Bijlage: premieopstelling ring Grond 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 is om de
pensioenopbouw in dat jaar te bekostigen.
Overzicht
In 2015 was er sprake van een premietekort van € 911.000,-. In 2016 bleek er een
premieoverschot te zijn, ten gevolge van de maatregel van verlaging van pensioenopbouw
in 2016 om het tekort van 2015 deels in te lopen.
De opstelling over 2016 ziet er als volgt uit:
Feitelijk ontvangen premie 2016:
Kostendekkende premie 2016:

€ 4.360.000
€ 3.861.000
--------------Premieoverschot 2016:
€ 499.000
Resteert er nog een tekort van € 412.000,- welke in 2017 moet worden ingelopen.
Voor 2017 is een zo zorgvuldig mogelijke inschatting gemaakt voor de kostendekkende- en
feitelijke premie:
Geschatte premieontvangsten 2017:
Kostendekkende premie 2017:
Premietekort 2017:

€ 4.138.000
€ 4.175.000
---------------/- €
37.000

Inmiddels was bekend dat uit de schikking met Aegon € 606.000,- beschikbaar was en het
bestuur heeft besloten om dat aan te wenden voor de pensioenopbouw van 2017.
Dat leidt tot de volgende opstelling:
Premietekort 2015:
Premieoverschot 2016:
Uit schikking Aegon:
Premietekort 2017:
Marge (overschot):

-/- € 911.000
€ 499.000
€ 606.000
-/- € 37.000
--------------€ 157.000

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
€ 150.000,- toereikend.
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