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De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is er voor u. Ook in tijden waarin het wat minder gaat.  
De financiële crisis heeft de nodige impact gehad op onze samenleving en ook de dekkingsgraden van diverse fondsen  
behoefden de nodige extra aandacht. Ondanks de financiële crisis zijn pensioenfondsen ook onder deze omstandighe-
den in staat om de pensioenuitkeringen te betalen. Dat geldt zeker ook voor SBZ. Door te werken met reserves kunnen 
pensioen fondsen zwaardere tijden doorstaan. Deze reserves komen onder meer tot uitdrukking in de dekkingsgraad van een 
 pensioenfonds. Deze reserves lopen als rode draad door de fotografie van dit jaarverslag.
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Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Bedrijfstakpensioen
fonds Zorgverzekeraars over het jaar 2010. In dit jaarverslag 
informeren wij u over ons pensioenfonds, de ontwikkelingen 
binnen ons pensioenfonds en externe factoren die hierop van 
invloed zijn. Ook geeft het jaarverslag inzicht in de financiële 
situatie van ons pensioenfonds. Het doel van de verslagleg
ging is om helderheid te verschaffen over de financiële 
positie, de resultaten en de wijzigingen in de financiële 
positie van ons pensioenfonds. Dit jaarverslag is opgesteld in 
overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslag
geving. Met dit verslag willen wij een goed en compleet 
beeld schetsen van de situatie van ons pensioenfonds.

Terwijl 2009 in het teken stond van de kredietcrisis, stond 
2010 met name in het teken van de gevolgen daarvan: de 
Eurocrisis en de pensioencrisis. Naar aanleiding van de 
kredietcrisis, waardoor de dekkingsgraad te veel achteruit 
ging, heeft het bestuur in 2009 bij De Nederlandsche Bank 
een korte en lange termijn herstelplan ingediend. Hierin zijn 
maatregelen voorgesteld om de dekkingsgraad zo snel moge
lijk op een aanvaardbaar peil te krijgen. Ondanks de schul
dencrises in de Eurozone, hebben de financiële markten in 
2010 herstel laten zien. Het financiële herstel was onder 
meer het gevolg van het snel aan kracht winnende herstel in 
de Verenigde Staten, de krachtige groei in China en de 
continuering van de ondersteuningsbeleid van centrale 
banken en overheden wereldwijd. De rentetermijnstructuur 
liet in 2010 een wisselend verloop zien, onder meer als 
gevolg van genoemde Eurocrisis. In verband met de toege
nomen levensverwachting heeft het bestuur in 2010 gekozen 
om de meest recente prognosetafels van het Actuarieel 
Genootschap te hanteren. Desondanks komt de dekkings
graad ultimo 2010 uit op 115,5% en is daarmee gestegen 
ten opzichte van 2009 (ultimo 2009: 113%). In 2010 was als 
gevolg van het herstel alleen het lange termijn herstelplan 
nog van kracht.

Voorwoord

De conclusies van de drie door de regering ingestelde  
commissies Don, Frijns en Goudswaard zijn door het bestuur 
ter harte genomen. Op verschillende wijzen heeft het bestuur 
in 2010 de aanbevelingen vanuit deze rapporten 
mee genomen in de beleidsvorming en de uitvoering van het 
beleid. De financiële positie zal ook in het komende jaar 
aandacht blijven vragen. Risicobeheersing is en blijft daarbij 
essentieel. Er wordt vanuit gegaan dat in 2011 meer 
duidelijkheid zal ontstaan over de impact die het pensioenak
koord op de pensioenregeling zal hebben. 

Het jaar 2010 heeft voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds 
Zorgverzekeraars tevens in het teken gestaan van het 
onderbrengen van de eigen pensioenuitvoeringsorganisatie 
bij een externe pensioenuitvoerder. In 2010 is een start 
gemaakt met het uitvoering geven aan het in 2009 genomen 
besluit tot uitbesteding. Inmiddels is de uitvoeringsorganisatie 
verhuisd van DriebergenRijsenburg naar De Meern en zijn de 
arbeidsvoorwaarden van de voormalige medewerkers die in 
dienst zijn getreden bij de externe pensioenuitvoerder 
geharmoniseerd. Dit uitbestedingstraject zal ook in 2011 de 
nodige aandacht vragen, gezien de geplande migratie naar 
een ander administratief systeem van de pensioen en de 
financiële administratie. 

Tot slot bedanken wij iedereen die in het verslagjaar heeft 
bijgedragen aan het goed functioneren van ons fonds. 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds 
Zorgverzekeraars, 

De Meern, 22 juni 2011

R. Wenselaar J.G.A. van den Brink
Voorzitter Vicevoorzitter
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2010 2009 2008 2007 2006

Aantallen

Aangesloten organisaties 57 58 58 60 62

Deelnemers 17.102 17.197 16.945 17.563 18.725

Arbeidsongeschikte deelnemers vrijgesteld 

van premiebetaling 1.038 1.049 1.052 1.065 1.112

Gewezen deelnemers 18.534 17.999 20.167 18.896 17.024

Gepensioneerden 6.076 5.793 5.514 5.190 4.912

Gepensioneerden

Ouderdomspensioen 4.372 4.113 3.867 3.584 3.338

Partnerpensioen 1.539 1.521 1.491 1.462 1.435

Wezenpensioen 165 159 156 144 139

Toeslag op pensioen en pensioenaanspraken  
per 1 januari komend boekjaar

Actieven 1,10% 1,00% 2,90% 3,77% 1.50%

Gewezen deelnemers en gepensioneerden 0,70% 0,20% 0,00% 1,48% 1,00%

Financiële gegevens (bedragen x EUR 1.000)/
Procenten

Kostendekkende premie 121.604 146.861 113.017 144.161 

Gedempte premie 104.392 114.020   

Feitelijke premie 107.837 117.812 115.399 114.999 88.628

Pensioenuitkeringen 88.854 88.725 81.162 74.299 69.113

Portefeuillewaarde en positieve derivaten 3.152.476 2.727.027 2.314.493 2.575.927 2.423.261

Negatieve derivaten 114.049 57.276 58.406 16.178 0

Belegd vermogen 3.038.427 2.669.751 2.256.087 2.559.749 2.423.261

Beleggingsopbrengsten 367.221 364.168 321.534 130.824 164.346

Jaarrendement op beleggingen 14,0% 16,5% 12,3% 5,3% 7,2%

Benchmark 11,5% 16,0% 13,5% 4,1% 7,7%

Vijfjaarsgemiddelde performance 5,6 5,7% 3,9% 8,4% 5,1%

Tienjaarsgemiddelde performance 4,5 3,5% 3,4% 6,1% 7,2%

Voorziening pensioenverplichting 2.650.459 2.374.986 2.298.721 1.773.599 1.814.441

