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Feitelijke premie 
 
In de uitvoeringsovereenkomst tussen de vennootschap en het pensioenfonds wordt bepaald 
dat de vennootschap jaarlijks een vaste premie ter beschikking stelt. Deze premie wordt 
vastgesteld in het arbeidsvoorwaardelijk overleg. De premie 2015 tot en met 2019 bedraagt 
20,5% van de pensioengevende salarissom, waarbij het pensioengevend salaris per individu 
is gemaximeerd op het wettelijk maximum pensioengevend salarisrekening houdend met de 
parttimefactoren. Van deze premie wordt3,64% van de salarissom tot het wettelijk maximum 
pensioengevend salaris toegerekend aan de excedentregeling. 
 
Toetsing premie basisregeling 
Het bestuur toetst jaarlijks vooraf of de te ontvangen premie voor de basisregeling toereikend 
is om de beoogde pensioenopbouw van 1,875% te financieren. Ten behoeve van deze 
toetsing worden zowel de zuivere kostendekkende premie als de gedempte kostendekkende 
premie vastgesteld per 30 september van het voorafgaande jaar. 
 
De zuiver kostendekkende premie wordt vastgesteld conform de definitie van DNB en bevat 
de volgende onderdelen: 

- Jaarinkoop. 

- Risicopremies. 

- Uitvoeringskosten. 

- Opslag voor solvabiliteit, gelijk aan het Vereist Eigen Vermogen. 
 
Bij het vaststellen van de zuiver kostendekkende premie wordt uitgegaan van de door DNB 
gepubliceerde rentetermijnstructuur en het maximum van het werkelijke en strategisch 
Vereist Eigen Vermogen per 30 september van het voorgaande jaar. Voor het overige 
worden bij het vaststellen van de kostendekkende premie de actuariële veronderstellingen 
gehanteerd, zoals opgenomen in de ABTN.  
 
De feitelijke premie wordt getoetst aan de gedempte kostendekkende premie. Deze toetsing 
vindt plaats naar de situatie per 30 september van enig jaar. De gedempte kostendekkende 
premie wordt op dezelfde wijze vastgesteld als de zuiver kostendekkende premie, met de 
volgende verschillen: 
 

- Er wordt uitgegaan van een gedempte disconteringsvoet, die gebaseerd is op het 
verwacht rendement. Deze gedempte disconteringsvoet is gelijk aan het reële 
fondsrendement. Het reële fondsrendement wordt vastgesteld als het verwacht 
rendement van het pensioenfonds verminderd met een afslag voor toeslag en staat in 
beginsel voor een periode van 5 jaar vast. Het reële fondsrendement wordt in de periode 
2015 tot en met 2019 in beginsel vastgesteld op de parameters die golden per 30 
september 2014 en de strategische beleggingsmix van het fonds. Bij het vaststellen van 
het verwacht rendement wordt rekening gehouden met de maximale parameters, zoals 
vastgelegd in artikel 23a eerste lid van het Besluit Financieel Toetsingskader 
pensioenfondsen. Het reële rendement bedraagt naar de situatie van 30 september 2014 
2,4% (verwacht rendement van 4,4% verminderd met verwachte toeslag ad 2%). 

- De solvabiliteitsopslag in de premie is gelijk aan nul, tenzij het Vereist Eigen Vermogen 
hoger is dan de in de premie opgenomen kosten voor toeslag. 
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- In deze laatste situatie is de solvabiliteitsopslag gelijk aan het Vereist Eigen Vermogen 
verminderd met de in de premie opgenomen kosten voor toeslag. 
 

Het bestuur van het pensioenfonds zal besluiten om de pensioenopbouw in enig jaar te 
verminderen, indien de gedempte kostendekkende premie hoger is dan de ontvangen 
premie.  
 
Het bestuur van het pensioenfonds zal besluiten om de pensioenopbouw in enig jaar te 
verminderen, indien de dekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan het Minimaal 
Vereist Eigen Vermogen en de zuiver kostendekkende premie rekening houdend met een 
aangepaste solvabiliteitsopslag in enig jaar hoger is dan de feitelijke premie. De aangepaste 
solvabiliteitsopslag is gelijk aan het maximum van 0% en de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds min 100%. -  
 
Als de actuele dekkingsgraad meer dan 0,5%-punt daalt als gevolg van het saldo van 
premiebetaling én pensioenopbouw in de premievaste periode van 1 januari 2015 tot en met 
31 december 2019, en de beleidsdekkingsgraad zich bevindt onder het niveau waarbij 
volledige toeslagverlening kan plaatsvinden, zal het bestuur de pensioenopbouw in de 
basisregeling korten. 
 
