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4.6 Voorwaardelijke toeslagen binnen reservering, premie- en beleggingsbeleid 
 
In hoofdstuk 3 paragraaf 3.2 is het toeslagenbeleid als onderdeel van de 
pensioentoezegging geformuleerd. De toeslag op de pensioenaanspraken is voorwaardelijk. 
Het is niet zeker of en in hoeverre in de toekomst toeslagen worden toegekend. Er is geen 
geld gereserveerd voor toekomstige toeslagen. Doordat de reservering is gebaseerd op de 
nominale rentetermijnstructuur ligt de mogelijke ruimte voor toeslagen binnen het gemaakte 
rendement boven de benodigde interest op basis van de nominale rentetermijnstructuur. 
Op het moment dat de middelen van het pensioenfonds het niet toelaten de wenselijke 
toeslagen te kunnen toepassen, zal het toeslagenbeleid bezien moeten worden binnen het 
geheel van de sturingsmiddelen (zie paragraaf 4.7). 
 
4.7 Financiële sturingsmiddelen 
 
Binnen het kader van de financiële opzet, zoals besproken in dit hoofdstuk, heeft het 
pensioenfonds de volgende financiële sturingsmiddelen: 
• aanpassen van de beleggingsportefeuille, voor zover dat op het betreffende moment is 

toegestaan; 
• aanpassen van de toeslagen; 
• aanpassen van de aanspraken en rechten als ultimum remedium; 
• aanpassen van de premie (in principe niet (collectieve DC-regeling); volledig afhankelijk 

van het standpunt van de vennootschap en alleen ingeval de pensioenpremies naar de 
toekomst toe structureel niet meer kostendekkend zijn). 

 
Aanpassen van de beleggingsportefeuille 
De risicometing en resultaatsevaluatie door het pensioenfonds en de situatie op de 
financiële markten zouden aanleiding kunnen geven om de beleggingsportefeuille aan te 
passen. 

Aanpassen van de toeslagen 
Op het moment dat de middelen van het pensioenfonds het niet toelaten de wenselijke 
toeslagen toe te passen, kan besloten worden minder toeslag of geen toeslag toe te kennen. 

Aanpassen van de aanspraken en rechten 
Indien de financiële positie van het pensioenfonds zodanig is dat niet meer voldaan wordt 
aan de vereisten ten aanzien van de minimaal vereiste dekkingsgraad, meldt het 
pensioenfonds dit onverwijld aan de DNB waarna een herstelplan opgesteld wordt. Indien 
blijkt of te verwachten is dat het pensioenfonds op grond van de beschikbare middelen en de 
toekomstige ontvangsten niet binnen uiterlijk 10 jaar aan al haar verplichtingen zal kunnen 
voldoen, kan het bestuur besluiten tot verlaging van de opgebouwde pensioenaanspraken 
en –rechten overeenkomstig het pensioenreglement. Een en ander conform artikel 134 
Pensioenwet. 

Indien de financiële positie van het pensioenfonds zodanig is dat gedurende 5 
achtereenvolgende jaren niet meer voldaan wordt aan de vereisten ten aanzien van de 
minimaal vereist eigen vermogen, meldt het pensioenfonds dit onverwijld aan de DNB. 
Voorts kan het bestuur dan besluiten tot verlaging van de opgebouwde pensioenaanspraken 
en –rechten of het toepassen van kortingen in een eerstvolgende periode van ten hoogste 
10 jaar overeenkomstig het pensioenreglement. 

Aanpassen van de premie 
Indien en voor zover de premie in enig jaar niet toereikend is om de voor dat jaar toe te 
kennen pensioenopbouw te financieren, kan besloten worden om de jaarlijkse 
pensioenopbouw te verminderen (zie paragraaf 4.3 inzake het premiebeleid). 
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Financieel crisisplan 
De financiële sturingsmiddelen worden ingezet ingeval van een crisissituatie.  

Het Financieel crisisplan geeft een beschrijving van: 

• wat het bestuur onder crisis verstaat; 
• welke maatregelen kunnen worden ingezet en, 
• wat daarvan de verwachte effectiviteit is.  

In het Financieel crisisplan is opgenomen hoe de besluitvorming en de communicatie met 
belanghebbenden omtrent de maatregelen plaatsvindt.  

Tevens komt in het Financieel crisisplan aan de orde: 
 

• Opname van een indicatie van het financiële effect van de inzet van 
sturingsmiddelen; 

• Opname van het niveau van de beleidsdekkingsgraad, waarbij korting van 
pensioenaanspraken nodig is om aan de eisen ten aanzien van het vereist eigen 
vermogen te voldoen; 

• Aangeven op welke wijze een korting wordt verdeeld over pensioenen van 
(gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden en hoe deze korting over de jaren 
zal worden gespreid. Spreiding van de korting is met ingang van 1 januari 2015 
mogelijk. 
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