Vrij vermogen 86.986 216.047 506.022 407.924 123.774

Reserve algemene risico’s 0 0 114.120 87.872 89.813

Reserve premieegalisatie 0 0 2.382 0 0

Reserve beleggingsrisico’s 498.930 532.323 402.000 340.000 419.000

Aanwezige dekkingsgraad 116% 113% 101% 148% 135%

Vereiste dekkingsgraad 119% 122% 118% 119% 

Minimaal vereiste dekkingsgraad 104% 104% 104% 105% 

Resultaat 95.668 303.796 823.316 203.209 176.778

Meerjarenoverzicht
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Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars
Postbus 194, 3454 ZK De Meern
Telefoon: (030) 245 3001
Internet: www.sbz.nl
Email: info@sbz.nl

Bestuur

Het paritaire bestuur is op 31 december 2010 als volgt samengesteld:

Leden werkgevers Benoemd tot Organisatie

J.R.P. van den Brink 112011 Zorgverzekeraars Nederland

H.H.B. Limberger 112013 Zorgverzekeraars Nederland

M.B.G.M. Oostendorp 112014 Zorgverzekeraars Nederland

R. Wenselaar 112012 Zorgverzekeraars Nederland

Leden werknemers Benoemd tot Organisatie

J.G.A. van den Brink 112011 FNV Bondgenoten

J.C. Dwarswaard 112014 De Unie

A.W.M. Geels 112012 CNV Dienstenbond

S.A. de Groot 112013 FNV Bondgenoten

Samenvatting

Uitvoeringsorganisatie

Pensioenbeheer
Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV (handelsnaam  
Syntrus Achmea)

Vermogensbeheer
BNP Paribas Investment Partners (Lead Overlay Manager)
Russell Investments Limited (Manager of Managers)
Northern Trust (Custodian)
Robeco Institutional Asset Management BV (Engagement 
Manager)

Externe adviseurs
H.A.A. Rademaker (beleggingsadvies)
Towers Watson (ALMadvies)

Adviserend actuaris
Towers Watson, J.L. Roelfsema

Certificerend actuaris
Towers Watson, M. Vrijenhoek

Externe accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants NV, H.C. van der Rijst

Activiteiten van het fonds 

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (hierna: 
het fonds) beperkt zijn activiteiten tot het uitvoeren van 
pensioenregelingen en het verrichten van werkzaamheden 
die daar rechtstreeks verband mee houden. Met betrekking 
tot de uitvoering van pensioenregelingen zijn met alle 
aan gesloten organisaties uitvoeringsovereenkomsten 
gesloten. De uitvoeringstechnische afspraken tussen bestuur 
en uitvoeringsorganisaties (pensioen en vermogensbeheer) 
zijn vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten. Het 
bestuur is onafhankelijk en weegt de belangen van 
(gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten 
organisaties op een zorgvuldige en evenwichtige wijze tegen 
elkaar af. De deelnemersraad voorziet het bestuur hierbij 
vooraf van advies. Aan het verantwoordingsorgaan wordt 
jaarlijks achteraf verantwoording afgelegd.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad bedroeg ultimo 2009 113%. Eind 2009 is 
geconstateerd dat de levensverwachting sterker is 
toe genomen dan eerder verondersteld. In 2010 is, vooruitlo
pend op de definitieve cijfers, een voorziening van 4% 
getroffen van de pensioenverplichtingen van eind 2009.  



7JAARVERSLAG 2010

Eind 2010 is besloten de nieuwe overlevingstafels te hanteren 
met een fondsspecifieke correctie voor ervaringsterfte. 
In 2010 stegen de verplichtingen door de dalende rente en 
genoemde langere levensverwachting harder dan het 
vermogen van het fonds, waardoor hogere voorzieningen  
zijn getroffen om de toekomstige uitkeringen te kunnen 
financieren. Ondanks het feit dat het fonds een rendement 
van 14% op de beleggingsportefeuille behaalde en de 
waarde van de bezittingen van het fonds daardoor steeg van 
3 2.669.750.691,00 (2009) naar 3 3.038.426.939,00 (2010), 
steeg de dekkingsgraad niet even snel. Aan het einde van 
2010 bedroeg de dekkingsgraad 115,5%. Hiermee ligt het 
fonds ruim op schema van het herstelplan. 

Herstelplan

Vanwege de financiële situatie heeft het fonds in 2009 een 
herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend.  
Op hoofdlijnen zijn de belangrijkste maatregelen uit het 
herstelplan:
 Het bestaande premiebeleid wordt voortgezet.
  Het bestaande toeslagenbeleid wordt voortgezet 

overeenkomstig de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 
(ABTN) per 1 januari 2008. Het bestuur heeft daarbij 
onder voorwaarden de mogelijkheid om ook in een 
periode van reservetekort een toeslag van maximaal 
50% van de stijging van het prijsindexcijfer te kunnen 
toekennen aan pensioengerechtigden en gewezen  
deelnemers.

  Het beleggingsbeleid zal worden voortgezet zoals in de 
ABTN per 1 januari 2008 is vastgelegd, waarbij sprake is 
van een dynamische strategie.

Het fonds is sinds 31 december 2009 uit onderdekking 
(daarvan is sprake indien de dekkingsgraad lager is dan de 

minimaal vereiste dekkingsgraad: 104%), maar verkeerde op 
31 december 2010 nog wel in een situatie van reservetekort. 
Hiervoor is de vereiste dekkingsgraad van belang. Deze is 
afhankelijk van het beleggingsbeleid van het fonds en 
 fluc tueert rond de 120%. 
Het fonds zit, ondanks dat met ingang van 2010 verzwaarde 
overlevingstafels zijn toegepast, op het beoogde pad van 
herstel en toont herstelkracht. Het herstel gaat in werkelijk
heid sneller dan verwacht. Op basis van de dekkingsgraad 
per 31 december 2010 heeft het fonds het herstel geëvalu
eerd. Deze evaluatie heeft niet geleid tot bijstelling van de 
oorspronkelijke uitgangspunten van het herstelplan. 

Transitie pensioenuitvoerings
organisatie

Het fonds heeft de uitvoering van het pensioenbeheer per 
2010 uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV. 
Deze transitie wordt vormgegeven in een tweejarig transitie
traject, met als doel een zorgvuldige en geruisloze, gefa
seerde overdracht plaatsvindt, waarbij de kwaliteit van 
dienstverlening blijft gewaarborgd. DNB heeft inzake de 
 transitie gesproken met een delegatie van het bestuur en 
heeft aangegeven de zorgvuldige aanpak te waarderen. 

ALMstudie

Jaarlijks laat het bestuur een ALMstudie (Asset Liabilty 
Management) uitvoeren met als doel inzicht te verkrijgen in 
de gevolgen van beleidskeuzes. In 2010 is met name 
aandacht besteed aan de verschillende mogelijkheden om 
het risicoprofiel van de SBZportefeuille aan te passen in lijn 
met de nieuw vast gestelde investment beliefs van het fonds. 
Hierbij is vooral gelet op het beperken van het neerwaarts 
risico in relatie tot het behouden van opwaarts potentieel. 



8 JAARVERSLAG 2010

Het bestuur heeft besloten het staande strategische beleg
gingsbeleid (inclusief de dynamische beleggingstrategie) te 
behouden.

