Herstelplan Pensioenfonds TNT Express
In het kader van het nFTK is een herstelplan opgesteld en ingediend bij DNB. Dit is een samenvatting.
Inleiding
Voor het herstelplan is het dekkingsgraadsjabloon doorgerekend voor het gezamenlijk fonds van PF
TNT Express en OPF TNT. Aanleiding voor het inleveren van een herstelplan is het reservetekort per
1-1-2015: de beleidsdekkingsgraad is lager dan het vereist eigen vermogen. Doel van het herstelplan
is om aan te tonen dat de beleidsdekkingsgraad na 10 jaren (in 2015 en 2016 een overgangstermijn
van max. 12 resp. 11 jaren) zich tenminste op het niveau behorend bij het Vereist Eigen Vermogen
(VEV) bevindt.
Samenvatting
Uit de analyse wordt zichtbaar dat het pensioenfonds bij de gehanteerde parameters naar
verwachting in 2020 het vereist eigen vermogen heeft bereikt. Het vereist eigen vermogen bedraagt
circa 19,5%. Korten is het ultieme remedium. Daarom is in de analyse uitgegaan van de wettelijk
maximaal toegestane parameters.
Uitgangspunten
De uitgangspunten zijn:
- Gezamenlijk bestand van PF TNT Express en OPF TNT.
- Een startdekkingsgraad 107,9% (actuele dekkingsgraad, géén beleidsdekkingsgraad) per januari
2015;
- De door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per ultimo 2014 (UFR exclusief 3-maands
middeling);
- Het huidige strategisch beleggingsbeleid (20,75% aandelen, 76,25% vastrentende waarden, en 3%
onroerend goed; exclusief de gewichten in derivaten).
- Voor een herstelplan is het verplicht de niet-AAA staatsobligaties nader te verdelen in aandelen en
AAA-staatsobligaties. Dat resulteert in een gewicht aan (fysieke) zakelijke waarden van circa 25% en
derhalve 75% AAA-staatsobligaties.
- Een Minimaal Vereist Eigen Vermogen van 4,1% en een Vereist Eigen Vermogen van circa 19,5%.
Toeslagbeleid
In het rekenmodel worden mogelijke toeslagen verleend conform het zogenaamde
Toekomstbestendig indexeren (TBI); zie hieronder. De hoogte van de toeslagen is gekoppeld aan de
maatstaf van de Consumenten Prijs Index (CPI)”.
− Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% vindt geen toeslag plaats: bij een
beleidsdekkingsgraad boven de grens nodig voor toekomstbestendige toeslagverlening (TBI of TBToeslaggrens) vindt toeslag plaats van 100% van de dan geldende CPI. De TB toeslaggrens is de
dekkingsgraad waarbij volgens een toekomstbestendige toeslagregeling een toeslag van 100% kan
worden verleend. Ultimo 2014 bedraagt deze grens circa 124% en deze grens loopt op in de loop der
tijd;
− Bij een beleidsdekkingsgraad tussen 110% en de TB-toeslaggrens vindt toeslagverlening naar rato
plaats;

− Inhaaltoeslagen vinden plaats boven de TB-Toeslaggrens: maximaal 20% van het vermogen boven
de TB-Toeslaggrens kan jaarlijks aan inhaaltoeslagen worden besteed. Voor de periode van
inhaaltoeslagen geldt een periode van 10 jaren; dat wil zeggen dat in de periode jaarlijks 1/10e deel
kan worden ingehaald.

