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Waardering onderdeel pensioenspaarregeling 
Tot 1 januari 2006 hadden de niet-pensioengerechtigden via de pensioenspaarregeling een 
individuele pensioenbestemmingsrekening ten behoeve van de uitvoering van een 
beschikbaar premiesysteem.  
Bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 zijn voor de actieve 
deelnemers de spaarsaldi op de pensioenbestemmingsrekening omgezet naar aanspraken 
in de nieuwe regeling. De spaarsaldi van de op dat moment reeds gewezen deelnemers zijn 
in stand gebleven. Jaarlijks wordt op deze spaarsaldi het door het pensioenfonds op de 
beleggingsportefeuille behaalde rendement – zowel positief als negatief – als intrest 
bijgeschreven. Daarnaast wordt een gegarandeerd saldo op de pensioendatum uitgaande 
van een cumulatieve jaarlijkse interest van 4% geadministreerd. Dit wordt garantiekapitaal 
genoemd. 
 
Indien het pensioenfonds op grond van een kortetermijnherstelplan de opgebouwde 
pensioenaanspraken en –rechten verlaagt, vindt geen verlaging van de aanwezige 
spaarsaldi plaats. De verlaging wordt wel toegepast op de garantiekapitalen. 
 
Op de pensioendatum wordt het maximum van het aanwezige spaarsaldo en het 
garantiekapitaal aangewend voor aankoop van pensioenaanspraken. 
De betreffende actuele saldi van deze pensioenbestemmingsrekeningen worden 
opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. De contante waarde van een 
individueel bepaald positief verschil tussen de garantiekapitalen en de aanwezige spaarsaldi 
wordt eveneens opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. 

Beleid ten aanzien van collectieve waardeoverdrachten 
Het pensioenfonds zal haar medewerking verlenen aan een inkomende collectieve 
waardeoverdracht indien aan alle wettelijke voorschriften en vereisten wordt voldaan en mits 
in de te ontvangen overdrachtswaarde voldoende buffers zijn meegenomen. De benodigde 
omvang van de buffers wordt bepaald op basis van de buffers welke het pensioenfonds 
volgens de richtlijnen van DNB moet verantwoorden voor een toereikende financiële positie. 

Het pensioenfonds zal haar medewerking verlenen aan een uitgaande collectieve 
waardeoverdracht indien aan alle wettelijke voorschriften en vereisten wordt voldaan. De 
overdrachtswaarde zal daarbij gelijk zijn aan de voorziening per de datum van overdracht 
voor de verplichtingen die worden overgedragen, mits het pensioenfonds over voldoende 
eigen vermogen beschikt. 

4.3 Premiebeleid en toeslagenbeleid 
 
Premiemethodiek pensioenfonds 
Het pensioenfonds hanteert het systeem van de gedempte kostendekkende premie voor het 
bepalen van de actuarieel benodigde premie. 

Kostendekkende premie 
De kostendekkende premie dient volgens de Pensioenwet te bestaan uit de volgende 
componenten: 
1. de premie die actuarieel benodigd is in verband met de pensioenverplichtingen; 
2. de opslag die nodig is voor het in stand houden van het vereist eigen vermogen; 
3. de opslag die nodig is voor de toekomstige uitvoeringskosten van het pensioenfonds. 

Deze opslag is 3%. 
4. De opslag die nodig is voor de uitvoeringskosten van het pensioenfonds. De opslag 

bedraagt vanaf 1 januari 2016 € 410.000. 
 

In de loop van 2018 en vervolgens iedere drie jaar wordt bekeken of de opslagen zoals 
genoemd onder punt 3 en 4 toereikend zijn. 
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Gedempte kostendekkende premie  
De rekenrente die gehanteerd wordt bij de gedempte kostendekkende premie is in beginsel 
voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 vastgesteld. Daarbij zijn 
voor het vaststellen van de rekenrente de door Minister gestelde regels ten aanzien van de 
parameters als maxima gehanteerd.  

Voor het vaststellen van de rekenrente voor de gedempte kostendekkende premie is 
uitgegaan van  

• het maximaal verwachte portefeuillerendement en 
• de verwachte prijsinflatie uitgaande van de gehanteerde CPI 

 
Indien in genoemde periode van 5 jaar waarvoor de premie is vastgesteld de strategische 
beleggingsportefeuille wordt gewijzigd zal de rekenrente opnieuw worden vastgesteld. 
 
Het pensioenfonds heeft bedoelde rekenrente vastgesteld op 2,15% per jaar.  
Dit percentage is gelijk aan het verschil tussen het verwachte nominale fondsrendement van 
4,04% per jaar en een aftrek van 1,89%-punt in verband met de indexatie-ambitie 
(prijsinflatie). Het verwachte nominale fondsrendement is berekend op basis van het 
strategische beleggingsbeleid per 30 september 2015. Als uitgangspunt heeft de 
rentetermijnstructuur per 30 september 2015 gediend.  
 
