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Herstelplan 2018 
In 2018 heeft Stichting Dow Pensioenfonds een herstelplan opgesteld. Dit is nodig, omdat de 
dekkingsgraad per 31 december 2017 onder het vereiste niveau ligt.  
 
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de waarde van beleggingen en de 
pensioenverplichtingen van het fonds. Als de dekkingsgraad 100% is, heeft het pensioenfonds precies 
genoeg beleggingen om de pensioenverplichtingen te betalen. Afhankelijk van de hoogte van het risico 
dat genomen wordt in de beleggingen en door de fluctuatie in de waarde van de beleggingen en 
pensioenverplichtingen, is er een reserve nodig. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad was 119,9%, 
terwijl de dekkingsgraad 117,8% was. Dit betekent dat Stichting Dow Pensioenfonds nog niet de 
vereiste reserves heeft, benodigd om een eventuele grote schok op te vangen. 
 
Om ervoor te zorgen dat Stichting Dow Pensioenfonds tijdig een dekkingsgraad van ten minste 119,9% 
behaald, is er een herstelplan opgesteld. Binnen 10 jaar moet het fonds deze dekkingsgraad hebben 
bereikt. In het herstelplan staat dat Stichting Dow Pensioenfonds verwacht eind 2018 boven dit niveau 
zit.  
Het belangrijkste element dat zorgt voor een stijgende dekkingsgraad is het zogenaamde 
overrendement. Dit is het verschil tussen het rendement dat Stichting Dow Pensioenfonds maakt op 
haar beleggingen en het veronderstelde rendement op de pensioenverplichtingen. Dit veronderstelde 
rendement is de rente.  
 
Hieronder vindt u het herstelplan in tabelvorm. 
 

Jaar Dekkingsgraad 
begin jaar 

Bijdrage over-
rendement 

Bijdrage 
pensioen-
kortingen 

Bijdrage 
overig 

Dekkingsgraad 
einde jaar 

2018 117,8% 3,0% 0,0% 0,8% 121,6% 

2019 121,6% 3,1% 0,0% 0,7% 125,4% 

2020 125,6% 3,2% 0,0% 0,9% 129,5% 

2021 129,5% 3,3% 0,0% -1,7% 131,1% 

2022 131,1% 3,3% 0,0% -1,6% 132,8% 

2023 132,8% 3,4% 0,0% -3,3% 132,9% 

2024 132,9% 3,4% 0,0% -4,0% 132,3% 

2025 132,3% 3,3% 0,0% -3,6% 132,0% 

2026 132,0% 3,3% 0,0% -3,0% 132,3% 

2018 132,3% 3,3% 0,0% -2,9% 132,7% 

 
 

 