Het bestuur van het pensioenfonds kan besluiten om de pensioenopbouw in enig jaar te 
verminderen, indien de gedempte kostendekkende premie in enig jaar hoger is dan de 
gedempte kostendekkende premie per 30 september 2014, bijvoorbeeld om de volgende 
redenen: 
 

- De gemiddelde levensverwachting van de actieven is toegenomen. 

- De gemiddelde leeftijd van de actieven is toegenomen. 

- De kostenopslag of opslag voor premiestelling bij arbeidsongeschiktheid in de premie is 
toegenomen. 

- Er is sprake van nieuwe wettelijke eisen of een (wettelijke) wijziging van parameters. 

- De rente is gedurende langere periode lager dan de rente die is gehanteerd bij het 
vaststellen van het reële fondsrendement en er is geen zicht is op een verbetering van 
deze rente. In deze situatie kan het bestuur besluiten het reële fondsrendement op een 
lager niveau vast te stellen. 

- Als de actuele dekkingsgraad meer dan 0,5%-punt zakt als gevolg van het saldo van 
premiebetaling én pensioenopbouw in de premievaste periode van 1 januari 2015 tot en 
met 31 december 2019, en de beleidsdekkingsgraad zich bevindt onder het niveau 
waarbij volledige toeslag kan plaatsvinden. 
 

In de bovenstaande situaties beoordeelt het bestuur of zij van mening is dat het korten van 
pensioenopbouw in het betreffende jaar wenselijk is uit het oogpunt van evenwichtige 
belangenbehartiging.  
 
 
Grafische weergave toetsing basispremie per 30 september van het voorafgaande jaar 
Deze beslisboom is van toepassing voor de premievaste periode vanaf 1 januari 2015 tot 31 
december 2019 
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Toets 1 (meetmoment 30-09) 
Is de ontvangen premie voor de basisregeling lager dan gedempte 

kostendekkende premie? 

Toets 2 (meetmoment 30-9) 
Is de actuele dekkingsgraad lager dan het 

MVEV? 

Ja Nee 

Toets 4 (meetmoment 30-9) 
Is de gedempte kostendekkende 
premie toegenomen t.o.v. het niveau 
van 30 september 2014? 

Nee Ja 

Het Bestuur beziet of er redenen zijn om 
de pensioenopbouw te korten uit het 
oogpunt van evenwichtige 
belangenbehartiging.  
 
De pensioenopbouw wordt i.i.g. gekort 
indien: 

• De combinatie van premiebetaling en 
pensioenopbouw cumulatief gemeten 
vanaf 1 januari 2015 een negatieve 
bijdrage heeft geleverd aan de actuele 
dekkingsgraad, en  

• Deze negatieve bijdrage cumulatief  
gemeten vanaf 1 januari 2015 groter is 
dan 0,5% dekkingsgraad, en 

• De beleidsdekkingsgraad lager is dan 
de dekkingsgraad waarbij volledige 
toeslag kan worden verleend. 

In de bovenstaande situatie wordt de 
pensioenopbouw gekort, zodanig dat de 
negatieve bijdrage aan de actuele 
dekkingsgraad cumulatief gemeten 
vanaf 1 januari 2015 gelijk is aan 0,5% 
dekkingsgraad. Indien korting van 
toepassing is wordt de exacte hoogte 
van de korting bepaald aan de hand van 
de cijfers en rentestand 31-12 
 

 

Toets 3 (meetmoment 30-9) 
Is de zuiver kostendekkende premie rekening houdend met een 
aangepaste solvabiliteitsopslag (maximum van 0% en de 
dekkingsgraad van het pensioenfonds min 100%)  hoger dan de 
ontvangen premie voor de basisregeling? 

De pensioenopbouw wordt niet gekort, 
tenzij: 

• De combinatie van premiebetaling en 
pensioenopbouw cumulatief gemeten 
vanaf 1 januari 2015 een negatieve 
bijdrage heeft geleverd aan de actuele 
dekkingsgraad, en  

• Deze negatieve bijdrage cumulatief  
gemeten vanaf 1 januari 2015 groter 
is dan 0,5% dekkingsgraad, en 

• De beleidsdekkingsgraad lager is dan 
de dekkingsgraad waarbij volledige 
toeslag kan worden verleend. 