De door de Commissie Parameters voorgeschreven methodiek ter bepaling van het 
maximale fondsrendement is toegepast op basis van de strategische beleggingsmix. De 
afslag wegens indexatie ad 1,89%-punt is berekend rekening houdend met het ingroei pad 
ten aanzien van de verwachte inflatie. 
 
Haalbaarheidstoets  
De haalbaarheidstoets is een stochastische toets die inzicht geeft in de samenhang tussen 
de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. De 
economische scenario’s zijn voorgeschreven. 

De haalbaarheidstoets vervangt met ingang van 1 januari 2015 de continuïteitsanalyse en 
de consistentietoets. In de haalbaarheidstoets wordt een projectie van de financiële situatie 
van het pensioenfonds voor een lange periode (60 jaar) gemaakt voor een veelvoud aan 
economische scenario’s (stochastische analyse). 

De haalbaarheidstoets heeft als doel inzicht te geven in: 
• de gevolgen van de financiële opzet van het fonds; 
• de verwachtingen en risico’s, met name ten aanzien van koopkrachtbehoud; 
• de consistentie en evenwichtigheid van het beleid; 
• de haalbaarheid en consistentie van het premiebeleid; 
• de herstelkracht van het fonds. 

 
De resultaten van de toets – uitgevoerd op basis van door DNB aangereikte richtlijnen, 
scenario set en overige uitgangspunten – zijn de zogenaamde pensioenresultaten. Het 
pensioenresultaat is de verwachte pensioenuitkering uitgedrukt in een volledig geïndexeerd 
ongekort pensioen op basis van de prijsontwikkeling. Dit is een maatstaf voor 
koopkrachtbehoud. Is de uitkomst 100% dan is er sprake van een volledig geïndexeerd 
pensioen zonder enige korting. Bij een lagere waarde is sprake van koopkrachtverlies. Bij 
een pensioenresultaat van 90% is na een periode van 60 jaar het koopkrachtverlies derhalve 
10%. 

In september 2015 heeft het bestuur de aanvangshaalbaarheidstoets laten uitvoeren. 
Vervolgens zal het fonds jaarlijks een haalbaarheidstoets laten uitvoeren en de resultaten 
ervan evalueren. De laatste haalbaarheidstoets heeft plaatsgevonden in juni 2017. 
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De in juni 2017 uitgevoerde haalbaarheidstoets gaf aan dat vanuit de financiële positie per 1 
januari 2017 – een dekkingsgraad van 98,4% - het verwachte pensioenresultaat 83,7% is en 
derhalve het verwachte koopkrachtverlies 16,3% 
 
Op verzoek van het bestuur is een aantal gevoeligheidsscenario’s doorgerekend om inzicht 
te krijgen in de verwachte pensioenresultaten bij verschillende uitgangsposities.  
De uitkomsten worden beïnvloed door bijvoorbeeld een andere startdekkingsgraad en/of een 
andere rekenrente. 
 
De conclusie van het bestuur is dat op basis van deze uitkomsten de ambitie om op lange 
termijn gemiddeld te indexeren met 75% van de geschoonde prijsinflatie haalbaar blijft. 
 
Ten einde pensioenregelingen vergelijkbaar te houden heeft DNB richtlijnen geformuleerd, 
die leiden tot uniforme rapportages. 
 
De grootheden die door het bestuur aan DNB worden gerapporteerd komen voort uit: 

• De resultaten van de uitgevoerde aanvangshaalbaarheidstoets; 
• De door het bestuur bepaalde grenzen. 

 
In de onderstaande tabel zijn de diverse grootheden vermeld. 
 

 

  
Evenwichtssituatie Feitelijke situatie 1-1-2017  

Dekkingsgraad 
 

116,3% 94,4%  

    
 

Verwacht 
pensioenresultaat 

 
94,6% 83,7% 

 

    
 

Ondergrens * 88% 83%  

    
 

Slecht weer scenario 
   

 

    
 

Verwacht 
pensioenresultaat 

 
68,9% 61,9% 

 

    
 

Afwijking 
 

-27,2% -26,0%  

    
 

Maximale afwijking * -30% -30%  

    
 

* conform bestuursbesluit. 
   

 
 

De vastgestelde ondergrenzen geven aan op welk moment het bestuur maatregelen moet 
bespreken ten einde het evenwicht in de regeling tussen toezegging, indexatie en premie te 
herstellen. 
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Feitelijke premie  
De regeling van het pensioenfonds is een “collectieve beschikbare premieregeling” (CDC). 
In de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd dat de vennootschap een vaste bijdrage betaalt 
aan het pensioenfonds. Deze vaste bijdrage is voor onbepaalde tijd overeengekomen en 
bedraagt  

- 13% van de som van de pensioengevende jaarsalarissen vermeerderd met 

-  5% van de som van de pensioengrondslagen van de deelnemers in dat jaar en met  

- een vast bedrag van € 100.000 per jaar. 