Toeslagen

De toeslagen aan deelnemers worden jaarlijks toegekend.  
Dit is een onvoorwaardelijk recht dat is gerelateerd aan de 
Caoloonindex. Voor de toeslagen aan deelnemers wordt een 
koopsom in rekening gebracht bij de aangesloten organi
saties. 
Ten aanzien van toeslagen aan pensioengerechtigden en 
gewezen deelnemers geldt dat ondanks de situatie van 
reservetekort, maar doordat het herstel in 2010 voorspoe
diger verliep dan verondersteld, het herstelplan ruimte bood 
voor een toeslag. Op grond van het vermogen in relatie tot 
de lange termijn benodigde reële waarde van de pensioen
verplichtingen heeft het bestuur besloten een toeslag van 
0,7% te verlenen aan pensioengerechtigden en gewezen 
deelnemers.

Premie

De premie wordt per deelnemer doorberekend. De feitelijke 
premie is in beginsel gelijk aan de actuariële premie. Afhan
kelijk van de financiële positie van het fonds kan korting 
worden verleend op de toeslagkoopsom en/of de premie.  
Gezien de hoogte van de marktrente heeft het bestuur 
besloten de herstelopslag op de feitelijke premie te verhogen 
van 13% in 2010 naar 18% in 2011. 
De feitelijke premie wordt jaarlijks getoetst aan de 
(gedemp te) kostendekkende premie volgens het Financieel 
Toetsingskader (FTK). Op grond van het vermogen in relatie 
tot de lange termijn benodigde reële waarde van de 
pen sioenverplichtingen, heeft het bestuur besloten om over 
het boekjaar 2011 op de premie geen korting te verlenen en 
de toeslag voor deelnemers per 1 januari 2011 (ad 1,1%) 
volledig in rekening te brengen bij de aangesloten 
 organisaties. 

Beleggingen

Er wordt gebruik gemaakt van het model van fiduciair 
vermogensbeheer. Ten behoeve van het strategisch 
 portefeuille beleid en het risicomanagement functioneert een 
 Lead Overlay Manager en een onderliggende Manager of 
 Managers. Samen treden deze partijen op als de fiduciair 
managers van het fonds, waaraan diverse beleggingsricht
lijnen en restricties zijn meegegeven. In 2010 is Deloitte 
opdracht gegeven een gapanalyse uit te voeren op het 
bestaande beleggingsbeleid en de bijbehorende vermogens
beheerstructuur van het fonds versus de aanbevelingen van 
de verschillende (regerings)commissies en de aanbevelingen 
van DNB. Uit de bevindingen van Deloitte is naar voren 
gekomen, dat de vermogensbeheerstructuur van het fonds 
goed aansluit bij de nieuwe investment beliefs en de actuele 
eisen voor governance.
In 2010 heeft het economisch herstel doorgezet, zij het dat 
regionaal de kracht van het herstel sterk verschilt. Over heel 

2010 rendeerde de aandelenportefeuille ruim 25% en de 
vastrentende beleggingen ruim 8% (gemeten in Euro).  
De totale portefeuille bracht 14% op. 

Maatschappelijk verantwoord  
beleggen

Aan verantwoord beleggen wordt op drie wijzen vorm
gegeven:
  Via een programma van actieve dialoog met  

onder nemingen, het zogenaamde ‘engagement.
 Door introductie / toevoeging van een uitsluitingsbeleid.
  Door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van 

bedrijven waarin het fonds via een discretionair beheerde 
aandelenportefeuille belegt: het zogenaamde ‘voting’. 

Risicobeheer

De Pensioenwet verplicht het bestuur tot het treffen van 
maatregelen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering. 
Deze verplichting gaat verder dan de gedragscode die het 
bestuur heeft. Het gaat om een risicobeleid, waarbij 
 integriteitrisico’s en ook andere risico’s in kaart worden 
gebracht. Het fonds hanteert hiervoor het FIRMmodel van 
DNB dat tien risicocategorieën kent (FIRM staat voor 
 Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode). In 2010 is het 
risicobeheerraamwerk van het fonds compleet afgerond. 
Actualisering van het raamwerk is een continu proces. In 
2011 ligt de nadruk op de herziening van enkele risicocate
gorieën als gevolg van de uitbesteding van de pensioen
administratie. 

Compliance

Onder compliance wordt het geheel van maatregelen 
verstaan dat zich richt op de implementatie, handhaving en 
naleving van externe wet en regelgeving, alsmede op interne 
procedures en gedragsregels om te voorkomen dat de 
reputatie en integriteit van het fonds wordt aangetast. In 
2010 een compliance charter vastgesteld. In het verlengde 
hiervan is begin 2011 een compliance program vastgesteld. 
Aansluitend wordt in 2011 een externe compliance officer 
aangesteld.

Communicatie

De centrale boodschap en uitstraling in de communicatie is 
dat het fonds voorziet in een goede pensioenvoorziening 
voor (gewezen) werknemers in de zorgverzekeringsbranche. 
De centrale boodschap is door het fonds eind 2010 uitge
breid. Naast het voorzien in een goede pensioenvoorziening, 
wenst het fonds eveneens werkgevers en (gewezen) deel
nemers een duidelijk beeld te verschaffen van de daarmee 
gemoeide risico’s. Het fonds heeft het voornemen om het 
communicatiebeleid in 2011 te herijken, wanneer de 
ontwikkelingen als gevolg van onder meer het pensioen
akkoord zijn uitgekristalliseerd. 
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Aanpassing statuten, reglementen en  
uitvoeringsovereenkomst

De statuten zijn in 2010 integraal herzien. De primaire 
aanleiding voor deze herziening lag in het feit dat de statuten 
moesten worden aangepast aan de situatie dat de pensioen
uitvoering is uitbesteed aan een externe uitvoerder.   
De vernieuwde statuten zijn op 16 december 2010 in 
werking getreden.
In het pensioenreglement 2006 SBZ is het recht op tijdelijk 
partnerpensioen uitgebreid. Ook is het reglement op enkele 
punten verduidelijkt. Deze wijzigingen zijn per 1 januari 2011 
ingegaan. 
De uitvoeringsovereenkomst is in 2010 integraal herzien.  
De verwijzingen naar de statuten zijn aangepast en er zijn 
onder andere bepalingen met betrekking tot de beëindiging 
van de uitvoeringsovereenkomst toegevoegd. De aangepaste 
uitvoeringsovereenkomst is van kracht per 1 januari 2011. 

Oordeel van het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan is van oordeel dat:
  Het bestuur voldoende informatie aan het verantwoor

dingsorgaan heeft verstrekt om zich een oordeel te 
vormen.

  Het handelen van het bestuur in 2010, voor zover we 
hebben kunnen vaststellen, in overeenstemming is 
geweest met de statuten en reglementen.

  Het bestuur in 2010 een consistent beleid heeft gevoerd 
en logische beleidskeuzes heeft gemaakt, waarbij de 
belangen van alle betrokkenen zijn afgewogen en 
geborgd.

  Het bestuur in 2010 voldoende invulling heeft gegeven 
aan de beheersing van de diverse risico’s.

