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Rentetermijnstructuur: DNB-rentetermijnstructuur per 31 december 2016.
Actuele dekkingsgraad (eind 2016): 97,1%.
Beleidsdekkingsgraad (eind 2016): 94,9%.
Vereist eigen vermogen (eind 2016): 114,5%.
Minimaal vereist eigen vermogen (eind 2016): 104,1%.
Verwacht rendement: Op basis van de (nieuwe) strategische beleggingsmix is het
verwacht rendement vastgesteld op circa 3,5% in 2017. Dit rendement loopt de komende jaren naar verwachting op tot circa 4,4% in 2026. Bij de bepaling van het
verwacht rendement is uitgegaan van dezelfde uitgangspunten zoals deze zijn gehanteerd in het herstelplan dat per 31 december 2015 is opgesteld.
Hersteltermijn: tien jaar.
Berekeningsgrondslagen technische voorzieningen/premie: Fondsgrondslagen van
Stichting Pensioenfonds Xerox.
Toeslagbeleid: Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% toekomstbestendige toeslagverlening. De toeslagverlening is voorwaardelijk en is gekoppeld aan een maatstaf (actieve deelnemers: 100% loonindex, inactieve deelnemers: 75% prijsindex).
Indien de financiële positie het toelaat, worden tevens gemiste toeslagen en kortingen over de afgelopen tien jaar goedgemaakt. Bij aanvang van de analyse is een initiële toeslagachterstand meegenomen van 15,1% voor actieve deelnemers en 11,1%
voor inactieve deelnemers.
Premiebeleid: In het herstelplan bedraagt de feitelijke premie voor de jaren 2017 en
2018 29,6% van de pensioengrondslagsom. Voor de jaren daarna is een premie van
30% verondersteld. Tevens wordt getoetst of deze premie minimaal gelijk is aan de
gedempte kostendekkende premie. De gedempte kostendekkende premie wordt gedempt op basis van het verwacht rendement. Vanaf 2021 wordt het verwacht rendement voor de premie in het herstelplan om de vijf jaar herijkt.
Prijsinflatie: Oplopend van 0,6% in 2017 naar 2,0% vanaf 2019. Na 2019 constant
verondersteld op 2,0% conform de publicaties van De Nederlandsche Bank d.d. 30
september 2016.
Ontwikkeling deelnemersbestand actieve deelnemers: In het herstelplan is het aantal
FTE constant verondersteld.
Invalidering: Er wordt geen rekening gehouden met invalideringskansen.
Toetreding: Salaris van nieuwe toetreders is gebaseerd op salarisverdeling huidige
actieve populatie.
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