Bijlage C Financieel crisisplan per 1 januari 2020
Wanneer is er sprake van een crisis?
Om vast te kunnen stellen of sprake is van een crisissituatie, onderscheidt het bestuur de volgende
kritieke situaties:
a. De actuele dekkingsgraad op maandbasis daalt of dreigt te dalen met meer dan 5%;
b. De beleidsdekkingsgraad daalt of dreigt te dalen onder het niveau van het vereist vermogen;
c. Herstel naar het vereist vermogen is niet meer mogelijk zonder aanvullende maatregelen of
korten;
d. De beleidsdekkingsgraad raakt of dreigt onder het niveau van het minimaal vereist vermogen te
raken;
e. Herstel naar het niveau van het minimaal vereist vermogen is niet meer mogelijk zonder
aanvullende maatregelen of korten.
In bovengenoemde gevallen zullen de voorzitter, de loco voorzitter en de uitvoerende bestuursleden
van het fonds vaststellen of er sprake is van een crisissituatie. Als er op grond van een recente
evaluatie van het herstelplan of ALM studie voldoende potentieel aanwezig is om binnen de wettelijke
termijnen te herstellen, dan vindt het bestuur dat er geen sprake is van een crisis.
Bij welke dekkingsgraad kan Bpf Meubel er zonder korten niet meer uitkomen?
Binnen het nieuwe FTK zijn twee verschillende vormen van kortingen mogelijk:
a) Kortingen die noodzakelijk zijn om te borgen dat het fonds niet langer dan 5 jaar achtereen zich in
een situatie bevindt dat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad
én tevens de actuele dekkingsgraad op het laatste meetmoment lager is dan de minimaal vereiste
dekkingsgraad.
b) Kortingen die noodzakelijk zijn om te borgen dat de beleidsdekkingsgraad aan het einde van de
(wettelijke) hersteltermijn minimaal gelijk is aan het vereist vermogen behorende bij de
strategische beleggingsmix.
De dekkingsgraad waaronder het pensioenfonds niet meer kan herstellen wordt de kritische
dekkingsgraad genoemd.
De situatie onder a) is niet direct afhankelijk van een kritische dekkingsgraad, doch is afhankelijk van
de situatie dat er sprake is van een beleidsdekkingsgraad onder de dekkingsgraad bij het minimaal
vereist eigen vermogen. Dit kunnen willekeurige dekkingsgraden zijn. Wel kan worden vastgesteld wat
een dekkingsgraad is, waaronder in ieder geval naar verwachting geen herstel meer zal plaatsvinden.
Voor het herstel naar het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt deze dekkingsgraad per 31
december 2018 88,3%.
Voor de situatie onder b) kan wel een kritische dekkingsgraad worden vastgesteld. Deze kritische
dekkingsgraad is bepaald voor verschillende niveaus van marktrente en verwacht rendement op
zakelijke waarden. Dit leidt tot de volgende tabel met kritische dekkingsgraden per 31 december 2018:
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Deze tabel geeft aan dat als de dekkingsgraad ultimo 2018, naar analogie van het herstelplan 2019,
gelijk zou zijn geweest aan 84,7%, het fonds op basis van het bestaande beleid zonder aanvullende
maatregelen en kortingen de dekkingsgraad nog net zou kunnen herstellen. In dit geval gaat het dan
om een herstel binnen een periode van 10 jaar naar het vereist eigen vermogen (15,9%).
Welke maatregelen staan ter beschikking?
De volgende tabel geeft alle mogelijke crisismaatregelen weer. In beginsel zullen de maatregelen
tijdelijk worden ingezet.
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Hoe realistisch is de inzet van die maatregelen?
Het aanpassen van het beleggingsbeleid is zeer goed mogelijk. Dit geldt ook voor het verlagen van de
toeslagen voor deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden. Dit is immers staand beleid
en volledig de bevoegdheid van het bestuur. Verhoging van de premie is afhankelijk van de
omstandigheden in de branche en het draagvlak voor premieverhoging bij Sociale partners. Dit geldt
eveneens voor het versoberen van de regeling, waarbij het bestuur het verhogen van de franchise en
de maximering van de pensioengrondslag op tijdelijke basis niet realistisch acht gezien veranderingen
in de solidariteit of de complexe gevolgen voor administratie en communicatie. Het bestuur heeft tot
slot de bevoegdheid om de uitkeringen en aanspraken te korten, waarmee dit een realistische
noodmaatregel is.
Wat is het financieel effect van de maatregelen?
Een indicatie van de effecten staan in de tabel met een overzicht van de beschikbare maatregelen.
Voor een nadere indicatie verwijzen wij graag naar de uitkomsten in hoofdstuk 3 “financiële opzet” van
deze ABTN.
Het bestuur heeft besloten tot de volgende prioritering:
a. Als de dekkingsgraad op maandbasis met meer dan 5% daalt of dreigt te dalen, dan zal het
bestuur:
• het beleggingsbeleid aanpassen als hier aanleiding toe is.
b. Als de beleidsdekkingsgraad daalt of dreigt te dalen onder het niveau van het vereist vermogen,
zal het bestuur:
• het beleggingsbeleid aanpassen als hier aanleiding toe is;
• deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en andere aanspraakgerechtigden geen
toeslagen verlenen als daar aanleiding toe is;
• een herstelplan opstellen.
c.