Op grond van de bevindingen en het oordeel heeft het 
verantwoordingsorgaan de volgende aanbevelingen aan het 
bestuur:
  Betrek een externe deskundige bij de jaarlijkse zelf

evaluatie, die vanuit senioriteit op basis van kennis en 
ervaring met pensioenfondsbesturen een spiegel en een 
meetlat kan bieden.

  Actualiseer het deskundigheidsplan op basis van de 
Beleidsregel Deskundigheid van DNB.

  Betrek de accountant actief bij de transitie naar het 
administratiesysteem van Syntrus Achmea en laat hem 
rapporteren over het resultaat.

  Ga met sociale partners zorgvuldig na hoe de gevolgen 
van het pensioenakkoord moeten/kunnen worden 
uit gewerkt. Communiceer daarover aan (gewezen) 
deelnemers en gepensioneerden. 

Verslag van de deelnemersraad 

De deelnemersraad is in 2010 intensief betrokken geweest bij 
de besluitvorming en advisering over een groot aantal 
onderwerpen. Een delegatie vanuit het bestuur en de 
uitvoeringsorganisatie is bij alle vergaderingen van de 
deelnemersraad aanwezig geweest om de adviesaanvragen 
toe te lichten en te rapporteren over de uitvoering van de 
pensioenregeling. De deelnemersraad heeft in 2010 geen 
negatieve adviezen uitgebracht. 
De deelnemersraad is verheugd te constateren dat het 
gevoerde toeslag premie en beleggingsbeleid heeft 
bijgedragen aan een hogere dekkingsgraad ultimo 2010 en 
een meer dan in het herstelplan verondersteld voorspoedig 
herstel. 
Met betrekking tot het beleggingsbeleid heeft de deel
nemersraad geadviseerd het bestaande strategische beleg
gingsbeleid in 2011 voort te zetten en nader onderzoek te 
doen naar de wijze waarop wordt omgegaan met renteaf
dekking in bijzondere omstandigheden (zoals verdere 
rentedaling of –stijging). De deelnemersraad heeft het 
bestuur en de beleggingscommissie daarbij gevraagd de 
risico’s bij de verschillende beleggingen voortdurend voor 
ogen te houden en te zorgen voor transparantie.  
De proactieve houding van het bestuur ten aanzien van alle 
ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en overheids
beleid, zoals het extern laten uitvoeren van een analyse 
inzake het beleggingsbeleid, wordt door de deelnemersraad 
gewaardeerd. 
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1.1 Inleiding

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars kent 
verschillende organen, zoals het bestuur, de deelnemersraad 
en het verantwoordingsorgaan. Daarnaast is een aantal 
externe partijen intensief bij Stichting Bedrijfstakpensioen
fonds Zorgverzekeraars betrokken. In dit hoofdstuk stelt 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars de 
bestuursorganen en externe partijen voor. Allereerst volgen 
de doelstelling en een aantal algemene gegevens van het 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars. 

1.2 Over het fonds

1.2.1 Naam en vestigingsplaats

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (hierna: 
het fonds) is opgericht op 19 december 1961 en statutair 
gevestigd in De Meern. Het fonds is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel in Utrecht onder nummer 41178751. De 
laatste statutenwijziging vond plaats op 16 december 2010, 
waarbij onder meer de vestigingsplaats is gewijzigd van 
DriebergenRijsenburg in De Meern. Het fonds is aan gesloten 
bij de Vereniging voor Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). 

1.2.2 Doelstelling

Doelstelling van het fonds is het verlenen van pensioenen aan 
deelnemers en gewezen deelnemers en hun nabestaanden 
met inachtneming van de statuten en reglementen. Het 
fonds probeert dit doel te bereiken door premies te innen bij 
de aangesloten organisaties. De gelden worden belegd en 
beheerd en het fonds doet daaruit uitkeringen bij ouderdom, 
overlijden en arbeidsongeschiktheid. 

1.2.3 Adresgegevens 

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars
Postbus 194, 3454 ZK De Meern
Telefoon: (030) 245 3001
Internet: www.sbz.nl
Email: info@sbz.nl

1.2.4 Samenwerkende organisaties

De volgende organisaties doen bindende voordrachten voor 
benoeming van leden in het bestuur en/of de deelnemers
raad en/of het verantwoordingsorgaan:

1. Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 postbus 520
 3700 AM  Zeist
 telefoonnummer: 030698 89 11

2. FNV Bondgenoten
 postbus 9208
 3506 GE  Utrecht 
 telefoonnummer: 09009690

3. CNV Dienstenbond
 postbus 3135
 2130 KC  Hoofddorp 
 telefoonnummer: 023565 10 52

4. De Unie
 postbus 400
 4100 AK  Culemborg 
 telefoonnummer: 034585 10 91

5. CSO (Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties)
 postbus 2069
 3500 GB  Utrecht 
 telefoonnummer: 030276 99 85

1.2.5 Externe partijen

Het fonds werkt samen met de volgende externe partijen.

Uitvoeringsorganisatie
Pensioenbeheer
Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV (handelsnaam Syntrus 
Achmea).

Vermogensbeheer
BNP Paribas Investment Partners (Lead Overlay Manager)
Russell Investments Limited (Manager of Managers)
Northern Trust (Custodian)
Robeco Institutional Asset Management BV (Engagement 
Manager)

Externe adviseurs
H.A.A. Rademaker (beleggingsadvies)
Towers Watson (ALMadvies)

Adviserend actuaris
Towers Watson, J.L. Roelfsema

Certificerend actuaris
Towers Watson, M. Vrijenhoek

Externe accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants NV,  
H.C. van der Rijst

1 Het fonds
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1.3 Het bestuur

1.3.1 Samenstelling

Het paritaire bestuur is op 31 december 2010 als volgt 
samengesteld:

Leden werkgevers Benoemd tot Organisatie

J.R.P. van den Brink 112011 ZN

H.H.B. Limberger 112013 ZN

M.B.G.M. Oostendorp 112014 ZN

R. Wenselaar 112012 ZN

Leden werknemers Benoemd tot Organisatie

J.G.A. van den Brink 112011 FNV Bondgenoten

J.C. Dwarswaard 112014 De Unie

A.W.M. Geels 112012 CNV Dienstenbond

S.A. de Groot 112013 FNV Bondgenoten

Het voorzitterschap wordt in de oneven jaren bekleed door 
werkgeversvoorzitter en in even jaren door de werknemers
voorzitter. In 2010 was J.G.A. van den Brink voorzitter van 
het fonds. De heer P.T.G. Lafranca was vicevoorzitter van het 
fonds, welke rol na het vertrek van de heer Lafranca per  
1 augustus 2010 is overgenomen door de heer R. Wenselaar. 

De samenstelling van het bestuur is in 2010 als volgt 
gewijzigd:
  De heer P.T.G. Lafranca, vertegenwoordiger van Zorg

verzekeraars Nederland, is per 1 augustus 2010  
afgetreden en opgevolgd door de heer R. Wenselaar.

