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1. Inleiding 
In dit financieel crisisplan legt het bestuur van Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot het 
kader en de afspraken vast met betrekking tot de wijze waarop het bestuur handelt als het 
pensioenfonds in een crisissituatie terecht komt. 
 
De in dit financieel crisisplan beschreven maatregelen geven een mogelijke inzet van 
sturingsmiddelen tijdens een financiële crisis weer. Dit wil niet zeggen dat het bestuur in 
geval van een financiële crisis dit plan exact zal uitvoeren. In het geval van een financiële 
crisis zal het bestuur weloverwogen beslissen, of en in welke mate uitvoering zal worden 
gegeven aan de maatregelen, zoals beschreven in dit plan. Het is immers vooraf onmogelijk 
om alle facetten van een financiële crisissituatie volledig in te schatten. 
 
Dit financieel crisisplan is voor het eerst op 26 april 2012 door het bestuur van het 
pensioenfonds vastgesteld en wordt jaarlijks getoetst op actualiteit en indien nodig 
aangepast. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden in april 2018. 
 
Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot heeft dit financieel crisisplan opgesteld conform het 
bepaalde bij en krachtens artikel 145 van de Pensioenwet en artikel 29b van het Besluit 
financieel toetsingskader pensioenfondsen. 
 
De volgende onderwerpen komen in dit financieel crisisplan aan bod: 
- Definitie van een financiële crisis. 
- De kritische dekkingsgraad van het pensioenfonds. 
- Beschikbare maatregelen, inzetbaarheid en effectiviteit. 
- De prioritering van de maatregelen. 
- Evenwichtige belangenafweging. 
- Communicatie vooraf en tijdens een crisis. 
- Besluitvormingsproces ten tijde van een crisis. 

 
 

2. Financiële crisis 
Een financiële crisis kan gedefinieerd worden als de (financiële) situatie waarbij de 
doelstelling(en) van het pensioenfonds niet meer waargemaakt kunnen worden. De 
doelstelling van het pensioenfonds is vastgelegd in de statuten (artikel 3): “het 
pensioenfonds heeft ten doel het verstrekken of doen verstrekken van pensioen en/of andere 
uitkeringen, zulks ter uitvoering van de door de vennootschap of een gelieerde onderneming 
gesloten pensioenovereenkomsten.” 
Het bestuur wil een zo zeker mogelijk pensioen bieden. Dat sluit aan op de behoeften van de 
deelnemers. In paragraaf 2.1.1 van de Actuarieel en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) is 
opgenomen dat het pensioenfonds als missie heeft om alle huidige en toekomstige 
deelnemers te voorzien van de pensioenuitkeringen zoals in de reglementen vastgesteld en 
die waar mogelijk te indexeren voor prijsinflatie. 
 
Het bestuur van het pensioenfonds definieert een crisissituatie als een situatie waarin de 
nominale pensioentoezeggingen in gevaar komen. 
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In de onderstaande tabel zijn de verschillende financiële situaties opgesomd en voorzien van 
een classificatie. Hierbij geldt: 
 Geen crisissituatie 

Geen crisissituatie, maar langdurige periode in deze situatie vraagt aandacht  
 Situatie vraagt aandacht: het bestuur beziet of sturingsmiddelen ingezet kunnen of 

moeten worden en zo ja, in welke fase 
Situatie vraagt urgente aandacht 

 Crisissituatie: crisisplan treedt in werking 
 

Financiële situaties       Consequenties  Crisis? 

a) Beleidsdekkingsgraad > maximum 
van VEV en dekkingsgraad waarbij 
volledige toekomstbestendige 
toeslagverlening kan plaatsvinden 

   

b) 110% <Beleidsdekkingsgraad < 
maximum van VEV en 
dekkingsgraad waarbij volledige 
toekomstbestendige 
toeslagverlening kan plaatsvinden 

- Opstellen herstelplan 
- Prorata toeslagverlening 

mogelijk mits en indien 
DG erna > of gelijk aan 
110% blijft 

- Korten van de 
pensioenopbouw in de 
basisregeling, als de 
actuele dekkingsgraad 
cumulatief meer dan 
0,5%-punt is gedaald als 
gevolg van het saldo van 
premiebetaling én 
pensioenopbouw in de 
premievaste periode van 
1 januari 2015 tot en met 
31 december 2019. 

- Afhankelijk van 
omstandigheden 
mogelijk aanpassen 
strategische 
beleggingsmix 

 

c) MVEV < Beleidsdekkingsgraad 
<110% 

- Conform b) 
- Geen toeslagverlening 

 

d) Kritische dekkingsgraad < 
Beleidsdekkingsgraad < MVEV 

- Conform c) 
- Verminderen 

pensioenopbouw als de 
zuivere kostendekkende 
premie rekening 
houdend met een 
aangepaste 
solvabiliteitsopslag hoger 
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is dan de feitelijke 
premie 

- Indien deze situatie vijf 
jaar voortduurt en de 
actuele DG bij de laatste 
vaststelling ook onder 
het MVEV ligt: korten 
opgebouwde 
pensioenaanspraken en 
rechten, zodanig dat de 
actuele dekkingsgraad 
direct gelijk is aan het 
MVEV 

e) Beleidsdekkingsgraad < kritische 
dekkingsgraad 

- Conform d) 
- Korten van 

pensioenaanspraken en 
-rechten zodanig dat in 
tien jaar naar 
verwachting herstel tot 
VEV mogelijk is 

 

 
Daarnaast ziet het bestuur een (materiële) daling van het aantal actieven of een materiële 
wijziging van de kenmerken van de actieven (leeftijd, gemiddeld inkomen) als een situatie die 
aandacht vraagt, omdat dit van invloed kan zijn op de herstelkracht van de het fonds en op 
de pensioenopbouw (zie hoofdstuk 4c).  
 
 
3. Kritische dekkingsgraad 
De kritische dekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad waarbij het Vereist Eigen Vermogen 
naar verwachting niet meer binnen tien jaar kan worden bereikt, zonder inzet van 
noodmaatregelen. Noodmaatregelen zijn alle niet-reguliere sturingsmaatregelen, zoals het 
korten van opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten of een verlaging 
van nog op te bouwen pensioenaanspraken in de toekomst. 
 
De herstelkracht van het pensioenfonds is mede afhankelijk van de hoogte en de curve van 
de rentetermijnstructuur en het verwacht rendement.  
De kritische dekkingsgraad (waarbij in tien jaar hersteld kan worden tot het VEV) is per eind 
2017 gelijk aan 87,4%. Deze kritische dekkingsgraad is gebaseerd op het verwacht 
rendement zoals is gehanteerd in het herstelplan. Dit verwacht rendement is gebaseerd op 
de maximale parameters. 
 
De kritische dekkingsgraad is afhankelijk van de (markt)rente. In de onderstaande tabel 
wordt ter indicatie de kritische dekkingsgraad voor een tweetal scenario’s (bij zowel een 
rentestijging als een rentedaling met een procentpunt) weergegeven. 
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Kritische dekkingsgraad 

Effect 
rente 

Fictieve kritische 
dekkingsgraad 

0% 87,4% 

+ 1% 90,0% 

-/- 1% 84,0% 

 
Indien de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100% zal het bestuur 
de kritische dekkingsgraad vast laten stellen op basis van de dan geldende economische 
omstandigheden. 
 
 
4. Beschikbare maatregelen, inzetbaarheid en effectiviteit 
Het juridisch uitgangspunt is dat de Vennootschap de inhoud van de pensioenovereenkomst 
bepaalt. 
Het bestuur van het pensioenfonds stelt op grond van artikel 17 van de statuten en artikel 8 
van de uitvoeringsovereenkomst het pensioenreglement vast, in overeenstemming met de 
door de vennootschap gesloten pensioenovereenkomst. Het pensioenfonds is bevoegd de 
pensioenreglementen te wijzigen, onder meer op verzoek van de vennootschap en/of als 
gevolg van wettelijke wijzigingen.  
 
Het bestuur van het pensioenfonds stelt op grond van de artikelen 5 en 6 van de statuten het 
beleid vast. Het beleid van het pensioenfonds is opgenomen in de ABTN. Het pensioenfonds 
heeft de volgende maatregelen ter beschikking om te voorkomen dat zij in een crisissituatie 
terechtkomt, of om uit een crisissituatie te herstellen: 
a) Het niet (volledig) toekennen van toeslagen. 
b) Het aanpassen van het beleggingsbeleid. 
c) Het verlagen van de pensioenopbouw. 
d) Korting van pensioenaanspraken en –rechten. 

 
a. Het niet (volledig) toekennen van toeslagen 
Het toeslagenbeleid van het pensioenfonds is beschreven in paragraaf 8.3. van de ABTN. 
Het niet (volledig) toekennen van toeslagen wordt gezien als onderdeel van het huidige 
beleid en wordt in die zin al volledig gebruikt voor het herstel. Een extra bijdrage aan herstel 
vanuit een crisissituatie is hiermee derhalve niet te realiseren.  
 
Het bestuur besluit over het al dan niet toekennen van toeslagen. Het pensioenfonds 
beschikt over een leidraad, op grond waarvan na toekenning van een toeslag een 
dekkingsgraad van ten minste 110% moet resteren en bij een beleidsdekkingsgraad lager 
dan 110% geen toeslag wordt verleend. De beleidsdekkingsgraad ultimo december is 
leidend. Eind december 2017 bedroeg de dekkingsgraad waarbij volledige 
toekomstbestendige toeslagverlening mogelijk is 124,3%.  
 
In de navolgende tabel worden de belangrijkste kenmerken van deze maatregel 
weergegeven: 
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Het niet (volledig) toekennen van 
toeslagen 

 

Juridisch kader ABTN, hoofdstuk 8.3. 
Pensioenreglement, artikel 5 
Uitvoeringsovereenkomst, artikel 10 

Mate van inzetbaarheid Bestuur neemt besluit 

Effectiviteit maatregel Geen toeslagverlening = geen wijziging 
dekkingsgraad 

Groepen die geraakt worden door 
maatregel 

Deelnemers en gewezen deelnemers: 
- Koopkrachtvermindering na 

pensionering 
- Wordt mogelijk gecompenseerd door 

toekomstige inhaalindexatie  
Pensioengerechtigden:  

- Directe koopkrachtvermindering 
- Wordt op termijn mogelijk 

gereduceerd door inhaalindexatie, 
voor toekomstige uitkeringen 

Oordeel bestuur De maatregel levert geen extra herstel op  

 
 

b. Aanpassen beleggingsbeleid 
Het strategisch beleggingsbeleid van het pensioenfonds is beschreven in bijlage 1 van de 
ABTN. Bij het vaststellen van het strategisch beleggingsbeleid heeft het bestuur van het 
pensioenfonds de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
- In extreem slechte marktomstandigheden wil het pensioenfonds in principe niet onder een 

nominale dekkingsgraad van 90% terechtkomen. Daarbij heeft het pensioenfonds de 
ambitie om deze grens op te trekken zodra de dekkingsgraad dat toelaat.  

- In extreem slechte marktomstandigheden wil het pensioenfonds bij voorkeur een 
koopkrachtverlies van 30% (pensioenresultaat 70%) na 15 jaar voorkomen. 

- Kortingen op de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane uitkeringen dienen 

zoveel mogelijk voorkomen te worden.  

 
Een besluit tot aanpassing van het strategisch beleggingsbeleid kan door het bestuur worden 
genomen. Voorafgaande aan dit besluit worden diverse alternatieven door de 
beleggingscommissie onderzocht. De consequenties van een wijziging van het strategisch 
beleggingsbeleid worden hierbij inzichtelijk gemaakt door middel van bijvoorbeeld een ALM-
studie. 
 
In de navolgende tabel worden de belangrijkste kenmerken van deze maatregel 
weergegeven: 
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Aanpassen beleggingsbeleid  

Juridisch kader ABTN, bijlage 1 

Mate van inzetbaarheid Bestuur neemt besluit 

Effectiviteit maatregel - Risico-reductie leidt tot minder kans 
op lagere dekkingsgraad 

- Minder risico = minder verwacht 
rendement en minder herstelkracht 

Groepen die geraakt worden door 
maatregel 

Deelnemers, gewezen deelnemers  en 
pensioengerechtigden:  

- Kans op korting wijzigt 
- Verwachte toekomstige 

toeslagverlening wijzigt 

Oordeel bestuur De maatregel levert geen extra herstel op  

 
 
c. Het verlagen van de pensioenopbouw  
Het premiebeleid van het pensioenfonds is beschreven in hoofdstuk 7 en bijlage 3 van de 
ABTN. 
 
Op grond van de uitvoeringsovereenkomst is de feitelijke premie voor de basisregeling tot en 
met 2019 gelijk aan 24,3% over de som van de pensioengevende salarissen tot € 51.772 
(2018) en voor de excedentregeling 14,3% over de som van de pensioengevende salarissen 
van € 51.772 tot € 105.075 (2018) . 
 
