
Pensioenfonds BP voorbereid op onverwachte gebeurtenissen 
  
De Nederlandsche Bank heeft eind vorig jaar aan alle pensioenfondsen gevraagd een financieel 

crisisplan op te stellen om voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen. Ook het bestuur van 

Stichting Pensioenfonds BP heeft een dergelijk plan opgesteld, waarin staat wat het gaat doen als het 

in financiële problemen komt. In het crisisplan worden vragen beantwoord als: Wanneer is er voor het 

fonds sprake van een financiële crisissituatie? Welke maatregelen neemt het bestuur dan? Wordt 

daarbij op een evenwichtige manier rekening gehouden met de belangen van deelnemers en 

gepensioneerden? De maatregelen in het plan kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen als zo’n 

crisis zich voordoet.  

 

Waarom een financieel crisisplan? 
Pensioenfondsen hebben geleerd van de huidige crisis. Alle pensioenfondsen hebben daarom een 

crisisplan moeten opstellen. Ondanks alle beschermingsmaatregelen die zijn getroffen is het 

verstandig van tevoren een goed beeld te krijgen van de maatregelen die in een crisissituatie kunnen 

worden ingezet en welke maatregelen het meeste effect hebben. De voorgestelde maatregelen 

worden altijd afgestemd op de aard van de crisis en de omstandigheden van dat moment. 

 

Wat is een crisissituatie? 
Het bestuur spreekt van een crisissituatie wanneer er onvoldoende voorzieningen zijn om de 

pensioenen te waarborgen (er zit minder geld ‘in kas’ dan nodig is voor de opbouw en uitkering van de 

pensioenen en om te kunnen indexeren).  

 

Welke maatregelen komen in het crisisplan aan de orde? 
In het crisisplan beschrijft het bestuur in eerste instantie de volgende maatregel: 

- Bijstorting door de aangesloten werkgevers 

 

Als bijstorting van de werkgevers niet meer mogelijk is, dan onderzoekt het bestuur de volgende 

maatregelen: 

- Verhogen van de door de deelnemers verschuldigde pensioenpremie. 

- Beperken of niet toekennen van indexatie 

- Versoberen van de pensioenregeling 

- Aanpassen van het beleggingsbeleid 

- Verlagen van de pensioenen (korten) 

 

Mocht het fonds in een crisissituatie raken, dan neemt het bestuur alleen na zorgvuldige 

belangenafweging een beslissing over ‘korten’. Als uitgangspunt geldt dan dat alle groepen 

(deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) op dezelfde wijze zullen worden gekort.  

 
 



Informatie in geval van een crisis 
Als er een crisissituatie ontstaat, informeert het bestuur u hier tijdig over. Er zal dan een uitgebreide 

toelichting gegeven worden per brief en via de website of een bijeenkomst. 

 