Inmiddels is bekend dat de samenstelling van het bestuur per 
1 januari 2011 als volgt is gewijzigd:
  De heer J.G.A. van den Brink is herbenoemd tot 1 januari 

2015.
  De heer J.R.P. van den Brink, vertegenwoordiger van 

Zorgverzekeraars Nederland, is per 1 januari 2011 
afgetreden en wordt opgevolgd door de heer O. Veldt.

  De heer J.C. Dwarswaard, vertegenwoordiger namens 
De Unie, is per 1 januari 2011 afgetreden en wordt 
opgevolgd door de heer F.A.G. Hol.

1.3.2 Vergaderdata, studiedagen  
en overige bijeenkomsten

Het bestuur heeft in 2010 vier keer op reguliere basis 
vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 30 maart,  
8 juni, 5 oktober en 7 december 2010. 

In een extra bestuursvergadering op 28 april 2010 heeft het 
bestuur vergaderd over het beleggingsbeleid, de inrichting en 
kosten van de beheerstructuur en de verantwoordelijkheid 
inzake het beleggingsbeleid. Naar aanleiding hiervan is aan 
een extern bureau (Deloitte) de opdracht gegeven tot het 
maken van een analyse van het bestaande beleggingsbeleid 

en de bijbehorende vermogensbeheerstructuur versus de 
aanbevelingen van de verschillende (regerings)commissies en 
de aanbevelingen van De Nederlandsche Bank (DNB).

Op 9 september 2010 heeft met de deelnemersraad en het 
verantwoordingsorgaan een gecombineerde actualiteitendag 
plaatsgevonden. Deze bijeenkomst stond in het teken van 
beleggingen. Voorafgaand aan deze bijeenkomst, is het 
bestuur bijeengekomen in het kader van zelfevaluatie.

In een extra bestuursvergadering op 11 november 2010 heeft 
het bestuur vergaderd over het beleggingsplan voor 2011 en 
de ALMstudie (Asset Liabilty Management). 
 
1.3.3 Bestuurlijke commissies

In verband met toenemende complexiteit en de vele taken 
van het bestuur heeft het fonds een aantal bestuurlijke 
commissies ingesteld. Deze commissies doen voorbereidend 
werk in kwesties waarover het bestuur een besluit moet 
nemen. Zij kunnen in de voorbereidingsfase dieper ingaan op 
de achtergronden en consequenties van te nemen beleids
beslissingen. Tevens kan voor verdere uitvoering van 
besluiten een specifiek mandaat aan de commissies worden 
verleend. De leden van de bestuurlijke commissies kunnen 
zich laten bijstaan door externe deskundigen. 
In 2010 waren de volgende bestuurlijke commissies  
werkzaam: 

Beleggingscommissie
De beleggingscommissie ondersteunt het bestuur met betrek
king tot het beleggingsbeleid en kent minimaal twee leden. 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 
vastgelegd in een afzonderlijk reglement. 

Tot de taken van de beleggingscommissie behoren: 
 De opstelling van een jaarlijks beleggingsplan.
  De vaststelling van de strategische beleggingsmix en de 

bijbehorende normportefeuille binnen door het bestuur 
vastgesteld beleid.

  Het toezicht op de juiste uitvoering van de verplichtingen 
in het kader van Corporate Governance.

De beleggingscommissie heeft de volgende bevoegdheden:
  Koop, verhuur en verkoop van onroerend goed binnen 

het door het bestuur vastgestelde beleid.
  Tactische onderof overweging van de diverse beleg

gingstitels binnen de door het bestuur gestelde 
 bandbreedtes.

  Tactische verkorting of verlenging van de duration van  
de vastrentende portefeuille ten opzichte van de door 
het bestuur vastgestelde benchmark.

  Beslissing over de inzet van derivaten en verbruikleen van 
effecten.

  Uitvoering van een bestuursbesluit inzake de aanstelling 
van custodians, vermogensbeheerders, engagement
managers en andere marktpartijen die voor een goede 
uitvoering van het beleggingsbeleid noodzakelijk zijn.
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Voor de uitvoering van deze bevoegdheden steunt de 
beleggingscommissie op de adviezen van de extern(e) 
adviseur(s), de (pensioen)uitvoeringsorganisatie (Syntrus 
Achmea), de Lead Overlay Manager (BNP Paribas) en de 
Manager of Managers (Russell Investments Limited). 

De beleggingscommissie is op 31 december 2010 als volgt 
samengesteld: 

Leden 

De heer J.C. Dwarswaard

De heer M.B.G.M. Oostendorp

De heer S.A. de Groot

De heer H.A.A. Rademaker treedt op als extern adviseur van 
de beleggingscommissie. De heer J.C. Dwarswaard is per   
1 januari 2011 afgetreden als bestuurslid, waarmee ook zijn 
lidmaatschap van de beleggingscommissie is beëindigd.  
Hij wordt opgevolgd door de heer O. Veldt.

De beleggingscommissie heeft in 2010 vier keer op reguliere 
basis vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 1 maart, 
2 juni, 13 september en 11 november 2010. In een extra 
vergadering op 10 mei 2010 is het vernieuwde reglement 
van de beleggingscommissie besproken, evenals een eerste 
concept van de vernieuwde investment beliefs. In een extra 
vergadering op 7 december 2010 is het beleggingsplan 2011 
besproken. 

Auditcommissie
De auditcommissie ondersteunt het bestuur bij het uitvoeren 
van de verantwoordelijkheden op het te terrein van toezicht 
op de uitvoeringsorganisatie en kent minimaal twee leden. 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
auditcommissie zijn vastgelegd in een afzonderlijk reglement. 

De auditcommissie beoordeelt: 
 Het risicobeheer.
 Het financiële verslaggevingsproces.
  Het proces waarmee de naleving van wet en regel

geving wordt bewaakt (compliance).
  Het systeem van interne beheersing en beheersing van 

de financiële en operationele risico’s.

Voor het invullen van haar taak kan de auditcommissie 
overleggen met de externe actuaris en de externe accoun
tant. Dit betreft overleggen om de voornaamste (tussentijdse) 
bevindingen ten aanzien van het systeem van interne 
beheersing en de controle van de jaarrekening te bespreken. 
Ook steunt de auditcommissie op de adviezen van de 
pensioenuitvoeringsorganisatie (Syntrus Achmea).

De auditcommissie is op 31 december 2010 als volgt 
samengesteld: 

Leden

De heer A.W.M. Geels

De heer H.H.B. Limberger

De auditcommissie heeft in 2010 vier keer op reguliere basis 
vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 10 maart,  
11 mei, 14 september en 9 november 2010. 

Begeleidingscommissie
De begeleidingscommissie is een zogenaamde gelegenheids
commissie en ondersteunt het bestuur bij de transitie van de 
zelfstandige uitvoeringsorganisatie van het fonds naar de 
uitvoeringsorganisatie van Syntrus Achmea. De begeleidings
commissie bewaakt de zorgvuldige en geruisloze, gefaseerde 
overdracht, waarbij de kwaliteit van dienstverlening blijft 
gewaarborgd. De transitie bestaat in hoofdlijnen uit drie 
onderdelen:
 Huisvesting.
 Personeel.
 Migratie administratieve systemen.

