
Financieel crisisplan Pensioenfonds Levensmiddelen

Alle pensioenfondsen moeten van De Nederlandsche Bank (DNB) een financieel crisisplan 
maken. In dit plan staat wat een crisis is en welke maatregelen het bestuur van het 
pensioenfonds neemt tijdens een financiële crisis. Ook het pensioenfonds Levensmiddelen 
heeft een crisisplan. Hieronder leest u wat er in het plan staat. 

Wat is een crisisplan?
In het crisisplan staat welke gebeurtenissen invloed hebben op ons fonds. Wanneer is er 
sprake van een crisis? Welke maatregelen nemen we? Hoe houden we onze deelnemers 
goed op de hoogte? Ook staat erin bij welke dekkingsgraad het fonds de pensioenen moet 
verlagen.

Wat is een crisissituatie?
Hoe het pensioenfonds ervoor staat zien we aan de dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad is 
de verhouding tussen het geld dat we in kas hebben en de pensioenen die we moeten 
uitkeren. Is de dekkingsgraad lager dan 105%? En verbetert de financiële positie niet? Dan 
hebben we niet genoeg geld om alle pensioen te betalen en moet het bestuur ingrijpen. 

Welke maatregelen staan er in het crisisplan van het pensioenfonds Levensmiddelen?
Komt de betaling van de pensioenen in gevaar, dan kan het bestuur van een pensioenfonds 
op verschillende manieren ingrijpen:

1. het bestuur kan de beleggingsrisico’s verkleinen;
2. het bestuur kan de pensioenpremie verhogen;
3. het bestuur kan de pensioenregeling versoberen; 
4. het bestuur kan de pensioenen verlagen.

1. Hoe kan het bestuur de risico’s verkleinen?
Een pensioenfonds moet zijn geld beleggen. Het grootste deel van uw pensioen wordt niet 
betaald uit de premie, maar uit beleggingsopbrengsten. Beleggen levert nu eenmaal meer op 
dan sparen. Is er een financiële crisis? Dan past het fonds het beleggingsbeleid aan als dat 
nodig is. Het verkleinen van de risico’s leidt niet direct tot meer geld. Wel kan het bestuur 
daarmee voorkomen dat uw pensioen nog verder daalt. 

2. Hoe kan het bestuur ervoor zorgen dat er meer geld binnenkomt?
U betaalt iedere maand een premie aan het pensioenfonds. Uw werkgever betaalt het andere 
deel. Het pensioenfonds kan ervoor kiezen om de premie van u of uw werkgever te 
verhogen. 

3. Hoe kan het pensioenfonds de pensioenregeling versoberen?
Het bestuur kan het opbouwpercentage verlagen: U bouwt ieder jaar een stukje pensioen op. 
Hoeveel? Dat is afhankelijk van het opbouwpercentage. Het pensioenfonds kan dit 
opbouwpercentage verlagen. U bouwt dan per jaar minder pensioen op.

4. Wanneer moet het fonds de pensioenen verlagen?
Als alle andere maatregelen geen oplossing bieden, kan het pensioenfonds besluiten om de 
pensioenen te verlagen. In het crisisplan staat bij welke dekkingsgraad het fonds de 
pensioenen moet gaan verlagen. In principe is een dekkingsgraad van 97% het omslagpunt. 
Komen we daaronder, dan is ingrijpen noodzakelijk.

Wie worden door de maatregelen geraakt?
Het pensioenfonds houdt rekening met de belangen van deelnemers, pensioengerechtigden,
ex-deelnemers en werkgevers. Moeten we maatregelen nemen? Dan proberen we de pijn zo 
eerlijk mogelijk te verdelen. 



Hoe blijf ik op de hoogte tijdens een crisis?
Bij een noodsituatie wilt u natuurlijk op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Wij 
begrijpen dat. Op onze website (www.pensioenlevensmiddelen.nl) leest u in dat geval steeds 
het laatste nieuws. Wilt u weten hoe hoog de dekkingsgraad nu is? Op onze website ziet u 
precies hoe het pensioenfonds ervoor staat. 

Hoe merk ik het als er een crisis ontstaat?
Als er een crisissituatie ontstaat, informeert het bestuur u hier zo snel mogelijk over. Het 
bestuur bespreekt dan of het maatregelen moet uitvoeren. Als het bestuur een maatregel 
toepast, dan houdt het rekening met de belangen van de werknemers, de
pensioengerechtigden en de werkgevers. Over een eventuele verlaging van uw pensioen 
wordt u altijd ruim van te voren schriftelijk geïnformeerd.

www.pensioenlevensmiddelen.nl



