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Herstelplannen

Geacht bestuur,
De recente dalingen van de dekkingsgraden van pensioenfondsen, geven De Nederlandsche Bank
(hierna: DNB) aanleiding tot het volgende bericht.
Ingediende herstelplannen blijven van toepassing
Nadat begin 2009 pensioenfondsen met een dekkings- of reservetekort herstelplannen hebben
ingediend bij DNB, hebben de dekkingsgraden zich in de loop van 2009 weer gunstig
ontwikkeld. Bij een aanzienlijk aantal van deze fondsen stegen de dekkingsgraden tot boven het
niveau van het minimaal vereist eigen vermogen en bij een geringer aantal stegen de
dekkingsgraden tot boven het vereist eigen vermogen.
Zoals vermeld in onze brieven van 18 december 2008 en 2009 hanteert DNB het uitgangspunt dat
een pensioenfonds drie opeenvolgende kwartaaleinden “uit tekort” moet zijn, voordat DNB een
herstelplan als formeel beëindigd beschouwt. Alleen bij een robuust herstel kan immers pas
sprake zijn van beëindiging van het herstelplan. Het uitgangspunt van drie kwartaaleinden laat
onverlet dat een dergelijke periode onder bijzondere omstandigheden niet adequaat is. Momenteel
is sprake van bijzondere omstandigheden, gegeven de huidige rente- en beursontwikkelingen in
combinatie met de gewijzigde trend in overlevingskansen. Nu de dekkingsgraad van veel
pensioenfondsen sterk is gedaald kan immers niet gezegd worden dat sprake is geweest van een
robuust herstel. Gegeven de terugval in de dekkingsgraden gaat DNB er dan ook vanuit dat de
fondsen die geen uitvoering meer gaven aan het herstelplan zoals dat vorig jaar bij DNB is
ingediend, maar thans gezien de maandelijkse dekkingsgraadrapportage weer in tekort verkeren,
opnieuw uitvoering zullen geven aan het reeds door DNB goedgekeurde herstelplan. Dit betreft
ook de fondsen die langer dan drie kwartaaleinden uit tekort zijn geweest.
Aanvulling nodig op bestaande herstelplan?
Bovenstaande betekent dat pensioenfondsen die nu weer onder de grenzen van het (minimaal)
vereist eigen vermogen terecht zijn gekomen, geen nieuw herstelplan hoeven in te dienen en dat
de reeds opgestelde herstelplannen van toepassing blijven.
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Voorwaarde hierbij is dat de maatregelen uit dat herstelplan nog uitvoerbaar zijn. Als
bijvoorbeeld ingrijpende wijzigingen hebben plaats gevonden zoals een wijziging van een
bijstortingsverplichting of van afspraken tot premieverhoging dan zal een fonds wel een
aangepast herstelplan moeten indienen. DNB gaat er vanuit dat bij dit aangepaste plan rekening
wordt gehouden met de reeds verstreken looptijd van het oorspronkelijke plan, waardoor de
termijn van het kortetermijnherstelplan in elk geval vóór 1-1-2014 afloopt. Indien een dergelijke
situatie op uw fonds van toepassing is of als er andere redenen zijn waarom het ingediende
herstelplan niet meer uitvoerbaar is, dan dient u dit direct aan DNB te melden.
Daarnaast zullen de huidige rente- en beursontwikkelingen en de gewijzigde trend in
overlevingskansen ertoe leiden dat een aantal fondsen achterloopt op het in het herstelplan
opgenomen herstelpad. Het is voor deze fondsen van belang na te gaan of de daarin genoemde
maatregelen bij tegenvallend herstel nog steeds adequaat zijn, of dat het wenselijk is om
alternatieve maatregelen te onderzoeken, dan wel noodzakelijk is om nadere herstelmaatregelen
als aanvulling op het bestaande plan te treffen. DNB verzoekt deze fondsen om hierover hun
toezichthouder te informeren.
Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw
toezichthouder.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank NV
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