Samenvatting financieel crisisplan
In de Pensioenwet staat dat de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) van het pensioenfonds een
financieel crisisplan moet bevatten. In dit plan geeft het bestuur aan welke maatregelen zij neemt als er
crisissituatie dreigt of als het pensioenfonds zich in een crisissituatie bevindt.
Crisissituatie
Er is sprake van een crisissituatie als het pensioenfonds de nominale toezegging niet kan nakomen en
daarom moet korten op de pensioenaanspraken en –uitkeringen.
Doelstelling en ambitie
De voornaamste doelstelling van het pensioenfonds is het nu en in de toekomst uitbetalen van de
pensioenen. Daarnaast streven we er naar (onze ambitie) om de pensioenen en opgebouwde
pensioenaanspraken te verhogen met de prijs- of loonontwikkeling.
Kritische beleidsdekkingsgraad
De kritische beleidsdekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds niet door middel van een
herstelplan kan aantonen dat zij in staat is binnen een termijn van 10 jaar te voldoen aan het Vereist Eigen
Vermogen. De kritische beleidsdekkingsgraad is in hoge mate afhankelijk van de rente.
Maatregelen
Om de dekkingsgraad te laten stijgen ten tijde van een crisissituatie heeft het pensioenfonds onderstaande
maatregelen ter beschikking:
Gedeeltelijk of niet toekennen van toeslagen aan verzekerden
Alleen bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan de dekkingsgraad waarbij volledige toekomstbestendige
toeslagverlening mogelijk is, worden volledige toeslagen toegekend. Dat betekent dat als de
beleidsdekkingsgraad daalt beneden die dekkingsgraad, toeslagen slechts gedeeltelijk worden toegekend.
Er worden geen toeslagen verleend bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of lager.
Aanpassen van het beleggingsbeleid
Als gezien de financiële situatie van het pensioenfonds de kans groot is dat de komende jaren geen
volledige toeslagen kunnen worden verleend, kan het beleggingsbeleid aangepast worden. Het bestuur
houdt de ontwikkelingen op de financiële markten en het herstel in de gaten en past indien nodig het
beleggingsbeleid aan.
Het verlagen van pensioenaanspraken en pensioenrechten
Het bestuur kan als de beleidsdekkingsgraad daar aanleiding toe geeft besluiten de pensioenen en
pensioenaanspraken te korten.
Versoberen van de pensioenregeling zonder de premie te verlagen
Het versoberen van de pensioenregeling kan bijdragen aan herstel zolang de premie niet wordt verlaagd.
Evenwichtige belangenbehartiging
Het bestuur van het pensioenfonds houdt bij het nemen van maatregelen in crisissituaties rekening met een
evenwichtige belangenbehartiging voor alle participanten van het pensioenfonds.
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