Beleid toeslagverlening

De toeslagverlening (indexatie) is voorwaardelijk. Er bestaat geen recht op
toeslagverlening. Indien en voor zover de financiële middelen van het fonds dit toelaten,
worden:
-

de ingegane pensioenen, de premievrije pensioenen en de pensioengrondslagen
van de arbeidsongeschikte deelnemers jaarlijks per 1 januari verhoogd.
Ouderdomsaanspraken van de actieve deelnemers jaarlijks per 1 januariverhoogd.

Het fonds betaalt de toekomstige verhogingen van de pensioen- en pensioenaanspraken
uit overrendementen.
Met betrekking tot de mate van de feitelijke toekenning hanteert het bestuur de
onderstaande beleidsstaffel als leidraad. Deze staffel geldt slechts als uitgangspunt; bij de
jaarlijkse besluitvorming zal het bestuur andere relevante economische omstandigheden
(zoals economische vooruitzichten en verwachte bestandsontwikkeling) in ogenschouw
nemen.
De inhoud van de beleidsstaffel luidt als volgt:
a. Bij een nominale dekkingsgraad van 110% of minder wordt geen toeslag verleend.
b. Indien de nominale dekkingsgraad groter is dan de “evenwichtsituatie” (op dit
moment een nominale dekkingsgraad van 118%) inclusief een veiligheidsmarge
van 5%-punt, wordt een volledige toeslag verleend.
c. Voor tussenliggende waarden (tussen a. en b. ) van de nominale dekkingsgraad
wordt de mate van indexatie pro rata vastgesteld, met dien verstande dat – als
gevolg van de toekenning van een toeslag – geen situatie van onderdekking
(nominale dekkingsgraad minder dan 105%) ontstaat.
d. Indien de nominale dekkingsgraad meer bedraagt dan de “evenwichtsituatie”
verhoogd met een veiligheidsmarge van 20%-punt, kan het bestuur besluiten tot
het alsnog geheel of gedeeltelijk toekennen van de in het verleden niet verleende
toeslagen (inhaaltoeslag).

Uitgangspunt bij de beleidsstaffel is de nominale dekkingsgraad en de “evenwichtsituatie”
geldend per 31 december van het betreffende kalenderjaar. Besluitvorming over de
feitelijke toeslagverlening per 1 januari opvolgend aan het eind van het kalenderjaar vindt
plaats in de (opvolgende) juni vergadering. Deze toeslagverlening wordt met
terugwerkende kracht tot en met 1 januari van het kalenderjaar toegekend.
N.B. : Het bestuur houdt zich het recht voor om het toeslagbeleid te wijzigen.
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