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PDN bevindt zich ultimo 2019 in een reservetekort. Op basis van de Pensioenwet dient een 
pensioenfonds dat zich in een reservetekort bevindt jaarlijks een geactualiseerd herstelplan in te 
dienen. In het geactualiseerde herstelplan rekent het fonds in beginsel met dezelfde hersteltermijn 
die gekozen is bij het voorafgaande herstelplan. Dit betekent dat PDN dient aan te tonen dat het 
binnen de gekozen 10 jaar kan herstellen naar het niveau van de vereiste dekkingsgraad (circa 
118%). 
 
In het herstelplan wordt een prognose van de dekkingsgraad gemaakt op basis van het premiebeleid, 
beleggingsbeleid en toeslagenbeleid. Conform het besluit van het bestuur in januari 2017 worden de 
beleggingsrendementen in het herstelplan gebaseerd op de wettelijke maximaal toegestane 
waarden. Conform instructie van De Nederlandsche Bank (DNB) volgt de renteontwikkeling de 
forwardcurve zoals die uit de gepubliceerde rentetermijnstructuur volgt. 
 
In het ingevulde herstelplansjabloon is te zien dat er voldoende herstelkracht aanwezig is om 
binnen de hersteltermijn van 10 jaar naar het niveau van de vereiste dekkingsgraad te herstellen. 
Hierdoor is er in 2020 geen korting benodigd.  
 
PDN had op 1 januari 2020 een (voorlopige) dekkingsgraad van 104,0%. Op basis hiervan is een 
korting niet nodig omdat de herstelkracht voldoende wordt verondersteld om binnen een termijn 
van 10 jaar te groeien naar een vereiste beleidsdekkingsgraad van circa 118%. Het herstel van de 
financiële positie van het fonds wordt met name bepaald door het veronderstelde 
beleggingsrendement in combinatie met het gevoerde beleggingsbeleid.  
 
In onderstaande grafiek is de verwachte ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad te zien op basis 
van het herstelplan. Eind 2025 zal de beleidsdekkingsgraad naar verwachting boven de vereiste 
dekkingsgraad stijgen. 
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Onderstaand het dekkingsgraadsjabloon zoals het fonds dit heeft ingediend bij DNB. In dit sjabloon 
wordt voor ieder jaar binnen het herstelplan aangegeven welke factoren naar verwachting bijdragen 
aan de ontwikkeling van de dekkingsgraad.  
 

  

Premie M1 

Deze kolom geeft het verwachte effect op de dekkingsgraad van pensioenopbouw en 

premiebetaling.  

Uitkering M2 

Deze kolom geeft het verwachte effect op de dekkingsgraad van pensioenuitkeringen.  

Indexatie M3 

Indien pensioenen worden geïndexeerd kost dit geld en heeft dat gevolgen voor de dekkingsgraad. 

Rentetermijnstructuur M4 

De verwachte ontwikkeling van de rente volgt de door DNB voorgeschreven rentecurve. Op basis 

hiervan zijn er geen verwachte effecten in dekkingsgraad. 

Rendement M5 

Het verwachte effect op de dekkingsgraad als gevolg van de beleggingsrendementen. 

Overig M6 

Dit zijn de gevolgen van met name kruiseffecten tussen M1 t/m M5 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Het herstelplan is opgesteld volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving en geeft, op basis 

van de financiële situatie van het fonds eind 2019 en gehanteerde veronderstellingen en 

schattingen, een verwachting weer van het herstel van het fonds. Als de werkelijkheid van de 

verwachtingen afwijkt, bestaat de kans dat het herstel anders verloopt dan voorzien. Herstel kan 

sneller dan verwacht plaatsvinden, maar ook trager. In dat laatste geval kunnen aanvullende 

maatregelen nodig zijn. In het uiterste geval moeten de pensioenen verlaagd worden.  

Jaar

Dekkingsgraad 

primo

Premie Uitkering
Indexering / 

korting

Rentetermijn-

structuur

Over-

rendement
Overig Dekkingsgraad 

ultimo

Beleidsdekkings

graad ultimo

M1 M2 M3 M4 M5 M6

% Delta %-punt Delta %-punt Delta %-punt Delta %-punt Delta %-punt Delta %-punt % %

2019 105,0 -0,2 0,2 0,0 -12,8 13,6 -1,8 104,0 102,3

2020 104,0 -0,5 0,1 0,0 3,3 0,1 107,0 105,5

2021 107,0 -0,5 0,2 0,0 3,4 -0,0 110,1 108,6

2022 110,1 -0,5 0,3 -0,3 3,4 -0,1 112,9 111,6

2023 112,9 -0,6 0,4 -0,8 3,4 0,1 115,4 114,5

2024 115,4 -0,6 0,5 -1,2 3,4 0,0 117,5 117,0

2025 117,5 -0,6 0,6 -1,5 3,4 -0,0 119,4 119,1

2026 119,4 -0,7 0,7 -1,7 3,3 -0,1 120,9 120,9

2027 120,9 -0,7 0,8 -2,0 3,3 -0,1 122,2 122,5

2028 122,2 -0,7 0,8 -2,2 3,3 0,1 123,5 123,9

2029 123,5 -0,7 0,9 -2,3 3,2 -0,2 124,4 125,0
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