Het pensioenfonds voert een beoogde middelloonregeling uit met financiering op basis van 
een vaste premie (CDC), die voorziet in een ouderdomspensioen, een partnerpensioen 
(opbouwbasis) en een wezenpensioen voor het salaris tot het grensbedrag (2017: € 51.133, 
basisregeling). Boven het grensbedrag geldt een beschikbare premieregeling (aanvullende 
regeling) met een partnerpensioen op risicobasis voor het inkomensdeel boven dit 
grensbedrag.  
 
Jaarlijks wordt getoetst of de pensioenopbouw in de basisregeling en de beschikbaar te 
stellen premie in de excedentregeling kunnen worden gefinancierd uit de feitelijke premie. 
Indien de feitelijk betaalde premie onvoldoende is om de pensioenopbouw in de 
basisregeling en/of de beschikbaar te stellen premies in de excedentregeling te financieren 
kan de pensioenopbouw in het betreffende jaar en/of de beschikbaar te stellen premie in het 
betreffend jaar verlaagd worden.  
 
Pensioenopbouw zal in enig jaar worden verminderd, indien: 

- De gedempte kostendekkende premie hoger is dan de feitelijke premie 
- De beleidsdekkingsgraad lager is dan het MVEV en de zuivere kostendekkende 

premie rekening houdend met een aangepaste solvabiliteitsopslag (dekkingsgraad – 
100%, maar ten minste 0%) in enig jaar hoger is dan de feitelijke premie; 
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- De actuele dekkingsgraad meer dan 0,5%-punt gedaald is 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. 
 

De beschikbare premiestaffel zal worden aangepast, indien de vaste premie, die bestemd is 
voor de excedentregeling, onvoldoende is voor financiering van de beschikbaar te stellen 
premies binnen de excedentregeling.: 
 
De toetsingsprocedure staat beschreven in bijlage 3 van de ABTN.  
 
In de navolgende tabel worden de belangrijkste kenmerken van deze maatregel 
weergegeven: 
 

Verlagen pensioenopbouw  

Juridisch kader Uitvoeringsovereenkomst, artikel 2 
ABTN, hoofdstuk 7 en bijlage 3 

Mate van inzetbaarheid Bestuur neemt besluit 

Effectiviteit maatregel Afhankelijk van de rentestand. In het 
herstelplan daalt de dekkingsgraad met 0%-
0,2% per jaar door premiebetaling 

Groepen die geraakt worden door 
maatregel: 
 

Actieven: vermindering pensioenopbouw in 
betreffend jaar 

Oordeel Bestuur De maatregel heeft beperkte invloed op 
beleidsdekkingsgraad, maar heeft prioriteit 
boven korten van pensioenaanspraken en -
rechten.  

 
d. Korten van pensioenaanspraken- en rechten 
Het bestuur ziet het korten van pensioenaanspraken- en rechten als uiterste noodmaatregel 
om uit herstel te komen, indien de andere maatregelen zijn ingezet of het bestuur, na 
afweging van alle belangen, heeft besloten deze maatregelen niet in te zetten. 
 
Het bestuur kan besluiten om de pensioenaanspraken en -rechten integraal te verlagen. Dit 
houdt in dat alle pensioenaanspraken en –rechten op dezelfde wijze gekort worden. Het 
pensioenfonds kan op grond van artikel 134 van de Pensioenwet de verworven 
pensioenaanspraken en pensioenrechten verminderen, echter uitsluitend indien: 
 
 De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds per einde van een kalenderkwartaal niet 

voldoet aan de bij of krachtens artikel 132 van de Pensioenwet gestelde eisen ten 
aanzien van het Vereist Eigen Vermogen en het pensioenfonds niet in staat is om via het 
herstelplan aan te tonen dat het pensioenfonds binnen een termijn van tien jaar een 
beleidsdekkingsgraad heeft hoger of gelijk aan het Vereist Eigen Vermogen. 
In deze situatie wordt 1/10 van het verschil tussen de in het herstelplan 
geprognosticeerde beleidsdekkingsgraad en het Vereist Eigen Vermogen gekort. 
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 De beleidsdekkingsgraad gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar na ingang 
van een herstelplan niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 131 van de Pensioenwet 
gestelde eisen ten aanzien van het Minimaal Vereist Eigen Vermogen. 
In deze situatie neemt het pensioenfonds binnen zes maanden maatregelen die ertoe 
leiden dat direct wordt voldaan aan het Minimaal Vereist Eigen Vermogen. De korting 
wordt in dit geval vastgesteld als het verschil tussen de actuele dekkingsgraad en het 
Minimaal Vereist Eigen Vermogen. De korting wordt over een periode van 10 jaar 
uitgesmeerd, maar wordt direct volledig in de voorziening pensioenverplichtingen 
verwerkt. 

 Alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, 
zijn ingezet in het herstelplan, bedoeld in artikel 138 van de Pensioenwet of artikel 139 
van de Pensioenwet. 

 
Het pensioenfonds informeert de vennootschap, de deelnemers, gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken 
en pensioenrechten. De vermindering kan op zijn vroegst een maand na de in de vorige 
volzin bedoelde informatieverstrekking worden gerealiseerd. 
 
In een situatie dat korting noodzakelijk is spreidt het pensioenfonds de korting in principe 
over een periode van 10 jaar. 
 
In geval op enig moment de situatie zich voordoet dat de aanspraken op pensioen gekort 
moeten worden, zullen de tot dat moment reeds toegekende en ingegane pensioenen en de 
premievrije aanspraken van de deelnemers, gewezen deelnemers en de 
pensioengerechtigden met een gelijk percentage verminderd worden 
 
In de onderstaande tabel worden de belangrijkste kenmerken van deze maatregel 
weergegeven: 
 

Korting pensioenaanspraken en -
rechten 

 

Juridisch kader ABTN, hoofdstuk 8.4 

Mate van inzetbaarheid Het bestuur kan besluiten tot korting van 
pensioenaanspraken en –rechten. 

Effectiviteit maatregel Bij beleidsdekkingsgraad van 100% geldt: 
- 1% korten =  1% verhoging actuele 

dekkingsgraad 

Groepen die geraakt worden door 
maatregel 

Deelnemers en gewezen deelnemers: 
- Koopkrachtvermindering na 

pensionering 
-  Wordt mogelijk gecompenseerd door    

toekennen van inhaalindexatie 
Gepensioneerden:  

- Directe koopkrachtvermindering 
- Wordt op termijn mogelijk 

gereduceerd door toekennen van 
inhaalindexatie 



 
 
 

Financieel crisisplan, bijlage 5 (ABTN) 
Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 

 

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot    

20180406_PVL_financieel crisisplan bijlage 5 ABTN DEF.docx 

Pagina 9/14 

  

 

Oordeel bestuur Het bestuur ziet deze maatregel als uiterste 
redmiddel. 

 
5. Prioritering  
Wanneer het pensioenfonds zich in een crisissituatie bevindt zal het bestuur besluiten welke 
maatregelen worden ingezet en in welke mate. Hierbij geldt in principe de volgende 
prioritering: 
1. Het niet (volledig) toekennen van toeslagen; 
2. Het verlagen van de pensioenopbouw; 
3. Korten van pensioenaanspraken en -rechten. 

 
Het bestuur acht het aanpassen van het beleggingsbeleid alleen opportuun indien de 
(economische ) omstandigheden naar de mening van het bestuur zodanig zijn gewijzigd dat 
aanpassing van het strategisch beleggingsbeleid noodzakelijk is. 
 
6. Evenwichtige belangenafweging 
Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar de belangen van de bij het 
pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en hun 
partners en de vennootschap en zorgt ervoor dat zij zich door hen op evenwichtige wijze 
vertegenwoordigd kunnen voelen.  
 
Het bestuur is van mening dat: 

 Alle belanghebbenden bij moeten dragen aan herstel in een crisissituatie 

 De lasten zo veel mogelijk gelijk verdeeld moeten worden over jongere en oudere 
deelnemers van het pensioenfonds 

 Indien er sprake is van het korten van pensioenaanspraken en –rechten geen 
onderscheid gemaakt moet worden naar deelnemers, gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden 

 
In de navolgende tabel is schematisch weergegeven welke maatregel effect heeft op welke 
groep belanghebbenden: 
 

Impactanalyse  

Maatregel Deelnemers Gewezen 
deelnemers 

Pensioen-
gerechtigden 

Vennootschap 

Aanpassen toeslagverlening Ja Ja Ja Nee 

Aanpassen beleggingsbeleid Ja Ja Ja Nee 

     

