Herstelplan 2016
Pensioenfondsen moeten een herstelplan indienen als de dekkingsgraad onder het niveau van de
vereiste dekkingsgraad komt. De vereiste dekkingsgraad is de dekkingsgraad waarover het fonds
volgens de pensioenwet in ieder geval moet beschikken. Bij Pensioenfonds APF is de vereiste
dekkingsgraad 118,5% naar de stand einde december 2015. Op dat moment bedroeg de
dekkingsgraad 106,8%. Dat is te laag, dus hebben we in een geactualiseerd herstelplan opgesteld
en in maart 2016 bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend.
In het herstelplan is berekend hoe Pensioenfonds APF de financiële situatie in 11 jaar tijd kan
herstellen. Dit betekent dat de dekkingsgraad eind 2026 118,5% moet zijn. Dat is in lijn met de
wettelijke regels voor pensioenfondsen. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moeten we
ieder jaar een nieuw herstelplan indienen bij DNB.
In het herstelplan benoemen we de elementen die van invloed zijn op de financiële situatie van het
fonds, zoals de hoogte van de premie, de pensioenuitkeringen, eventuele verhoging of verlaging van
de pensioenen, de rentestand en het verwachte rendement. Tot en met 2026 hebben we deze
elementen berekend. Volgens de rekenregels voor herstelplannen moesten we daarbij uitgaan van
de dekkingsgraad van 31 december 2015. Uit berekeningen blijkt dat onze financiële situatie onder
normale omstandigheden eind 2019 weer voldoende is. In deze periode (van 2016 tot 2019) is geen
of slechts beperkte indexatie van de pensioenen mogelijk.
Voor een realistisch beeld is het van belang dat we de feitelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad
nauwlettend blijven volgen. In de eerste maanden van 2016 is dekkingsgraad ten opzichte van 31
december 2015 sterk gedaald door een gedaalde rente en lagere aandelenbeurzen. Als er geen
verbetering komt in deze situatie, zal het herstel langer duren dan eind 2019, zoals in het herstelplan
is voorzien. Ook is het niet uitgesloten dat het bestuur aanvullende maatregelen moet nemen, zoals
een korting van de pensioenen. Voor 2016 is een korting van pensioenen niet aan de orde. Eind
2016 is het volgende peilmoment. De dekkingsgraad op dat moment bepaalt of we de pensioenen in
2017 moeten korten. Op dit moment kunnen we daar nog niets over zeggen.

