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Herstelplan Pensioenfonds Cargill 

Als de beleidsdekkingsgraad aan het eind van een kalenderjaar lager is dan het wettelijk vereiste niveau, dan moet 
Pensioenfonds Cargill binnen drie maanden een ‘Herstelplan’ opstellen en indienen bij De Nederlandsche Bank. 

In een herstelplan rekenen we het mogelijke verloop van de dekkingsgraad door op basis van uitgangspunten die 
voldoen aan wettelijke normen. De termijn van het herstelplan is gemaximeerd. Pensioenfonds Cargill moet 
aantonen dat het verwachte niveau van de dekkingsgraad uiterlijk binnen deze termijn aan het wettelijk vereiste 
niveau voldoet. Indien nodig moeten hiervoor aanvullende maatregelen worden genomen. 

Pensioenfonds Cargill heeft begin 2022 een geactualiseerd herstelplan 2022-2032 opgesteld. Hieronder wordt het 
herstelplan toegelicht. 
 

Dekkingsgraad herstelplan 2022-2032 
 
Vanaf 2015 wordt via onze website www.cargillpensioen.nl het 12-maandsgemiddelde van de actuele 
dekkingsgraad gepubliceerd. Dit heet de ‘beleidsdekkingsgraad’. Per 1 januari 2022 was de beleidsdekkingsgraad 
103,8%. Het vereiste niveau van de beleidsdekkingsgraad onder de wettelijke regels is voor Pensioenfonds Cargill 
per einde 2021 gelijk aan 113,8%. Bij dit niveau mag Pensioenfonds Cargill zich een ‘financieel gezond 
pensioenfonds’ noemen; we zijn dan in voldoende mate in staat om tegenvallers op te kunnen vangen. 
Pensioenfonds Cargill kwam hiervoor dus tekort en moest daarom een herstelplan opstellen en indienen bij De 
Nederlandsche Bank. Het bestuur van pensioenfonds Cargill heeft besloten om een hersteltermijn van 10 jaar te 
hanteren. Verder zijn de wettelijke regels en het beleid van het pensioenfonds in het herstelplan toegepast. 

Pensioenfonds Cargill heeft op basis van de veronderstellingen van het herstelplan voldoende ‘herstelkracht’ om 
zelfstandig naar een gezonde situatie toe te groeien. Als de gehanteerde uitgangspunten van het herstelplan 
worden gerealiseerd, dan zal de beleidsdekkingsgraad binnen het gestelde maximum van 10 jaar hoog genoeg zijn. 
Daarom is er geen reden om het beleid aan te passen of onmiddellijk kortingen toe te passen. 
 


