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Bijlagen 

Bulletin Herstelplannen 2018 

van DNB 

 

 

 

Op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

reageer ik hierbij op het artikel ‘DNB: Bij 10 miljoen pensioenen dreigt korting’ in 

NRC Next van 14 juni jl. De in dit artikel opgenomen informatie is gebaseerd op 

het Bulletin herstelplannen 2018 van DNB. 
  

In dit bulletin zet DNB uiteen hoe de lopende herstelplannen van pensioenfondsen 

zich in 2017 hebben ontwikkeld. De fondsen hebben de in deze plannen 

ingerekende rendementen in 2017 ruimschoots behaald, dit in tegenstelling tot 

2015 en 2016. Ook de ontwikkeling van de marktrente leverde in 2017 een 

positieve bijdrage aan het herstel. De demping van pensioenpremies droeg in 

2017, net als in eerdere jaren, negatief bij aan het herstel.  

Alles bijeen genomen zijn pensioenfondsen met een herstelplan in 2017 sterker 

hersteld dan in hun herstelplan was voorzien. Het achterblijvende herstel in 2015 

en 2016 is hiermee nog niet gecompenseerd. 

  

In 2017 zijn 20 pensioenfondsen volledig hersteld naar hun vereist eigen 

vermogen. Het aantal fondsen met een herstelplan is daarom in 2018 afgenomen 

tot 157. Ultimo 2017 was de – naar vermogen gewogen – gemiddelde 

dekkingsgraad van de fondsen met een herstelplan 107%. De financiële positie 

van de betrokken fondsen loopt echter sterk uiteen. Met name grote 

bedrijfstakpensioenfondsen, waaronder ABP, PFZW, PMT en PME, hadden ultimo 

2017 een beleidsdekkingsgraad onder het minimaal vereiste niveau. Als de 

beleidsdekkingsgraad van deze fondsen ultimo 2019 op hetzelfde niveau ligt als 

ultimo 2017, moeten zij de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane 

pensioenen in 2020 onvoorwaardelijk korten. Dat zou in totaal ruim 10 miljoen 

deelnemers en pensioengerechtigden kunnen treffen. Deze kortingen mogen wel 

over maximaal 10 jaar worden gespreid. 

  

Voor de vraag of kortingen in 2020 nodig zijn, is de beleidsdekkingsgraad ultimo 

2019 bepalend. Op dit moment is niet te voorzien hoe de beleidsdekkingsgraden 

van de fondsen met een herstelplan zich tot die datum ontwikkelen. Als kortingen 

noodzakelijk zijn, vloeien die voort uit het toetsingskader dat wij met elkaar 

hebben afgesproken.  

 

Zoals u weet streeft het kabinet naar vernieuwing van het pensioenstelsel en 

wacht het op een gedragen SER-advies. 
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Als het kabinet met sociale partners tot overeenstemming komt over de 

voorwaarden voor een nieuw pensioencontract, dan hoort daar ook een herziening 

van de financiële spelregels voor pensioenfondsen bij.  

 

 

 

De Minister van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

W. Koolmees 

 