Verlagen pensioenopbouw Ja Nee Nee Nee 

Korten aanspraken Ja Ja Ja Nee 

 
Om de belangen op evenwichtige wijze te kunnen behartigen wordt in een crisissituatie voor 
elke groep (deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) op hoofdlijnen 
inzichtelijk gemaakt: 
- Op welke wijze de groep bijdraagt aan herstel; 
- In welke mate de groep bijdraagt aan herstel; 
- Welke inkomenseffect de bijdrage aan herstel heeft. 
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Het bestuur combineert de bovengenoemde inzichten met gebeurtenissen uit het verleden 
(b.v. de ontwikkeling van de levensverwachting) om te komen tot een evenwichtige afweging 
van de belangen van alle belanghebbenden. 
 
7. Samenvatting maatregelen in crisissituatie 
Het bestuur zal achtereenvolgens de volgende maatregelen inzetten: 
 
 
 

Fase 1: beleidsdekkingsgraad en dekkingsgraad >maximum 
VEV en dekkingsgraad behorende bij volledig 
toekomstbestendig toeslagenbeleid 

 Toekennen van toeslagen 
Fase2: beleidsdekkingsgraad >110% < maximum VEV en 
dekkingsgraad behorende bij volledig toekomstbestendig 
toeslagenbeleid 

 Opstellen herstelplan 

 Naar rato toekennen van toeslagen mits en indien 
dekkingsgraad na toeslagverlening hoger dan 110% blijft. 

 Korting pensioenopbouw basisregeling  indien negatieve 
bijdrage aan herstel door premiebetaling cumulatief 
gemeten vanaf 1 januari 2015 groter is dan 0,5% 
dekkingsgraad. 

 Afhankelijk van omstandigheden mogelijk aanpassen 
strategische beleggingsmix 

Fase 3: beleidsdekkingsgraad <110%> MVEV 

 Opstellen herstelplan 

 Geen toeslagverlening 

 Korting pensioenopbouw basisregeling indien negatieve 
bijdrage aan herstel door premiebetaling cumulatief  
gemeten vanaf 1 januari 2015 groter is dan 0,5% 
dekkingsgraad. 

 Afhankelijk van omstandigheden mogelijk aanpassen 
strategische beleggingsmix 

Fase 4: kritische dekkingsgraad <beleidsdekkingsgraad 
<MVEV 

 Conform fase3 

 Verminderen pensioenopbouw basisregeling als de zuivere 
kostendekkende premie rekening houdend met een 
aangepaste solvabiliteitsopslag hoger is dan de feitelijke 
premie 

 Indien deze situatie 5 jaar voortduurt en de dekkingsgraad 
bij de laatste vaststelling ook onder het MVEV ligt: Korten 
opgebouwde pensioenaanspraken en rechten, zodanig dat 
de actuele dekkingsgraad gelijk is aan het MVEV 

Fase 5: beleidsdekkingsgraad <kritische dekkingsgraad 

 Conform fase 4 

 Indien maatregelen conform fase 4 niet voldoende 
hertelkracht bieden: het korten van pensioenaanspraken 
en –rechten, zodanig dat in tien jaar naar verwachting 
herstel tot VEV mogelijk is 

 
Het bestuur ziet een dekkingsgraad van 90% als belangrijke signaleringsgrens en richt het 
beleggingsbeleid zodanig in dat de kans dat de dekkingsgraad lager dan 90% wordt beperkt is.  

Circa 124%1 
 
 
 

1161%2 
 
 
 
 

110% 
 
 
 

104,2%3 
 
 
 

87%4,5 
 

 

Beleidsdekkingsgraad (risico 
fonds) 
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1. Dekkingsgraad waarbij volledig toeslag 

kan worden verleend 
2. Vereist Eigen Vermogen (risico fonds) 

4. Kritische dekkingsgraad 

3. Minimaal Vereist Eigen Vermogen 
(risico fonds) 

5. Absolute ondergrens 

 

8. Communicatie 
Het bestuur van het pensioenfonds vindt het van groot belang dat de belanghebbenden 
(actieve deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden, vennootschap, 
verantwoordingsorgaan, visitatiecommissie, als mede de ondernemingsraad en de 
vereniging van gepensioneerden) op een volledige, tijdige en duidelijke wijze worden 
geïnformeerd over het financieel crisisplan en de maatregelen die beschikbaar zijn in de 
verschillende financiële stadia waarin het pensioenfonds kan verkeren c.q. de maatregelen 
die worden ingezet tijdens een crisis.  
 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar: 
 Het ter kennis brengen aan de belanghebbenden van het bestaan van het financieel 

crisisplan, voordat een crisis zich voordoet. 
 De communicatie indien een crisis zich voordoet. 
 