Het pensioenfonds zal nimmer (een gedeelte van) de vennootschaps- en 
deelnemersbijdrage en/of enige opbrengst van de beleggingen (vermogensoverschotten) 
restitueren aan de vennootschap. 

Ieder jaar stelt het pensioenfonds een prognose op om vast te stellen of de vaste bijdrage in 
het volgende jaar naar verwachting toereikend is voor de in dat volgende jaar toe te kennen 
pensioenaanspraken. Indien de vaste bijdrage naar verwachting niet toereikend is zal de 
vennootschap geïnformeerd worden en zal mede gewezen worden op de reglementaire 
bepalingen dienaangaande. 

Voordat wordt overgegaan tot het verlagen van de pensioenopbouw in enig jaar, zal door het 
bestuur van het pensioenfonds worden bezien of alle omstandigheden voldoende zijn 
meegewogen. Hierbij zullen beperkte negatieve verschillen tussen de van de vennootschap 
ontvangen bijdragen en de kostendekkende premies van ten hoogste € 100.000 er toe 
kunnen leiden dat de pensioenopbouw volledig plaatsvindt. Na een zorgvuldige afweging zal 
een bestuursbesluit worden genomen met betrekking tot een eventuele verlaging van de 
pensioenopbouw voor het betreffende jaar. Uitgangspunt is voorts dat een eenmaal 
toegepaste verlaging van de pensioenopbouw in enig jaar niet meer wordt gecompenseerd 
in volgende jaren. 

Op het moment dat uit de jaarlijkse prognose blijkt dat de vaste bijdrage voor het volgende 
jaar naar verwachting niet toereikend zal zijn voor de toe te kennen pensioenaanspraken, 
zal tevens worden nagegaan of het niet toereikend zijn van de vaste bijdrage van structurele 
aard is en zal indien daar sprake van is het pensioenfonds met de vennootschap in overleg 
treden ten einde te bewerkstelligen dat het evenwicht tussen de vaste bijdrage en de in enig 
jaar toe te kennen aanspraken zal worden hersteld. 

In dit kader is eind 2016 geconstateerd dat de vaste bijdrage van de vennootschap niet 
toereikend was om de pensioenaanspraken in 2017 (ad 1,6%) volledig toe te kennen. Het 
bestuur is hierover in contact getreden met de vennootschap. De vennootschap heeft 
besloten het tekort aan premie (ad € 185.000) extra te betalen. Op grond van het 
voorgaande heeft het bestuur besloten om de opbouw van ouderdomspensioen per 1 januari 
2017 te handhaven op 1,6% van de pensioengrondslag.
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Toeslagenbeleid 
Bij de bepaling van de hoogte van de eventueel toe te kennen toeslagen op ingegane en 
uitgestelde pensioenaanspraken kan door het bestuur van het pensioenfonds rekening 
gehouden worden met een toeslagenstaffel. De hoogte van de toeslag is hierbij afhankelijk 
van de beleidsdekkingsgraad en de “dekkingsgraad volledige indexatie”. De staffel dient als 
leidraad voor het bestuur bij de vaststelling van het toeslagenniveau: het bestuur van het 
pensioenfonds heeft de vrijheid om hiervan af te wijken indien zij dit wenselijk acht. Evenwel 
er zal niet meer toeslag worden toegekend dan naar verwachting in de toekomst 
gerealiseerd kan worden. Dat wil zeggen dat het vermogen zodanig dient te zijn dat de te 
geven toeslag jaarlijks, gedurende de hele toekomst naar verwachting en uitgaande van de 
wettelijk voorgeschreven rekenregels, gegeven kan worden. 

Beleidsdekkingsgraad Toeslag 

  
< 110% 0% 
 110% - dekkingsgraad volledige indexatie pro rata van de waargenomen CPI 
> dekkingsgraad volledige indexatie de waargenomen CPI 
  
 
De vermelde percentages worden hierbij gerekend over de stijging van de door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) in september vastgestelde en gepubliceerde afgeleide 
consumentenprijsindex voor alle huishoudens, zoals laatstelijk vóór 1 december 
gepubliceerd. Op basis van de verplichtingen van het pensioenfonds is de dekkingsgraad 
voor volledige indexatie per 1 januari 2017 berekend op 122.2%. 

Ten aanzien van het bovenstaande wordt nog opgemerkt dat er geen recht is op 
toekomstige toeslagen. De toeslag op de pensioenaanspraken is voorwaardelijk. Het is niet 
zeker of en in hoeverre in de toekomst toeslagen worden verleend. Er is geen geld 
gereserveerd voor toekomstige toeslagen. Op grond van artikel 8 lid 4 van het 
pensioenreglement kan het bestuur besluiten tot inhaalindexatie over voorgaande jaren.
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