In de bovenstaande situatie wordt de 
pensioenopbouw gekort, zodanig dat de 
negatieve bijdrage aan de actuele 
dekkingsgraad cumulatief gemeten 
vanaf 1 januari 2015 gelijk is aan 0,5% 
dekkingsgraad. 
Indien korting van toepassing is wordt 
de exacte hoogte van de korting 
bepaald aan de hand van de cijfers en 
rentestand 31-12 

De pensioenopbouw wordt gekort., 
tenzij er meer premie wordt ontvangen 
voor de excedentregeling dan benodigd 
is en er rekening houdend met deze 
premie geen korting noodzakelijk is. In 
deze laatste situatie wordt de opbouw 
wel gekort, indien: 
De combinatie van premiebetaling en 
pensioenopbouw cumulatief gemeten 
vanaf 1 januari 2015 een negatieve 
bijdrage heeft geleverd aan de actuele 
dekkingsgraad, en  
Deze negatieve bijdrage cumulatief  
gemeten vanaf 1 januari 2015 groter is 
dan 0,5% dekkingsgraad, en 
De beleidsdekkingsgraad lager is dan 
de dekkingsgraad waarbij volledige 
toeslag kan worden verleend. 
In de bovenstaande situatieHierbij  
wordt de pensioenopbouw in elk geval 
zodanig gekort, zodanig dat de 
negatieve bijdrage aan de actuele 
dekkingsgraad cumulatief gemeten 
vanaf 1 januari 2015 gelijk is aan 0,5% 
dekkingsgraad. Indien korting van 
toepassing is wordt de exacte hoogte 
van de korting bepaald aan de hand van 
de cijfers en rentestand 31-12 
 

 

Ja Nee 

Nee Ja 
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Toetsing premie excedentregeling 
 
Het bestuur zal besluiten om de beschikbare premiestaffel aan te passen, indien de 
benodigde premie voor de excedentregeling toegenomen is ten opzichte van de situatie per 
30 september 2014 en de vaste premie, die bestemd is voor de excedentregeling, 
onvoldoende is voor financiering van de beschikbaar te stellen premies binnen de 
excedentregeling...Indien de vaste premie, die bestemd is voor de excedentregeling, 
onvoldoende is voor financiering van de beschikbaar te stellen premies binnen de 
excedentregeling volgens de reglementaire beschikbare premiestaffel, zal de reglementaire 
beschikbare premiestaffel naar rato verlaagd worden, zodanig dat de beschikbaar te stellen 
premie binnen de excedentregeling kan worden gefinancierd uit vaste pensioenpremie die 
beschikbaar is voor de excedentregeling. Indien de vaste premie die bestemd is voor de 
excedentregeling onvoldoende is voor financiering van de beschikbaar te stellen premies 
binnen de excedentregeling kan de Vennootschap besluiten om extra premie ter beschikking 
te stellen ten behoeve van de excedentregeling. Indien de vaste premie, die bestemd is voor 
de excedentregeling, plus deze extra premie onvoldoende is voor financiering van de 
beschikbaar te stellen premies binnen de excedentregeling volgens de reglementaire 
beschikbare premiestaffel, zal de reglementaire beschikbare premiestaffel naar rato verlaagd 
worden, zodanig dat de beschikbaar te stellen premie binnen de excedentregeling kan 
worden gefinancierd uit vaste pensioenpremie, die beschikbaar is voor de excedentregeling, 
plus deze extra premie. 
 
Communicatie naar de betrokkenen 
De vennootschap en de ondernemingsraad zullen door het bestuur van het pensioenfonds 
op de hoogte gesteld worden van een eventueel voorgenomen besluit tot korting van de 
pensioenopbouw of aanpassing van de beschikbare premiestaffel ten behoeve van de 
excedentregeling. 
 
Het verantwoordingsorgaan zal om advies worden gevraagd met betrekking tot een 
eventueel voorgenomen besluit tot het al dan niet korten van pensioenopbouw in enig jaar of 
aanpassing van de beschikbare premiestaffel ten behoeve van de excedentregeling. In de 
adviesaanvraag zullen de beweegredenen van het voorgenomen besluit en de gevolgen die 
het besluit naar verwachting heeft voor de deelnemers, gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden worden opgenomen. Na het verkrijgen van het advies over het 
voorgenomen besluit zal het bestuur een definitief besluit nemen. Het 
verantwoordingsorgaan wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit. Indien het 
advies van het verantwoordingsorgaan niet of niet volledig wordt gevolgd wordt schriftelijk 
gemotiveerd waarom van het advies wordt afgeweken.  
 
Zodra het voorgenomen besluit is omgezet in een definitief besluit worden de deelnemers 
hiervan op de hoogte gesteld. 
 
 
 


