BIJLAGE: Vragenformulier bij herstelplan 2016
Toelichting:
Dit vragenformulier is een bijlage bij de herstelplanrapportage (staten K501 en K502). De blauwe en grijze cellen moeten worden ingevuld. De ingevulde
vragenlijst moet door twee bestuurders worden ondertekend. De ondertekende vragenlijst kan worden ingediend als pdf bestand.
Daarnaast moet de vragenlijst worden ingediend als excelbestand. Het is niet de bedoeling dat u wijzigingen aanbrengt in de opzet of opmaak van het
excelsjabloon en de naam van het tabblad mag niet aangepast worden.
De ondertekende vragenlijst, de vragenlijst als excelbestand en eventuele overige bijlagen bij vraag 10 moeten in e‐Line worden ingediend als bijlage via de
herstelplanrapportage.
Fondsnaam:
Fondsnummer:

Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank N.V.
07837

Kwaliteit van de e‐line DNB rapportages
1
2a
2b
3a
3b
4a

4b

Heeft u vastgesteld dat de gebruikte dekkingsgraad betrouwbaar is?
Hebben er wijzigingen in de (sterfte / kosten) grondslagen
plaatsgevonden?
Zo ja, welke?
Zijn er nog onzekerheden ten aanzien van de betrouwbaarheid van
de dekkingsgraad?
Zo ja, welke?
Heeft u nagegaan – voor zover u dat redelijkerwijs kunt beoordelen –
dat de e‐line DNB rapportages juist en volledig zijn ingevuld met
inachtneming van de aandachtspunten uit de bijlagen bij de
instructiebrief?
Zijn de toelichtingsvelden bij de vragen in E‐line DNB adequaat
ingevuld?

ja
nee

nee

ja

ja

Uitgangspunt herstelplan
5a

Is het herstelplan gebaseerd op de totale technische voorzieningen
van het fonds met inbegrip van de pensioenverplichtingen die zijn
herverzekerd of betrekking hebben op een premieovereenkomst?

5b

Zo nee, licht toe:

6
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10

11

12a
12b
13
14a
14b
15a

Maatregelen (geen korting)
Heeft de werkgever een bijstortingsverplichting?
Heeft u een extra bijstorting ontvangen van de werkgever?
Zo ja, welk bedrag (in duizenden euro’s) betrof het?
Heeft er een omzetting van een achtergestelde lening
plaatsgevonden ten gunste van het pensioenfonds?
Zo ja, welk bedrag (in duizenden euro’s) betrof het?
Heeft u, naast korting of omzetting van een achtergestelde lening,
nog andere (aanvullende) maatregelen getroffen?
Zo ja, welke?
Zijn deze maatregelen in vraag 6 tot en met 9 definitief vastgesteld
en contractueel bevestigd? Graag de getekende onderliggende
stukken als bijlage toevoegen bij dit vragenformulier.
Korting in 2016
Moet het sturingsmiddel van het korten van pensioenaanspraken en ‐
rechten worden ingezet om te herstellen tot het vereist eigen
vermogen?
Indien nee, ga verder met ondertekening
Zijn de reguliere sturingsmiddelen, zoals uitgewerkt in het
herstelplan, uitputtend ingezet?
Licht toe:
Welke feiten en omstandigheden vindt u relevant bij het te nemen
kortingsbesluit en waarom?
Wordt de korting tijdsevenredig gespreid over de volledige gekozen
looptijd van het herstelplan?
Licht toe:
Hoe hoog is de korting die het fonds in 2016 voornemens is door te
voeren?
Actieven
%
Slapers
%
Gepensioneerden
%
Andere pensioen‐ en aanspraakgerechtigden
%

15b

Indien de korting niet uniform over alle groepen wordt gespreid,
ontvangen wij graag een (cijfermatige) onderbouwing

16a

Is het voorgenomen kortingsbesluit in overeenstemming met
verdelingsregels in de uitvoeringsovereenkomst, het reglement, de
statuten, ABTN (crisisplan) of andere fondsstukken?

ja

nee
nee
nee

nee

niet van toepassing

nee

ja /nee

ja /nee

ja /nee

16b

Indien nee, licht toe waarom u van de verdelingsregels afwijkt

17

Motiveer uw belangenafweging bij het voorgenomen kortingsbesluit

18

Hoe ziet het tot op heden gevolgde besluitvormingstraject en uw
planning voor het definitieve kortingsbesluit (met data) eruit?
Ondertekening
Bestuurslid 1
Handtekening:

Naam:
Functie:
Bestuurslid 2
Handtekening:

Naam:
Functie:

