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Geacht bestuur,
Uw pensioenfonds heeft volgens de meest recente cijfers (maandrapportage van
december 2017) een tekort. Indien deze situatie zo blijft op grond van de
definitieve financiële positie per 31 december op basis van de 4e kwartaalstaten,
dan dient het fonds uiterlijk op 3 april 2018 een herstelplan in bij
De Nederlandsche Bank (hierna: DNB). In deze brief leest u waar u rekening mee
moet houden bij het opstellen en indienen van uw herstelplan, zodat het proces
voor uw fonds efficiënt kan verlopen. Mocht uw fonds op basis van uw eigen
informatie geen tekort hebben, dan kunt u contact opnemen met uw
toezichthouder.

Datum
22 januari 2018
Uw kenmerk
Instructiebrief herstelplan
Ons kenmerk
A056-1134904120-20
Behandeld door

Indiening herstelplan
De staten K501 (Herstelplan) en K502 (Dekkingsgraadsjabloon) vormen samen met
de bijlagen het herstelplan. U dient het herstelplan uiterlijk 3 april 2018 in via
e-Line. Daarnaast vraagt DNB u een vragenlijst in te vullen en te ondertekenen.
Deze vragenlijst moet u als bijlage toevoegen aan de herstelplanrapportage.
De vragenlijst is te vinden op de e-Line DNB pagina:
http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/pensioenfondsen/index.jsp.
In de Aanwijzingen jaar-, kwartaal- en maandstaten, die ook op deze pagina te
vinden zijn, vindt u een uitgebreide toelichting voor het invullen van de staten. De
aanwijzingen voor het herstelplan 2018 zijn tevens als apart bestand beschikbaar.
Daarnaast kunt u op Open Boek Toezicht nadere informatie vinden over specifieke
onderdelen van het herstelplan1.
Beoordeling herstelplan
Voor 1 juni 2018 verneemt u of DNB kan instemmen met uw herstelplan. DNB
beoordeelt of het fonds binnen de gekozen hersteltermijn naar verwachting weer
beschikt over het vereist eigen vermogen. DNB verwacht dat het bestuur het
rapportageproces zodanig inricht dat de juistheid en volledigheid van de
gehanteerde data gewaarborgd is. DNB verwijst in het kader hiervan ook naar het
handhavingsbeleid ten aanzien van tijdigheid en kwaliteit van de financiële staten.
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http://www.toezicht.dnb.nl/2/6/50-234118.jsp
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Bijlagen

Open boek Toezicht DNB
Deze instructiebrief kunt u ook vinden op Open boek Toezicht op de website van
DNB; in de digitale versie kunt u gebruik maken van de hyperlinks in deze brief.
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Vragen
Eventuele vragen kunt u natuurlijk stellen aan uw toezichthouder of contactpersoon
bij DNB, maar dat kan ook per mail: herstelplan@dnb.nl.
Met vriendelijke groet,
De Nederlandsche Bank N.V.

drs. G. van Vollenhoven AAG
Divisiedirecteur
Toezicht Pensioenfondsen
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