Bijlage: premieopstelling ring Cabine 2016 en 2017
In dit overzicht ziet u de zogenaamde premieopstelling van 2016 en 2017. Hieruit blijkt ook
hoe het premietekort is ingelopen.
De feitelijk ontvangen premie geeft het bedrag weer, dat het fonds uiteindelijk van
werkgever en werknemers heeft ontvangen (‘beschikbare premie’).
De kostendekkende premie geeft het bedrag weer dat uiteindelijk benodigd was om de
pensioenopbouw in dat jaar te bekostigen.
Vanwege het hoge aantal wisselingen in het deelnemersbestand bij Cabine (INI’s, HID) is
het in de afgelopen jaren moeilijk gebleken om vooraf nauwkeurig vast te stellen hoe hoog
de benodigde kostendekkende premie moet zijn.
Overzicht
In 2015 was er sprake van een premietekort van € 87.000,-. De bedoeling was om dat
tekort in 2016 in te lopen en er voor te zorgen dat er in 2016 zelf geen tekort zou ontstaan.
Helaas zijn beide doelstellingen niet gehaald en bleek er over 2016 toch nog een tekort te
zijn:
Feitelijk ontvangen premie 2016:
Kostendekkende premie 2016:
Premietekort 2016:

€ 2.308.000
€ 2.371.000
-------------€
63.000

Het totale tekort over 2015 en 2016 bedroeg daarmee € 150.000,-. Dit tekort dient nu in
2017 ingelopen te worden. Voor 2017 is eerst een zo zorgvuldig mogelijke inschatting
gemaakt voor de kostendekkende- en feitelijke premie:
Geschatte premieontvangsten 2017:
Kostendekkende premie 2017:
Premietekort 2017:

€ 2.494.000
€ 2.507.000
-------------€
13.000

Inmiddels was bekend dat uit de schikking met Aegon € 294.000,- beschikbaar was en het
bestuur heeft besloten om dat aan te wenden voor de pensioenopbouw van 2017.
In de volgende opstelling is dit bedrag opgenomen, net als het nog in te lopen tekort van
€ 150.000,- :
Geschatte premieontvangsten 2017:
Kostendekkende premie 2017:
Premietekort 2015 en 2016:
Aanwending schikking Aegon:
Marge (overschot):

€ 2.494.000
-/- € 2.541.000
-/- € 150.000
€ 294.000
----------------€
97.000

De oplettende lezer zal zien dat bij de kostendekkende premie in de laatste twee
opstellingen verschillende bedragen staan. Dit verschil heeft te maken met het feit dat het
bestuur op verzoek van sociale partners inmiddels bezig is om de dekking van het
nabestaanden pensioen uit te breiden van pensioenleeftijd naar levenslang. Het bestuur
begroot de kosten van deze uitbreiding op € 37.000,-. Zodra de uitbreiding een feit is,
zullen we daarover communiceren.
Gezien de premieoverschotten en premietekorten van de afgelopen jaren en de
ontwikkelingen omtrent de uitvoering van de pensioenregeling, heeft het bestuur besloten
een marge op de premie aan te houden. Voorkomen dient immers te worden dat er bij de
vaststelling van de toereikendheid van de premie in het kader van het jaarverslag over
2017 opnieuw sprake blijkt te zijn van premietekort. Het bestuur acht hierbij een marge van
€ 100.000,- toereikend.
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