De transitie is gestart in 2010 en loopt naar verwachting 
begin 2012 ten einde. In december 2010 heeft de verhuizing 
van DriebergenRijsenburg naar De Meern plaatsgehad.  
De harmonisatie van arbeidsvoorwaarden is begin 2011 
afgerond. Met de voorbereiding van de migratie van de 
administratieve systemen (ten aanzien van de pensioen en 
de financiële administratie) is eind 2010 een start gemaakt. 

De begeleidingscommissie is op 31 december 2010 als volgt 
samengesteld: 

Leden 

De heer J.G.A. van den Brink

De heer J.C.A. Kestens (bestuurslid van 

het fonds tot 2010)

Vertegenwoordigers vanuit Syntrus Achmea

De begeleidingscommissie heeft in 2010 maandelijks 
vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 2 februari,  
2 maart, 6 april, 27 april, 1 juni, 6 juli, 16 augustus,  
27 september, 26 oktober, 23 november en 20 december 
2010. 
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1.4 De visitatiecommissie

De visitatiecommissie heeft tot taak beleids en bestuurs
procedures en processen en de check en balances binnen 
het fonds te beoordelen. Eveneens beoordeelt de visitatie
commissie de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd en 
de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met 
risico’s op langere termijn. In de visitatiecommissie hebben 
drie onafhankelijke deskundigen zitting, waarbij het fonds 
gebruik maakt van Stichting Het VakVC. De taken, verant
woordelijkheden en bevoegdheden van de visitatiecommissie 
zijn vastgelegd in een afzonderlijk reglement. 
In 2009 is het fonds gevisiteerd door Stichting Het VakVC. 
Een korte weergave van het algemene oordeel van de 
visitatiecommissie en de aanbevelingen vindt u terug in 
hoofdstuk 2, Ontwikkelingen. Besloten is om de voor 2010 
voorgenomen deelvisitatie op de deelgebieden beleggingen 
en uitbesteding, gelet op de diverse in 2010 doorgevoerde 
wijzigingen ten aanzien van deze deelgebieden, in 2011 te 
laten verrichten. 

1.5 Het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft tot taak te oordelen over 
het handelen van het bestuur, het door het bestuur 
uit gevoerde beleid en de beleidskeuzes van het bestuur.  
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het 
verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in een afzonderlijk 
reglement. 

Het verantwoordingsorgaan baseert het oordeel op:
 Het jaarverslag.
 De jaarrekening.
 De bevindingen van het intern toezicht.
  Overige verstrekte informatie aangaande bestuurs

besluiten.

Voor het invullen van haar taak heeft het verantwoordings
orgaan recht op overleg met het bestuur en het recht om de 
externe accountant en/of de externe actuaris te raadplegen. 
Na een uitspraak van het intern toezicht (visitatiecommissie) 
over het niet naar behoren functioneren van het bestuur, kan 
het verantwoordingsorgaan een nader onderzoek laten 
bevelen door de ondernemingskamer.
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: twee 
deelnemers, twee gepensioneerden en twee werkgevers.  
De leden zijn benoemd door de volgende organisaties:
 Zorgverzekeraars Nederland.
 FNV Bondgenoten.
 CNV Dienstenbond.
 De Unie.

Het verantwoordingsorgaan is op 31 december 2010 als 
volgt samengesteld: 

Leden deelnemers Benoemd tot Organisatie

L. Putuhena 112013 CNV Dienstenbond

Vacature  FNV Bondgenoten

Leden werkgevers Benoemd tot Organisatie

E. Roijers 112013 ZN

G. van de Haar 112011 ZN

Leden  
gepensioneerden

 
Benoemd tot

 
Organisatie

T.J. van Hout 112013 De Unie

M. Huijsen 112011 FNV Bondgenoten

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan is in 2010 
als volgt gewijzigd:
  De benoemingen die tot 1 januari 2011 liepen zijn door 

de benoemende organisaties ingevuld door herbenoe
ming tot 2014 (G. van de Haar en M. Huijsen).

  De vacature die bestaat ten aanzien van de leden van 
deelnemerszijde komt toe FNV Bondgenoten. Deze 
wordt in overleg tussen FNV Bondgenoten, De Unie en 
CNV Dienstenbond door laatstgenoemde partij gevuld 
per 1 januari 2011 door J. Hoenderdaal. 

Het verantwoordingsorgaan vergaderde in 2010 op 22 april, 
11 juni en 17 juni. Op 31 mei 2010 heeft het verantwoor
dingsorgaan een cursus gevolgd over het onderwerp 
‘financieel technische en actuariële aspecten’. Op 9 
september 2010 heeft met het bestuur en de deelnemers
raad een gecombineerde actualiteitendag plaatsgevonden. 
Deze bijeenkomst stond in het teken van beleggingen.

1.6 De deelnemersraad

De deelnemersraad adviseert het bestuur gevraagd of uit 
eigen beweging over aangelegenheden die het fonds 
betreffen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegd
heden van de deelnemersraad zijn vastgelegd in een 
 afzonderlijk reglement. Voorgenomen besluiten worden door 
het bestuur, voorzien van alle benodigde informatie, ter 
advisering voorgelegd aan de deelnemersraad. Na het advies 
van de deelnemersraad neemt het bestuur een besluit. 
Wanneer het advies van de deelnemersraad (deels) niet wordt 
opgevolgd, wordt dit onderbouwd teruggekoppeld aan de 
deelnemersraad. Wanneer de deelnemersraad vindt dat het 
bestuur ten onrechte een advies (deels) niet opvolgt, kan 
tegen het besluit van het bestuur beroep worden ingesteld bij 
de ondernemingskamer.
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De deelnemersraad bestaat uit tien leden: acht deelnemers 
en twee gepensioneerden. De leden zijn benoemd door de 
volgende organisaties:
 FNV Bondgenoten.
 CNV Dienstenbond.
 De Unie.
 CSO (Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties).
De deelnemersraad is op 31 december 2010 als volgt 
samengesteld: 

Leden deelnemers Benoemd tot Organisatie

H.A.M. Acampo 112012 De Unie

H. van Dijk 112011 CNV Dienstenbond

M. Hayma 112012 FNV Bondgenoten

T. Lont 112011 CNV Dienstenbond

G.P. Jager 112012 CNV Dienstenbond

J.M. van Zwieten 112012 FNV Bondgenoten

J. de Vries 112011 FNV Bondgenoten

M.H.L. de Wert 112012 De Unie

Leden  
gepensioneerden

 
Benoemd tot

 
Organisatie

D.J.W. Detmar 112011 De Unie

D. Blanken 112011 CSO

De samenstelling van de deelnemersraad is in 2010 als volgt 
gewijzigd:
  De benoemingen die tot 1 januari 2011 liepen zijn  

door de benoemende organisaties ingevuld door 
herbenoeming (H. van Dijk, T. Lont, J. de Vries en  
D. Blanken).

  D.J.W. Detmar is per 1 januari 2011 afgetreden en wordt 
opgevolgd door P. Hornes.