a. De communicatie, voordat een crisis zich voordoet  
De communicatiecommissie bereidt de communicatie voor. Het bestuur stelt de 
communicatie vast, waarna de belanghebbenden daarvan kennis kunnen nemen 
In de communicatie via de website wordt structureel aandacht besteed aan de financiële 
situatie van het pensioenfonds en eventuele consequenties. Onderdeel hiervan is de 
maandelijkse publicatie van de dekkingsgraad, met een korte toelichting en het verloop over 
de achterliggende periode. 
Een samenvatting van het crisisplan wordt opgenomen op de website. Jaarlijks zal in het 
eerste kwartaal in een nieuwsbrief aandacht worden besteed aan het crisisplan en de daarin 
opgenomen maatregelen. Tevens zal jaarlijks in het jaarverslag aandacht besteedt worden 
aan het crisisplan.  
 
b. De communicatie tijdens een crisis 
Tijdens een crisis zullen alle communicatiemiddelen worden aangewend om 
belanghebbenden zo spoedig mogelijk kennis te laten nemen van de (voorgenomen) 
maatregelen 
 
Eerst de vennootschap en de toezichthouder, het verantwoordingsorgaan en de 
visitatiecommissie. Daarna de ondernemingsraad, de vereniging van gepensioneerden en de 
verschillende deelnemersgroepen. De communicatie wordt getrechterd van algemeen naar 
individueel.  
Uitgangspunten bij de communicatie zijn: proactief, tijdigheid en begrijpelijkheid. 
Het streven is de communicatie met belanghebbenden in alle gevallen na de definitieve 
besluitvorming door het bestuur binnen 5 werkdagen plaats te laten vinden.  
De specifieke communicatie met de exacte omvang van korting van pensioenaanspraken en 
–rechten, zal plaatsvinden binnen 10 werkdagen nadat de individuele berekeningen zijn 
gemaakt en goedgekeurd zijn.  
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Website 
Op de website wordt een nieuwsbericht geplaatst met daarin een korte opsomming van de 
(voorgenomen) maatregelen. De communicatiecommissie draagt zorg voor de 
(voorbereiding van de) tekst van het nieuwsbericht op de website. De tekst wordt vastgesteld 
door het bestuur. 
 
Nieuwsbrief 
In aanvulling op het bericht van de website wordt een nieuwsbrief opgesteld, met daarin een 
nadere toelichting op de financiële positie en de (voorgenomen) maatregelen. De nieuwsbrief 
wordt opgenomen op de website en tevens per post verstuurd (of indien mogelijk: per mail)  
naar alle actieve, gewezen en gepensioneerde deelnemers. De communicatiecommissie 
draagt zorg voor de (voorbereiding van de) nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt vastgesteld 
door het bestuur.  
 
Bijeenkomst 
Indien het bestuur dit noodzakelijk acht, wordt binnen 4 weken na besluitvorming een 
bijeenkomst georganiseerd voor alle actieve, gewezen en gepensioneerde deelnemers. Het 
bestuursbureau draagt zorg voor de organisatie van de bijeenkomst. De 
communicatiecommissie draagt zorgt voor de in de bijeenkomst te houden presentatie(s).  
 
Communicatie deelnemers 
Indien er sprake is van korting van pensioenaanspraken en –rechten worden actieve en 
inactieve deelnemers in een persoonlijke brief op de hoogte gesteld van de consequenties 
voor hun pensioenaanspraken en -rechten. Het pensioenfonds beschikt over een GBA-
aansluiting. De adresgegevens zijn hierdoor vrijwel volledig bekend. Periodiek worden de 
niet in het GBA-systeem opgenomen gegevens geverifieerd. 
 
Communicatie met de vennootschap 
Voorafgaande aan de communicatie met de (actieve en inactieve) deelnemers en het 
plaatsen van een bericht op de website vindt overleg plaats tussen (een afvaardiging van) 
het bestuur en de vennootschap. De vennootschap wordt vooraf op de hoogte gesteld van 
de voorgenomen communicatie en de tijdslijnen welke daarbij in acht worden genomen,.  
 
