
Dekkingsgraad 
Lage rente drukt de dekkingsgraad 
Eind maart 2016 is de beleidsdekkingsgraad 115,4%. Op basis van deze 
dekkingsgraad neemt het pensioenfonds beslissingen, bijvoorbeeld over 
eventuele verhoging danwel verlaging van de pensioenen. De 
beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de maandelijkse dekkingsgraden 
van de laatste twaalf maanden. Net als alle pensioenfondsen in Nederland 
heeft ook ons pensioenfonds last van de lage rente. Dat is te zien in de 
maandelijkse dekkingsgraad. Die was eind maart 110,1%, een stuk lager dus 
dan het gemiddelde van het afgelopen jaar. 
  
Waarom is de lage rente van invloed op de dekkingsgraad? 
De lage rente zorgt ervoor dat pensioenfondsen meer geld moeten reserveren 
voor toekomstige pensioenuitkeringen. Deze verplichtingen van het 
pensioenfonds nemen door de lage rente dus toe. En dat heeft weer een 
negatief effect op de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen 
van het fonds, oftewel de dekkingsgraad (vermogen gedeeld door 
verplichtingen). Beslissingen die de Europese Centrale Bank heeft genomen 
om de economie te stimuleren zorgen ervoor dat deze rente nog verder daalt. 
Hierdoor dalen de dekkingsgraden. 
  
Hoe gaat het met Pensioenfonds Staples? 
Natuurlijk merkt ook Pensioenfonds Staples de nadelen van de lage rente. 
Een dalende dekkingsgraad betekent een verslechtering van de financiële 
positie van het pensioenfonds. 
Maar kortingen, zoals die in de media worden genoemd bij andere 
pensioenfondsen, zijn bij ons nog lang niet aan de orde. We blijven uiteraard 
voorzichtig en monitoren de financiële positie nauwlettend. Raadpleeg de 
website voor de actuele dekkingsgraden en financieel nieuws over het fonds. 
  
Toekomst Pensioenfonds 
Door de groeiende groep pensioengerechtigden is Pensioenfonds Staples in 
2014 door De Nederlandsche Bank (DNB) aangemerkt als een kwetsbaar 
pensioenfonds. Pensioenfonds Staples is zich hiervan bewust en heeft de 
toekomstbestendigheid van het pensioenfonds op de lange termijn 
onderzocht. Het pensioenfonds heeft een uitgebreide kwetsbaarheidsmatrix 
opgesteld waarin onder andere de verschillende eisen van DNB zijn 
opgenomen. Diverse opties worden bekeken, zoals het aansluiten bij een 
bedrijfstakpensioenfonds of de overgang naar een verzekeraar. Op basis van 
de uitkomsten ziet Pensioenfonds Staples op dit moment geen aanleiding om 
een andere weg in de slaan met het pensioenfonds. Het bestuur herhaalt de 
analyse regelmatig en monitort continu de positie van het pensioenfonds. 
 In juli verschijnt de nieuwsbrief naar aanleiding van het jaarverslag, hierin 
gaan wij uitgebreider in op de positie van het pensioenfonds. 


