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Samenvatting herstelplan  2019 

 
Datum aanvang herstelplan:   31-12-2018 
 
Hersteltermijn:    10 jaar 
 
Eind 2018 had SPW niet de beschikking over de wettelijk vereiste beleidsdekkingsgraad van ongeveer 
125,6%. Daarom hebben wij eind maart 2019 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank 
(DNB). 
 
Op basis van de situatie eind 2018 verwacht SPW ruim binnen de maximaal gestelde termijn van 10 
jaar weer te beschikken over de wettelijk vereiste beleidsdekkingsgraad. Herstel moet vooral komen 
uit het beleggingsrendement. 
 
Zolang de wettelijk vereiste beleidsdekkingsgraad nog niet is bereikt moeten wij jaarlijks een nieuw 
herstelplan indienen. Eind 2019 kijken wij daarom opnieuw naar de financiële situatie om te bepalen of 
een nieuw herstelplan nodig is. 
 
Onderbouwing hersteltermijn 
Wij hebben gekozen voor de maximale hersteltermijn van 10 jaar. Door het hanteren van de maximale 
termijn wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de financiële herstelkracht van het fonds. Een 
korting is hierdoor minder snel noodzakelijk, en daarnaast kan een eventuele korting over een zo lang 
mogelijke periode worden gespreid. Een eventuele korting valt hierdoor lager uit dan bij een kortere 
herstelperiode. De keuze voor de maximale hersteltermijn sluit aan bij onze visie dat korten een 
uiterste redmiddel is, dat zo min mogelijk moet worden ingezet. 
 
Op grond van het herstelplan 2019 zijn geen verlagingen van pensioenaanspraken nodig. 
 
Gegevens 2018 
Beginstand beleidsdekkingsgraad 115,9% 
Vereiste beleidsdekkingsgraad  125,6%  
 
Als gevolg van de verwachte renteontwikkeling daalt de vereiste dekkingsgraad vanaf 2021 licht naar 

125,4%. Naar verwachting is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds in 2023 hoger dan deze 

vereiste beleidsdekkingsgraad van 125,4%. Dit is ook terug te zien in onderstaande tabel met de 

verwachte ontwikkeling van de dekkingsgraad. 

Herstel vertraagd 
Op basis van het herstelplan dat we in 2018 hadden opgesteld verwachtten we eind 2018 een 

dekkingsgraad van 119,4%. De daadwerkelijke dekkingsgraad kwam lager uit, op 110,3%. Dit komt 

omdat het beleggingsrendement over 2018 lager was dan we hadden verwacht. De financiële markten 

waren in het vierde kwartaal van 2018 erg negatief. Ook de gedaalde rente heeft gezorgd voor een 

vertraging. In het plan van vorig jaar verwachtten we dat we eind 2021 hersteld zouden zijn. Dit 

moment is nu twee jaar later, naar verwachting eind 2023. 
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Verwachte ontwikkeling (beleids-)dekkingsgraad 

 

Cijfers met betrekking tot 2018 zijn realisaties. Bij het getoonde verloop van de financiële positie van 

SPW is uitgegaan van (een inschatting van) één mogelijk toekomstige ontwikkeling op basis van de 

gegevens per eind 2018. De realisaties zullen hiervan afwijken, er kunnen dus geen rechten aan deze 

cijfers worden ontleend. 

Vastgesteld door het bestuur van SPW: 26 maart 2019 

 

Jaar

Dekkingsgraad 

primo

Invloed van 

Premie

Invloed van 

Uitkering

Invloed van 

Indexering/ korting

Invloed van 

Rentetermijnstructuur

Invloed van 

Overrendement

Invloed van 

Overig

Dekkingsgraad 

ultimo

Beleidsdekkingsgraad 

ultimo

Vereiste 

dekkingsgraad

M1 M2 M3 M4 M5 M6

2018 116,2% -0,9% 0,4% -0,5% -5,1% -1,1% 1,3% 110,3% 115,9% 125,6%

2019 110,3% -0,9% 0,2% -0,4% 0,0% 5,3% 0,0% 114,5% 112,4% 125,6%

2020 114,5% -0,8% 0,3% -1,0% 0,0% 5,4% 0,0% 118,4% 116,5% 125,6%

2021 118,4% -0,9% 0,4% -1,6% 0,0% 5,5% -0,1% 121,7% 120,0% 125,4%

2022 121,7% -0,9% 0,5% -2,1% 0,0% 5,3% -0,1% 124,4% 123,1% 125,4%

2023 124,4% -0,9% 0,6% -2,6% 0,0% 5,1% -0,1% 126,5% 125,5% 125,4%

2024 126,5% -0,9% 0,7% -3,0% 0,0% 5,1% -0,2% 128,2% 127,4% 125,4%

2025 128,2% -0,9% 0,8% -3,4% 0,0% 4,9% -0,2% 129,4% 128,8% 125,4%

2026 129,4% -0,9% 0,9% -3,8% 0,0% 4,7% -0,2% 130,1% 129,8% 125,4%

2027 130,1% -0,9% 1,0% -4,0% 0,0% 4,6% -0,2% 130,6% 130,4% 125,4%

2028 130,6% -0,9% 1,0% -4,2% 0,0% 4,5% -0,2% 130,8% 130,7% 125,4%