Als herstel naar het vereist vermogen niet meer mogelijk is zonder aanvullende maatregelen of
korten, zal het bestuur:
• deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en andere aanspraakgerechtigden geen
toeslagen verlenen;
• sociale partners de effecten van een (tijdelijke) verhoging van de premie en een (tijdelijke)
versobering van de regeling aangeven en sociale partners verzoeken een besluit hierover te
nemen;
• besluiten tot korten van de aanspraken en uitkeringen, als herstel dan nog niet gehaald kan
worden. Het bestuur kan besluiten gedifferentieerd te korten. Dit besluit is afhankelijk van de
bijdrage aan het herstel die de verschillende stakeholders al hebben gedaan.

d. Als de beleidsdekkingsgraad raakt of dreigt onder het niveau van het minimaal vereist vermogen
te raken, zal het bestuur:
• deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en andere aanspraakgerechtigden geen
toeslagen verlenen;
• het beleggingsbeleid aanpassen als daar aanleiding toe is;
• sociale partners indien noodzakelijk de effecten van een (tijdelijke) verhoging van de premie
en een (tijdelijke) versobering van de regeling aangeven en sociale partners verzoeken een
besluit hierover te nemen;

e. Als herstel naar het minimaal vereist vermogen niet meer mogelijk is zonder aanvullende
maatregelen of korten, zal het bestuur:
• deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en andere aanspraakgerechtigden geen
toeslagen verlenen;
• sociale partners de effecten van een (tijdelijke) verhoging van de premie en een (tijdelijke)
versobering van de regeling aangeven en sociale partners verzoeken een besluit hierover te
nemen;
•
besluiten tot korten van de aanspraken en uitkeringen, als herstel dan nog niet gehaald kan
worden. Het bestuur kan besluiten gedifferentieerd te korten. Dit besluit is afhankelijk van de
bijdrage aan het herstel die de verschillende stakeholders al hebben gedaan.
Op welke wijze wordt rekening gehouden met evenwichtige belangenafweging?
Deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en andere aanspraakgerechtigden krijgen als
eerste te maken met het effect van een crisis. Zij krijgen geen toeslagen meer. Dit beïnvloedt hun
koopkracht in de loop van de tijd negatief.
Aanvullend wordt een bijdrage aan Sociale partners (werkgevers en deelnemers) gevraagd door de
premie te verhogen. Dit beïnvloedt de koopkracht voor deelnemers negatief en zorgt voor een stijging
van de loonkosten voor de werkgevers en leidt daardoor mogelijk tot verlies van werkgelegenheid
binnen de branche.
Daarna zullen de deelnemers bijdragen in herstel in de vorm van versobering van de regeling in de
vorm van een lagere pensioenopbouw. Dit beïnvloedt hun pensioenaanspraken in de toekomst.
Als het nodig is om te korten, dan zal het bestuur alle bovenstaande inspanningen meenemen om tot
een zo evenwichtig mogelijke verdeling van korting van pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken
te komen tussen de verschillende stakeholders.
Hoe en wanneer wordt met de belanghebbende gecommuniceerd in een crisissituatie?
Het is zaak om de crisis zo snel mogelijk onder controle te krijgen en de rust te bewaren. Daarbij is het
van belang dat het crisisteam proactief communiceert over het probleem en de maatregelen die het
fonds gaat nemen om dit op te lossen.
Een ander aspect is het tegengaan van negatieve beeldvorming door te reageren op onjuiste
beeldvorming in de media en online. Het is belangrijk dat deze beeldvorming voortdurend wordt
gemonitord zodat het crisisteam daar snel op kan reageren en voortdurend de juiste feiten worden
weergegeven.
Het crisisteam bepaalt welke communicatiemiddelen er intern en extern ingezet worden. De
eindverantwoordelijkheid voor de goedkeuring van de inhoud wordt gedragen door de voorzitter en
loco voorzitter. Voorzitter en loco voorzitter zien er tevens op toe dat met het bestuur op het
geëigende moment wordt overlegd en dat het Verantwoordingsorgaan tijdig wordt geïnformeerd en
waar nodig advies kan uitbrengen.
Intern:
• Berichtgeving via e-mail en/of intranet(ten)
• Berichtgeving via folder/flyer
• Bijeenkomst voor medewerkers
Extern:
• Persconferentie/persbericht
• Interviews (TV, radio, overige pers)
• Berichtgeving op de website
• E-mail berichten versturen
• Mailing (hard copy) versturen

