds 1 januari 2020 premievrij en er vindt geen pensioenopbouw meer 

plaats vanaf deze datum, behalve voor deelnemers die op 31 december 2019 (gedeeltelijk) 

arbeidsongeschikt waren. Het is in theorie mogelijk dat de aangesloten onderneming een 

eenmalige onverplichte bijstorting realiseert ter verbetering van de dekkingsgraad van het 

pensioenfonds. 



Dit betreft vooral een theoretische sturingsmaatregel waar het pensioenfonds geen directe invloed 

op heeft. Met de aangesloten onderneming is eerder afgesproken dat er geen bijstortingen zullen 

plaatsvinden. Uiteraard zal het bestuur van het pensioenfonds alsnog in overleg gaan met de 

aangesloten onderneming voordat de hierna beschreven sturingsmaatregel “korten” wordt 

toegepast. 

Een bijstorting door aangesloten onderneming zal een direct effect hebben op alle deelnemers, 

gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, in gelijke mate. 

3.4. Korten aanspraken en rechten 

In artikel 13 lid 6 van het pensioenreglement en in artikel 7 lid 4 van de uitvoeringsovereenkomst 

is opgenomen dat alle opgebouwde pensioenen kunnen worden gekort indien de financiële positie 

van het pensioenfonds daartoe noopt en alle overige sturingsmiddelen zijn ingezet. Deze 

maatregel wordt door het pensioenfonds gezien als een uiterst redmiddel dat alleen ingezet wordt 

om het benodigde herstel te bereiken.  

De effectiviteit van deze maatregel is groot. Het directe effect op de actuele dekkingsgraad van 

deze maatregel is in procenten nagenoeg gelijk aan het percentage waarmee de 

pensioenaanspraken en -rechten worden gekort. 

Het is mogelijk om verschillende kortingspercentages te hanteren voor verschillende groepen 

deelnemers. Dit wordt door het bestuur van het pensioenfonds echter in beginsel niet evenwichtig 

gevonden. Een korting zal deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden in gelijke 

mate raken. 

  



4. Communicatie 

De communicatie over dit crisisplan en de ingezette maatregelen wordt als volgt vorm gegeven. 

Website 

Het crisisplan wordt op de website van het pensioenfonds gezet. Ook wordt op de website 

melding gemaakt van de vereiste dekkingsgraad, de minimaal vereiste dekkingsgraad en de 

kritische dekkingsgraad. Deze kritische dekkingsgraad wordt ieder maandeinde geschat door 

lineaire interpolatie van de kritische dekkingsgraden ultimo vorig boekjaar en ultimo lopend 

boekjaar. 

Schriftelijk 

Alle belanghebbenden zullen schriftelijk geïnformeerd worden indien het pensioenfonds voor de 

eerste keer in een situatie van dekkingstekort is geraakt. In dat geval wordt men binnen drie 

maanden geïnformeerd over de financiële positie van het pensioenfonds en de mogelijke 

gevolgen daarvan. 

Indien de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds onder het niveau van de kritische 

dekkingsgraad zakt, zullen belanghebbenden hierover geïnformeerd worden. In beginsel zal dit 

binnen drie maanden per brief gebeuren, waarin belanghebbenden nogmaals gewezen worden op 

de mogelijke gevolgen hiervan. 

Als het pensioenfonds over moet gaan tot vermindering van de pensioenaanspraken en -rechten, 

dan zal het pensioenfonds dit ook schriftelijk meedelen aan alle belanghebbenden. De korting kan 

op zijn vroegst worden gerealiseerd een maand nadat de deelnemers, gewezen deelnemers, 

pensioengerechtigden, aangesloten ondernemingen en de toezichthouder hierover geïnformeerd 

zijn. Voor pensioengerechtigden geldt dat een korting kan worden gerealiseerd na drie maanden 

na het communicatiemoment. 

Mondeling 

Waar nodig en mogelijk zullen mondelinge toelichtingen worden gegeven. Bovendien zal het 

bestuur in overleg gaan met de aangesloten ondernemingen indien verwacht wordt dat de 

kortingsmaatregel op relatief korte termijn ingezet moet worden. 

  



5. Uitvoering 

5.1. Besluitvormingsproces 

De dagelijkse beleidsvoering van het pensioenfonds ligt bij het dagelijks bestuur tezamen met de 

operationeel manager van het pensioenbureau. Deze partijen kunnen dan ook tijdig een 

dreigende crisissituatie signaleren. In voorkomende gevallen kan het voltallige bestuur als 

crisisteam optreden. Daarnaast kan de noodprocedure voor de besluitvorming worden toegepast. 

Mocht bij de evaluatie van het herstelplan sprake zijn van achterblijvend herstel, dan kan dit voor 

het bestuur van het pensioenfonds aanleiding zijn tot het toepassen van de maatregelen zoals 

vastgelegd in dit financieel crisisplan. In onderstaand overzicht is per maatregel aangegeven 

welke partijen (bestuur, aangesloten ondernemingen en het verantwoordingsorgaan) op welke 

wijze betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. 

Maatregel Bestuur Onderneming Verantwoordingsorgaan 

Aanpassing toeslagbeleid Besluit Informeren Informeren 

Aanpassing beleggingsbeleid Besluit Informeren Informeren 

Bijstorting ondernemingen Informeren Besluit Informeren 

Korten van pensioenen Besluit Informeren Informeren 

 

5.2. Toetsing en evaluatie crisisplan 

Het financieel crisisplan wordt jaarlijks getoetst en eventueel aangepast op basis van de actuele 

omstandigheden.  

Het crisisplan wordt geëvalueerd nadat zich een crisis heeft voorgedaan en het crisisplan ten 

uitvoer is gebracht. 

  



6. Overig 

Deze regeling is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 mei 2020 en treedt per die datum 

in werking.  

 

 


