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Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel
t.a.v. het bestuur
Postbus 93002
2509 AA 'S-GRAVENRAGE

Onderwerp
Ontheffingsverzoek toeslagdrempel

Geacht bestuur,

Bij brief met dagtekening 14 december 2017, door de Nederlandsche Bank (hierna
'DNB') ontvangen op 14 december 2017, verzoekt Stichting Pensioenfonds voor de
Nederlandse Groothandel (hierna: 'het fonds') aan DNB om op grond van artikel
141 van de Pensioenwet (hierna: 'Pw') ontheffing te verlenen voor toepassing van
artikel 137, lid 2 sub a van de Pw. Het fonds is gedeeltelijk verzekerd en voert een
uitkeringsovereenkomst in eigen beheer uit. Het fonds verzoekt in lijn met de Q&A
van DNB van 22 december 2015 over `gedeeltelijk verzekerde fondsen en
toeslagverlening' om toestemming voor een pro rata toepassing van de
toeslagdrempel.

Het verzoek van het fonds wordt door DNB toegewezen. Het fonds houdt zich aan
de door DNB gestelde voorwaarde voor het verlenen van een ontheffing. Deze
voorwaarde houdt in dat het gedeeltelijk verzekerd pensioenfonds of het
pensioenfonds dat zowel een uitkerings- als een zuivere premieovereenkomst
uitvoert, een gewogen toeslaggrens voor het pensioenfonds bepaalt, waarbij voor
het eigen beheer deel de 110%-grens wordt gehanteerd. Voor het verzekerde deel
respectievelijk het deel dat betrekking heeft op de zuivere premieovereenkomst
wordt de grens van de technische voorzieningen plus het minimaal vereist eigen
vermogen gehanteerd.

Wettelijk kader
Voor de beoordeling van het verzoek om maatwerk is het bij of krachtens de
artikelen 137, 141 Pw en artikel 15 Besluit financieel toetsingskader
pensioenfondsen bepaalde van belang.

Op grond van artikel 141, eerste lid Pw kan de toezichthouder, rekening houdend
met de specifieke situatie van het pensioenfonds en in het belang van de
aanspraak- en pensioengerechtigden, op aanvraag van een pensioenfonds geheel of
gedeeltelijk, ontheffing verlenen van het bij of krachtens artikel 137 Pw bepaalde.
Het pensioenfonds dient daarbij aan te tonen dat daaraan redelijkerwijs niet kan
worden voldaan en dat de doeleinden die dit artikel beoogt te bereiken anderszins
worden bereikt.

Relevante feiten
Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel is gedeeltelijk verzekerd en voert
een uitkeringsovereenkomst in eigen beheer uit. De berekeningsmethodiek van de
dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad heeft gevolgen voor de mogelijkheid om
toeslagen te verlenen. Het probleem is echter dat voor hybride fondsen niets is
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geregeld in de wet en ze daarom gebonden zijn aan de hoofdregel. Naar het oordeel Datum
van het fonds is dit niet in het belang van de deelnemers. is februari zoia

Overwegingen DNB Ons kenmerk
Op grond van artikel 137 Pw, tweede lid, onderdeel a en artikel 15, tweede lid, I374-626109575-32
Besluit Financieel toetsingskader pensioenfondsen mogen pensioenfondsen alleen
toeslagen verlenen indien de beleidsdekkingsgraad boven de 110% ligt.

Het fonds heeft aangevoerd dat zij een gedeeltelijk verzekerd fonds is en een
uitkeringsovereenkomst in eigen beheer uitvoert. De in artikel 137 Pw en artikel 15
van het Besluit financieel toetsingskader opgenomen voorschriften over
toeslagverlening zijn niet geschreven voor gedeeltelijk verzekerde fondsen.

DNB is van oordeel dat het beoogde doeleinde van de wettelijke ondergrens ook
kan worden bereikt als het fonds alleen toeslagen verleent indien het een
beleidsdekkingsgraad heeft die boven een gewogen gemiddelde ondergrens ligt.

Naar het oordeel van DNB wordt door het fonds aan alle voorwaarden van artikel
141 Pw, om ontheffing te kunnen verlenen van het bepaalde in artikel 137 Pw,
voldaan. Het ontheffingsverzoek wordt daarom gehonoreerd.

Besluit
DNB besluit, op basis van het verzoek van het fonds van 14 december 2017, om
ontheffing te verlenen van artikel 137, tweede lid, sub a Pw in samenhang met
artikel 15, tweede lid van het Besluit FTK. De verleende ontheffing houdt in dat het
fonds een gewogen toeslaggrens mag bepalen, waarbij voor het eigen beheer deel
de 110%-grens wordt gehanteerd en voor het verzekerde deel de grens van de
technische voorzieningen plus het minimaal vereist eigen vermogen.

Bezwaar
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit bezwaar worden gemaakt bij De Nederlandsche Bank
NV, Divisie Juridische Zaken, Afdeling Toezicht en wetgeving, Postbus 98, 1000 AB
Amsterdam.

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank NV

mw. drs. L. verse A. D, van der Meer MSc RBA
Afdelingshoofd Toezichthouder
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