Herstelplan 2020

Waarom een herstelplan?
Een pensioenfonds heeft onvoldoende reserves als de dekkingsgraad lager is dan de vereiste
dekkingsgraad.
De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer was eind 2019 101,4%. Dit is te laag. Daarom moet
Pensioenfonds Vervoer volgens de regels van De Nederlandsche Bank een herstelplan opstellen.
Dit herstelplan moet laten zien dat de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar vanaf eind 2019 groeit naar
het vereiste niveau. Voor Pensioenfonds Vervoer ligt dat vereiste niveau op 31 december 2019 op 116,6%.
Eind 2026 voldoet Pensioenfonds Vervoer volgens het herstelplan weer aan het vereiste niveau.
De pensioenen worden niet of niet volledig geïndexeerd zolang de dekkingsgraad onvoldoende is. Dit zie je
terug in het herstelplan. Indexatie (het verhogen van de opgebouwde pensioenen en de
pensioenuitkeringen) is niet mogelijk in 2020. De kans is klein dat Pensioenfonds Vervoer de komende
jaren de pensioenen wel kan verhogen. Tot nu toe hoefden de pensioenen echter ook niet verlaagd te
worden. Volgens het herstelplan zou dat ook in de komende periode niet nodig zijn. Maar, het herstelplan
is gebaseerd op de situatie van eind 2019. De corona crisis brengt extra onzekerheid over de ontwikkeling
van de dekkingsgraad met zich mee. Bij een verdere verslechtering van de financiële situatie kunnen
toekomstige verlagingen in de toekomst mogelijk toch noodzakelijk worden.
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Toelichting op herstelplan
Toelichting bij de termen:
-

DG = Dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de waarde van de
pensioenverplichtingen (huidige en toekomstige pensioenuitkeringen).

-

Premie = in deze kolom ziet u de bijdrage van de premie aan de ontwikkeling van de dekkingsgraad.

-

Uitkering = het pensioenfonds keert de volledige (100%) pensioenen uit. Als de dekkingsgraad lager
is dan 100%, dan daalt de dekkingsgraad doordat wel het volledige pensioen wordt uitgekeerd.

-

Indexering = als de pensioenen verhoogd worden, dan gaat dit ten koste van de dekkingsgraad. In
het herstelplan gaat men uit van (gedeeltelijke) indexering vanaf 2025. Let op: hier kunnen geen
rechten aan worden ontleend!

-

Overrendement = extra rendement dat verwacht wordt bovenop het rendement dat nodig is voor
het uitkeren van de toegezegde pensioenen (nu en in de toekomst).

-

BeleidsDG = beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen
12 maanden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad neemt het bestuur van het pensioenfonds
beslissingen over bijvoorbeeld het indexeren van pensioenen.