Communicatie met DNB 
Voorafgaande aan de communicatie met de (actieve en inactieve) deelnemers en het 
plaatsen van een bericht op de website wordt DNB schriftelijk op de hoogte gesteld van de 
voorgenomen maatregelen. De voorzitter van het bestuur neemt hiertoe het initiatief. Het 
contact met DNB loopt vervolgens via de voorzitter van het bestuur. 
 
Communicatie met verantwoordingsorgaan 
Voorafgaand aan de communicatie met de (actieve en inactieve) deelnemers en het plaatsen 
van een bericht op de website wordt het verantwoordingsorgaan in een persoonlijk gesprek 
met (een afvaardiging van) het bestuur geconsulteerd en op de hoogte gesteld van de 
voorgenomen maatregelen. 
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Communicatie met visitatiecommissie 
Voorafgaande aan de communicatie met de (actieve en inactieve) deelnemers en het 
plaatsen van een bericht op de website wordt de visitatiecommissie in een persoonlijk 
gesprek met (een afvaardiging van) het bestuur op de hoogte gesteld van de voorgenomen 
maatregelen.  
 
Telefonische vragen belanghebbenden 
In de nieuwsbrief, op de website en in de deelnemerscommunicatie wordt het 
telefoonnummer en e-mailadres van de pensioenadministrateur opgenomen. 
Belanghebbenden kunnen via dit nummer of adres contact opnemen met vragen. 
 
Pers 
De voorzitter van het pensioenfonds (en bij diens ontstentenis: de secretaris) staat de pers te 
woord. 
 
 
9. Besluitvormingsproces 
Op het moment dat zich een crisissituatie voordoet neemt de voorzitter van het bestuur de 
leiding als het gaat om het in gang zetten van die zaken die noodzakelijk zijn om als 
pensioenfonds adequaat te kunnen reageren. Hierbij worden in elk geval de volgende acties 
ondernomen: 

- Bestuursbureau: het plannen van een bestuursvergadering. 

- Risicomanagementcommissie: Het voorbereiden van informatie met betrekking tot de 
wijziging van de pensioenopbouw en het korten van pensioenaanspraken en -rechten. 
Deze informatie dient voorafgaande aan de eerste bestuursvergadering beschikbaar te 
zijn. 

- Beleggingscommissie: Het voorbereiden van informatie, waaruit kan worden opgemaakt 
of de (economische ) omstandigheden aanleiding geven tot het wijzigen van het 
beleggingsbeleid. Deze informatie voorafgaande aan de eerste bestuursvergadering 
beschikbaar te zijn. 

- De Communicatiecommissie neemt het initiatief tot het opstellen van een nieuwsbrief, de 
tekst op de website en (indien van toepassing) het organiseren van een bijeenkomst. De 
teksten worden geaccordeerd door het bestuur van het pensioenfonds. 

 
Besluitvorming vindt plaats door het bestuur. Overeenkomstig artikel 8 lid 4 van de statuten 
dienen ten minste vier bestuursleden ter vergadering aanwezig te zijn.  
Een bestuursbesluit kan conform artikel 8 lid 8 van de statuten eveneens worden genomen 
door middel van schriftelijke instemming (of e-mail) door alle bestuursleden.  
 
Belangrijkste uitgangspunt in de besluitvorming is en blijft ook in een crisissituatie 
evenwichtige belangenbehartiging. 
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Navolgend is (kort) omschreven welke partijen op welk moment een rol spelen bij het nemen 
van (crisis) maatregelen.  
 

  

Het niet (volledig) toekennen van 
toeslagen 

Het bestuur is bevoegd het toeslagenbeleid van 
het pensioenfonds aan te passen. 

Het verhogen van de premiemarge door 
verlagen van de pensioen opbouw 

Het bestuur is bevoegd de pensioenopbouw te 
verlagen, na overleg met het 
verantwoordingsorgaan. 

Het wijzigen van het strategisch 
beleggingsbeleid 

Het bestuur is bevoegd over te gaan tot een 
aanpassing van het strategisch 
beleggingsbeleid. 

Het korten van pensioenaanspraken en 
-rechten 

Als uiterste redmiddel is het bestuur bevoegd 
om over te gaan tot het verminderen van de 
laste van het pensioenfonds verworven 
pensioenaanspraken en pensioenrechten 
indien en voor zover wordt voldaan aan de 
voorwaarden in artikel 134 van de 
Pensioenwet. 

 


