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K501 Evaluatie herstelplan
Bedragen in duizenden euro´s

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jjjj) 31-dec-16
1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

Onderbouwing gekozen hersteltermijn
1.3

1.4 Is de beleidsdekkingsgraad ultimo verslagjaar lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad? Ja
1.5 Op welk moment treedt de backstop in werking? (dd.mm.jj) 31-dec-21

Toelichting
1.6

Algemeen 
Realisatie verslagjaar Verwachting voor het 

jaar vanaf 31-12-2016
2.1a Primo stand dekkingsgraad (%) 106,6% 106,6%
2.1b Primo stand beleidsdekkingsgraad (%) 108,2% 103,3%
2.2 Mutatie dekkingsgraad (%-punt) 0,0% 2,6%
2.3a Ultimo dekkingsgraad (%) 106,6% 109,2%
2.3b Ultimo stand beleidsdekkingsgraad (%) 103,3% 108,0%
2.4 Technische voorzieningen 301.933 300.022
2.5a Vereiste dekkingsgraad (%) feitelijk 119,3% 119,3%
2.5b Vereiste dekkingsgraad (%) strategisch 119,2% 119,2%
2.6 Minimaal vereiste dekkingsgraad (%) 104,2% 104,2%

Toelichting op de realisatie in het verslagjaar
2.7 Geen

Toelichting op verwachting lopend jaar (verslagjaar +1):
2.8 Geen

Premie
Realisatie verslagjaar Verwachting voor het 

jaar vanaf 31-12-2016
3.1 Actuarieel benodigde premie voor verplichtingen voor risico fonds gebaseerd op de rentetermijnstructuur zoals 

genoemd in vraag 3.1 uit staat K401. De premie is exclusief solvabiliteitsopslag en exclusief uitvoeringskosten.
6.157 6.519

3.2 Beschikbare premie 7.345 7.767
3.3 Invloed premieverschil op dekkingsgraad (%-punt) 0,3% 0,3%

Toelichting op de realisatie in het verslagjaar
3.4 De impact van de premie op de dekkingsgraad voor 2016 ligt in lijn met de verwachting van afgelopen jaar.

Toelichting op de verwachting lopend jaar
3.5 De verwachting voor het jaar vanaf 31-12-2016 wijkt af van K401 doordat in het herstelplan rekening wordt gehouden met bestandsontwikkeling, waar ex-ante in K401 uit 

prudentie-overwegingen voor alle deelnemers (mits zij niet gedurende het jaar pensioneren) wordt uitgegaan van een volledig jaar pensioenopbouw. Omdat het fonds gesloten 
is voor nieuwe toetreders, leidt dit in de verwachting voor het lopende jaar in het onderhavige herstelplan tot een iets lagere premie. Dit is in aansluiting bij het herstelplan van
vorig jaar. Het verschil is overigens beperkt. 119,2%

1,9%

Uitkeringen
Realisatie verslagjaar Verwachting voor het 

jaar vanaf 31-12-2016
4.1 Uitkeringen 7.264 7.543
4.2 Omvang solvabiliteitsvrijval 482 498
4.3 Invloed solvabiliteitsvrijval op dekkingsgraad (%-punt) 0,2% 0,2%

Toelichting op de realisatie in het verslagjaar
4.4 Geen

Toelichting op de verwachting lopend jaar
4.5 Geen

Toeslagverlening (voorwaardelijk) tlv fonds / Korting tgv fonds
Realisatie verslagjaar Verwachting voor het 

jaar vanaf 31-12-2016
5.1 Toeslagverlening actieven (%) 0,0% 0,0%
5.2 Toeslagverlening inactieven (%) 0,0% 0,0%
5.3 Invloed lasten toeslagverlening op dekkingsgraad (%-punt) 0,0% 0,0%
5.4 Korting actieven (%) 0,0% 0,0%
5.5 Korting inactieven (%) 0,0% 0,0%
5.6 Invloed korting op dekkingsgraad (%-punt) 0,0% 0,0%

Toelichting op de realisatie in het verslagjaar
5.7 Vanwege de financiële positie van het fonds heeft het bestuur besloten om geen voorwaardelijke indexatie toe te kennen per 1 januari 2016.

Hoewel het pensioenfonds een gesloten karakter heeft, kan er qua duratie nog gesproken worden van een gemiddeld fonds. Daarnaast zijn er op dit moment ook geen aanwijzingen dat het 
fonds op korte termijn opgeheven zal worden. Het bestuur is daarom van mening dat de looptijd van de hersteltermijn van 10 jaar passend is en ziet geen reden om op dit moment een 
kortere looptijd voor het herstelplan te hanteren. Gezien de huidige financiele positie van het pensioenfonds en de gehanteerde verwachtingen, zal het hanteren van een enigszins kortere 

Het fonds is gedurende 2016 met de beleidsdekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad gekomen. De feitelijke dekkingsgraad ligt ultimo 2016 echter boven het minimaal 
vereiste dekkingsgraad.

Op 14 december 2016 heeft het bestuur de indexatie per 1-1-2017 van de onvoorwaardelijk geïndexeerde aanspraken vastgesteld op 0,42%. Door de beperkte omvang van de voorziening 
voor de onvoorwaardelijk geïndexeerde aanspraken heeft dit geen zichtbaar effect op de dekkingsgraad als geheel.



Toelichting op de verwachting lopend jaar
5.8 Voor een kleine groep inactieve deelnemers is nog sprake van een onvoorwaardelijke toeslag per 1 januari 2017 op basis van prijsinflatie. 

Verandering rentetermijnstructuur Realisatie verslagjaar
6.1 Wijziging technische voorzieningen als gevolg van verandering rentetermijnstructuur 25.989
6.2 Invloed van verandering rentetermijnstructuur op dekkingsgraad (%-punt) -9,1%

Toelichting op de realisatie in het verslagjaar
6.3 Geen

Rendement
Realisatie verslagjaar Verwachting voor het 

jaar vanaf 31-12-2016
7.1 Benodigde interesttoevoeging technische voorzieningen (%) -0,060% -0,217%
7.2 Feitelijk rendement (%) 8,6% 1,8%
7.3 Invloed rendementsverschil op dekkingsgraad (%-punt) 9,2% 2,1%

Toelichting op de realisatie in het verslagjaar
7.4 Het behaald rendement is hoger dan de verwachting van afgelopen jaar. Dit wordt veroorzaakt door betere beleggingsresultaten.

Toelichting op de verwachting lopend jaar
7.5

Overige oorzaken en kruiseffecten
Realisatie verslagjaar Verwachting voor het 

jaar vanaf 31-12-2016
8.1 Invloed van overige oorzaken en kruiseffecten op dekkingsgraad (%-punt) -0,6% 0,0%

Toelichting op de realisatie in het verslagjaar
8.2 Naast een regulier kruiseffect van -0,2% heeft de gecombineerde actualisering van sterftetafel en ervaringssterfte een effect van -0,4% op de dekkingsgraad.

Toelichting op de verwachting lopend jaar
8.3 Geen

Realisatie verslagjaar Verwachting voor het 
jaar vanaf 31-12-2016

9.1 Som van alle veranderingen van de dekkingsgraad 0,0% 2,6%

Uitvoering herstelplan
10.1 Zijn de in het herstelplan voor het verslagjaar opgegeven maatregelen volledig uitgevoerd? Ja

Toelichting uitvoering herstelplan
10.2 N.v.t.

Maatregelen gewijzigd t.o.v. het herstelplan 
11.1 Toename/afname achtergestelde lening 0 0
11.2 Premiebeleid aangepast Nee Nee
11.3 Beleggingsbeleid aangepast Nee Nee
11.4 Toeslagbeleid aangepast Nee Nee
11.5 Pensioenregeling aangepast Nee Nee
11.6 Andere maatregelen Nee Nee
11.7 Heeft één van bovengenoemde beleidsmaatregelen een ongunstig effect Nee Nee

Indien beleid aangepast ten opzicht van het herstelplan een beknopte toelichting geven op realisatie 
verslagjaar

11.8 Geen

Indien beleid aangepast ten opzicht van het herstelplan een beknopte toelichting geven op 
verwachting lopend jaar (verslagjaar +1)

11.9 Geen

Deze toeslag is reeds in de TV per 31 december 2016 verwerkt.