De deelnemersraad heeft in 2010 vier keer vergaderd.  
De vergaderingen vonden plaats op 25 maart, 3 juni,  
30 september en 2 december. Een delegatie vanuit het 
bestuur, meestal de voorzitters, zijn daarbij als toehoorder 
aanwezig geweest.  

Op 9 september 2010 heeft met het bestuur en het verant
woordingsorgaan een gecombineerde actualiteitendag 
plaatsgevonden. Deze bijeenkomst stond in het teken van 
beleggingen.
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1.7 Klachten en geschillen

1.7.1 Algemeen

Het fonds kent een klachten en geschillen procedure. 
Klachten of geschillen die ontstaan naar aanleiding van de 
pensioenreglementen of de uitvoering daarvan, worden in 
eerste instantie afgehandeld door de uitvoeringsorganisatie. 
Wanneer er verschil van inzicht blijft bestaan tussen de 
betrokkene en de uitvoeringsorganisatie kan de klacht of het 
geschil worden voorgelegd aan (de voorzitters van) het 
bestuur. Als ook daarna een verschil van inzicht blijft bestaan 
kan betrokkene zich in geval een klacht wenden tot de 
Ombudsman Pensioenen of in geval van een geschil tot de 
Commissie van Beroep. 

1.7.2 Ombudsman Pensioenen

In 2010 zijn geen klachten voorgelegd aan de Ombudsman 
Pensioenen.

1.7.3 Commissie van Beroep

De geschillencommissie bestaat uit vijf onafhankelijke leden. 
De leden van de Commissie van Beroep hebben persoonlijk 
noch organisatorisch enige binding met één van de bij het 
fonds betrokken partijen. De taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van de Commissie van Beroep zijn 
vastgelegd in het reglement Commissie van Beroep. 
De commissie wordt ondersteund door een secretaris  
(I.M. Landa).

De geschillencommissie is op 31 december 2010 als volgt 
samengesteld: 

Leden Benoemd tot

A.G. de Fluiter 112012

G.H. van den Hoven 112012

A.E.C. Pothuizen 112012

J. van Veen 112012

W. Zeijlstra 112012

Eind 2009 is een geschil voorgelegd aan de Commissie van 
Beroep. Het geschil betrof een correctie in de van toepassing 
zijnde pensioenregeling op grond van een tussen de werk
gever en werknemer in 1999 overeengekomen wachtgeld
regeling. De Commissie van Beroep heeft op 22 juni 2010 
geoordeeld dat het fonds in redelijkheid het besluit heeft 
kunnen nemen om in 2009 te bepalen dat de pensioen
aanspraken van de betrokken werknemer vallen onder de 
overgangsregeling van het pensioenreglement 2000. 
Daardoor is het pensioenreglement 1988 van toepassing voor 
betrokkene.

1.8 Uitbesteding

Het fonds heeft de uitvoering van het pensioenbeheer per 
2010 uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV.  
Het fonds heeft Syntrus Achmea daarbij gemandateerd voor 
de hieraan verbonden werkzaamheden, zoals het afsluiten 
van uitvoeringsovereenkomsten met werkgevers, het 
invorderen van de relevante pensioenpremie, het vaststellen 
en uitbetalen van de pensioenuitkeringen, het communiceren 
richting (gewezen) deelnemers, et cetera. 

Voor het vermogensbeheer geldt dat sinds 2007 gebruik 
wordt gemaakt van het model van fiduciair vermogensbeheer 
met een volledige uitbesteding. Het vermogensbeheer is ten 
behoeve van het strategisch en dynamisch portefeuillebeleid 
en het risicomanagement uitbesteed aan BNP Paribas als 
Lead Overlay Manager. Als onderliggende Manager of 
Managers is Russell Investments Limited werkzaam. Samen 
treden deze partijen op als fiduciair managers van het fonds. 
Aan de fiduciair managers zijn diverse beleggingsrichtlijnen 
en restricties meegegeven, waaronder een strategische 
verdeling, een normportefeuille (benchmark), bandbreedtes 
en een aan de verplichtingen gerelateerd risicobudget. 

Afspraken over kwaliteit van de dienstverlening zijn vast
gelegd in aparte dienstverleningsovereenkomsten voor 
pensioenbeheer en vermogensbeheer. Alle overeenkomsten 
bieden de mogelijkheid om de bestaande dienstverlening 
tussentijds aan te passen of nieuwe diensten toe te voegen. 
Het fonds en de uitvoerder leggen eventuele nieuwe 
afspraken altijd contractueel vast. 
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2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste 
ontwikkelingen waarmee het fonds te maken heeft gekregen 
in 2010. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn door het 
bestuur keuzes gemaakt. In dit hoofdstuk wordt hieraan 
aandacht besteed. Zo komen ontwikkelingen van de 
financiële positie, regelgeving en overheidsbeleid aan bod 
evenals goed pensioenfondsbestuur, communicatie, herstel
plan en transitie van de uitvoeringsorganisatie. 

2.2 Ontwikkelingen financiële  
positie

 2.2.1 Ontwikkeling dekkingsgraad

Vanwege de financiële situatie heeft het fonds in 2009 een 
herstelplan bij de toezichthouder DNB ingediend (zie 
paragraaf 2.7). Aan het einde van 2009 leek de dekkings
graad van het fonds zich te herstellen van de effecten van de 
economische crisis. De dekkingsgraad bedroeg ultimo 2009 
113%. Maar in 2010 stegen de verplichtingen harder dan 
het vermogen van het fonds door de dalende rente. Door 
deze ontwikkelingen heeft het fonds hogere voorzieningen 
moeten treffen om de toekomstige uitkeringen te kunnen 
financieren. Ondanks het feit dat het fonds een rendement 
van 14% op de beleggingsportefeuille behaalde en de 
waarde van de bezittingen van het fonds daardoor steeg van 
3 2.669.750.691,00 (2009) naar 3 3.038.426.939,00 (2010), 
steeg de dekkingsgraad van het fonds niet even snel. Aan het 
einde van 2010 steeg de marktrente waardoor het fonds op 
31 december 2010 een dekkingsgraad van 115,5% had en 
ruim op schema van het herstelplan ligt. Op 31 december 
2010 moest het fonds volgens het herstelplan een dekkings
graad van 104,4% hebben. Het fonds is sinds 31 december 
2009 uit onderdekking (daarvan is sprake indien de dekkings
graad lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad: 
104%), maar verkeerde op 31 december 2010 nog wel in 
een situatie van reservetekort. Van een reservetekort is sprake 
wanneer de dekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkings
graad. Het vereist vermogen is afhankelijk van het beleg
gingsbeleid van het fonds: de vereiste dekkingsgraad 
fluctueert rond de 120%. 