•
•
•

Het Klant Contact Center en werkgeversorganisaties en vakbonden informeren (door middel van
een script/draaiboek en een lijst van veel gestelde vragen en antwoorden)
Speciaal telefoonnummer openen of (gedeelte van de) website inrichten over dit onderwerp
Bijeenkomst voor belanghebbenden

Afhankelijk van de omvang van de crisis maakt het crisisteam een keuze welke doelgroepen er
geïnformeerd moeten worden. Hierbij woerden de volgende doelgroepen onderkend.
Doelgroepen intern:
• Bestuur
• Auditcommissie
• Verantwoordingsorgaan
• Bestuursbureau (Montae)
• Adviserend actuaris (S&V)
• Sleutelhouder actuariële functie (WTW)
Doelgroepen extern:
• Deelnemers
• Pensioengerechtigden
• Werkgevers
• Gewezen deelnemers
• Andere aanspraakgerechtigden
• Vakbonden/vakorganisaties
• Werkgeversorganisatie
• Directie Centric
• Medewerkers Centric
• Toezichthouders (AFM/DNB)
• Pensioenfederatie
• Ingeval van vermoeden van strafrechtelijke feiten: politie
• Pers
Hoe werkt het besluitvormingsproces?
Wanneer de situatie als crisissituatie is bestempeld, is de voorzitter verantwoordelijk voor het direct
bijeenroepen van het crisisteam. Het crisisteam bestaat uit:
• de voorzitter en de loco voorzitter
• de beide uitvoerende bestuursleden
• de senior bestuursadviseur van het bestuursbureau
• de adviseurs van het fonds
• proceseigenaar van het betreffende proces
• afhankelijk van de situatie en de dientengevolge benodigde kennis en ervaring:
▪ functionarissen die belast zijn met de uitvoering van een crisisplan;
▪ functionarissen uit de lijn (van Centric en/of vermogensbeheerder(s));
▪ functionarissen uit de staf (van Centric en/of vermogensbeheerder(s)).
Indien deze personen niet aanwezig (kunnen) zijn, wordt zo snel mogelijk hun vervanger
ingeschakeld. De senior bestuursadviseur draagt zorg voor het organiseren en verslaglegging. De
senior bestuursadviseur zorgt er verder voor dat het voltallige bestuur (en het verantwoordingsorgaan)
op de hoogte blijft van het verloop van de crisis en de gekozen aanpak. Hiertoe kunnen de
gebruikelijke communicatiemiddelen worden ingezet die gelden tussen het bestuur en de andere
betrokken partijen zoals: e-mail, telefoon en dergelijke. De bestuursadviseur informeert in elk geval de
directie van de uitvoeringsorganisatie.

Het crisisteam adviseert het bestuur over de mogelijk op korte termijn te nemen (nood)maatregelen.
Het bestuur dient, nadat zij de door het crisisteam is geadviseerd, op zo kort mogelijke termijn te
besluiten of zij het advies van het crisisteam opvolgt. Door het bestuur wordt bepaald op welke wijze
op advies van het crisisteam genomen besluiten worden doorgeleid naar het verantwoordingsorgaan
ter advisering conform wat hiervoor is vastgelegd in de statuten en het reglement van het
verantwoordingsorgaan.
Besluiten over verhoging van de premie worden in overleg met sociale partners genomen.
Versobering van de regeling kan alleen worden besloten door sociale partners. Het bestuur zal sociale
partners vragen om besluitvorming en hierover adviseren. Mochten sociale partners niet tijdig een
besluit kunnen nemen, dan is het bestuur gehouden om haar verantwoordelijkheid te nemen,
desnoods via een voorlopige maatregel.
Hoe wordt de jaarlijkse toetsing van het crisisplan vormgegeven?
Jaarlijks zal het bestuur het crisisplan evalueren en zo nodig aanpassen nadat een nieuwe evaluatie
van het herstelplan beschikbaar is.