De gehanteerde verwachte rendementscurve is gebaseerd op het strategisch beleggingsbeleid van het fonds, waarbij wordt uitgegaan van de verwachte rendementen zoals vastgesteld 
door Willis Towers Watson. De verwachte rendementen zijn per looptijd gemaximeerd op de maximale rendementsparameters zoals geldend per 1 januari 2017. 

Het rendement op risicovrije vastrentende waarden is gebaseerd op de RTS per 31 december 2016. De verdeling over de beleggingscategorieën is gedaan op basis van de strategische 
mix, dit geeft 60,4% in vastrentende waarden, 34,3% in beursgenoteerde aandelen, 5,3% in aandelen opkomend. De verdeling van de vastrentende waarden is gedaan volgens de 
verdeling van de K-staten van Q4. Dit geeft de volgende verdeling AAA 39,1%, AA 37,0%, A 10,8%, BBB 13,1% en high yield 0,0%. De gehanteerde risicopremie zijn voor aandelen 
beursgenoteerd 3,25% en voor aandelen opkomend 3,75%.



Atradius
Versie 4.6

K502 Dekkingsgraadsjabloon

1 Verslagjaar (jjjj) 2016

DG primo Vereist Meetkundig
Jaar Premie Uitkering Indexatie RTS Rendement Overig vermogen Premie Korting beleggings-

M1 M2 M3 M4 M5 M6 (strategisch) rendement
% Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt % % % % %

2.1 2016 106,6% 0,3% 0,2% 0,0% -9,1% 9,2% -0,6% 106,6% 103,3% 119,2%
2.2 2017 106,6% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 109,2% 108,0% 119,2% 36,3% 0,00% 0,00% 0,00% 1,76%
2.3 2018 109,2% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 111,9% 110,7% 119,2% 36,4% 0,00% 0,00% 0,00% 1,87%
2.4 2019 111,9% 0,2% 0,3% -0,1% 0,0% 2,2% 0,1% 114,6% 113,3% 119,2% 36,4% 0,11% 0,10% 0,00% 1,93%
2.5 2020 114,6% 0,2% 0,4% -0,6% 0,0% 2,3% 0,0% 116,9% 115,5% 119,2% 36,4% 0,54% 0,48% 0,00% 2,24%
2.6 2021 116,9% 0,1% 0,5% -1,0% 0,0% 2,3% 0,0% 118,8% 117,5% 119,2% 36,6% 0,90% 0,80% 0,00% 2,46%
2.7 2022 118,8% 0,1% 0,6% -1,3% 0,0% 2,3% -0,1% 120,4% 119,1% 119,2% 36,7% 1,19% 1,06% 0,00% 2,73%
2.8 2023 120,4% 0,1% 0,6% -1,6% 0,0% 2,4% -0,1% 121,8% 120,4% 119,2% 36,9% 1,43% 1,27% 0,00% 3,05%
2.9 2024 121,8% 0,0% 0,7% -1,8% 0,0% 2,4% -0,1% 123,0% 121,6% 119,2% 37,1% 1,63% 1,45% 0,00% 3,29%
2.10 2025 123,0% 0,0% 0,8% -2,0% 0,0% 2,4% -0,1% 124,1% 122,6% 119,2% 37,8% 1,79% 1,59% 0,00% 3,51%
2.11 2026 124,1% 0,0% 0,8% -2,2% 0,0% 2,4% -0,1% 125,0% 123,5% 119,2% 38,1% 1,93% 1,71% 0,00% 3,66%
2.12 2027
2.13 2028

Δ dekkingsgraad (oorzaken voor mutaties van de dekkingsgraad) Parameters
Feitelijke 

DG ultimo
BeleidsDG 

ultimo
Indexatie 
actieven

Indexatie 
inactieven