2.2.2 Onrust omdat veertien fondsen geen 
uitstel van korten meer kregen

In mei 2009 kregen alle pensioenfondsen uitstel voor het 
korten van rechten. Een pensioenfonds moet korten als de 
dekkingsgraad te laag is en er geen andere maatregelen 
mogelijk zijn om te herstellen. De verwachting was dat de 
economische situatie snel zou verbeteren. In dat geval zou 
achteraf blijken dat een korting niet nodig was. De crisis 
duurde echter langer dan verwacht. Op 17 augustus 2010 
kondigde Minister Donner daarom aan dat veertien 
pen sioenfondsen niet langer uitstel kregen om kortingsmaat
regelen te nemen. Korting was alleen dan nodig als niet via 
andere maatregelen tot herstel kon worden gekomen. Door 
het besluit van minister Donner om veertien fondsen niet 
langer uitstel voor korten te verlenen, ontstond grote 
maatschappelijke beroering. 

Het fonds heeft direct na de aankondiging van Donner een 
bericht op de website geplaatst, waarin werd toegelicht dat 
het fonds niet bij de veertien pensioenfondsen behoorde. 
Toegelicht is dat de dekkingsgraad ruim boven de minimale 
grens van 104% stond. Bij de evaluatie van het herstelplan 
eind 2010 moest het fonds een besluit nemen over het al 
dan niet korten in 2012. Voor het fonds is dit, gezien de 
dekkingsgraad, niet aan de orde. 

2.2.3 Waardeoverdracht en onderdekking

Als een werknemer van baan verandert, mag hij zijn pensioen 
overdragen naar zijn nieuwe pensioenfonds. Dit heet waarde
overdracht. Wanneer de dekkingsgraad van het bij de 
waardeoverdracht betrokken pensioenfonds lager is dan 
100% mag het pensioenfonds de betreffende waardeover
dracht niet uitvoeren. De waardeoverdracht moet dan 
worden opgeschort. Het fonds verkeerde zelf niet in onder
dekking, maar doordat veel andere pensioenfondsen 
daarmee wel te maken hadden lagen de betreffende 
waardeoverdrachten van en naar het fonds stil. Of een 
verzoek tot waardeoverdracht daadwerkelijk afgehandeld 
kan worden hangt immers ook af van de situatie van het 
andere fonds. 

2 Ontwikkelingen
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2.2.4 Financiële paragraaf

Samenvatting financiële positie van het fonds en ontwikkelingen gedurende het jaar

 Bedragen x 1.000 Euro Pensioenvermogen Technische voorzieningen Dekkingsgraad

 EUR EUR %

Stand per 1 januari 2010 2.691.262 2.374.986 113,3

Beleggingsresultaten 353.570 31.707 13,2

Premiebijdragen 107.560 98.408 0,2

Uitkeringen 88.854 89.263 0,5

Wijziging marktrente 0 242.722 10,5

Overige 1.135 8.101 0,8

Stand per 31 december 2010 3.062.403 2.650.459 115,5

Het pensioenvermogen is gelijk aan het fondsvermogen minus ‘overige schulden en overlopende passiva’. De technische voor
ziening is gelijk aan de voorziening die nodig is om de pensioenaanspraken van de deelnemers op het fonds te dekken.  
De verschillende deelresultaten hebben zowel invloed op het pensioenvermogen als op de technische voorziening en daarmee 
op de dekkingsgraad.

Saldo baten en lasten over de afgelopen jaren 

 Bedragen x 1.000 Euro 2010 2009

 EUR EUR

Premieresultaat 9.152 4.158

Interestresultaat 79.141 403.753

Overig resultaat 7.375 95.799

  95.668 303.796

2.3  Ontwikkelingen regelgeving en  
overheidsbeleid

2.3.1 Rapporten regeringscommissies  
en DNB

Rapport Commissie Goudswaard 
De Commissie Toekomstbestendigheid aanvullende  
pensioenregelingen (Commissie Goudswaard) heeft op  
27 januari 2010 een rapport uitgebracht. Daarin geeft de 
commissie te kennen dat zij het Nederlands pensioenstelsel 
niet toekomstbestendig vindt. Door de vergrijzing, de langere 
levensverwachting en de kwetsbaarheid voor financiële 
risico’s zijn schokken aan het systeem minder goed met 
premies op te vangen. De commissie ziet mogelijke oplos
singen in het bieden van een lager ambitieniveau of het 
“zachter” (voorwaardelijker) maken van de pensioentoezeg
ging. Met een zachtere pensioentoezegging zijn er meer 
risico’s voor de deelnemer. 

Rapport Commissie Frijns 
De Commissie Beleggingsbeleid en risicobeheer (Commissie 
Frijns) heeft het beleggingsbeleid van pensioenfondsen, de 
uitvoering en governance onderzocht en vestigde speciale 
aandacht op de beheersing van risico’s. Op 19 januari 2010 
werd een rapport door deze commissie uitgebracht. Daarin 
zijn de volgende conclusies te vinden:

Dekkingsgraad ultimo jaar (op basis van jaarrekening)

 2010 2009

Dekkingsgraden ultimo 116% 113%

Gemiddelde interest van 
verplichtingen

3,5% 3,9%

  De pensioenfondssector is heterogeen en wordt steeds 
complexer.

  De pensioenfondsen worden mede door ontgroening en 
vergrijzing steeds kwetsbaarder.

  Pensioenfondsen hebben structureel te weinig aandacht 
voor risicobeheer en uitvoering van beleggingsbeleid.

  Reëel kader dient leidend te zijn; nu ligt door het FTK te 
veel nadruk op nominale dekkingsgraad.

  Specifieke kenmerken van pensioenfondsen worden 
onvoldoende vertaald in beleggingsbeleid.

  Maatschappelijk verantwoord handelen is geen geïnte
greerd onderdeel van risicobeheer en beleggingsbeleid.

 Het governance model behoeft verbetering.

Rapport Commissie Don
De Commissie Parameters (Commissie Don) heeft in 2009 
een rapport uitgebracht. De commissie toetste onder andere 
of de regels van het FTK voor het berekenen van pensioen
voorzieningen en de kostendekkende premie nog voldoen. 
De commissie is met een verdeeld advies gekomen. Het 
kabinet heeft in april 2010 een voorstel voor een nieuwe 
Regeling Parameters gepubliceerd. 

Aanbevelingen van De Nederlandsche Bank
Ook toezichthouder DNB heeft het beleggingsbeleid van 
pensioenfondsen onderzocht. DNB stuurde op 15 maart 
2010 een brief aan alle pensioenfondsen met daarin de 
hoofdlijnen van het DNB onderzoek. DNB heeft met enkele 
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individuele pensioenfondsen afspraken gemaakt om de 
tekortkomingen bij die fondsen te adresseren. Voor de 
Pensioenfederatie (in 2010 voortgekomen uit een samen
werking van VB, de Unie van Beroepspensioenfondsen en de 
Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen) is dit 
aanleiding geweest ´good practices´ te ontwikkelen. Hiermee 
kunnen pensioenfondsen concreet aan de slag met de 
verbetering van het beleggingsbeleid en het risicomanage
ment. DNB juicht dit initiatief toe en gaat er van uit dat deze 
´good practices´ straks voor pensioenfondsbesturen een 
belangrijk hulpmiddel vormen voor het doorvoeren van 
verbeteringen. 

Acties naar aanleiding van rapporten
Inzake de toekomstbestendigheid van pensioenen beschikt 
het bestuur over verschillende beleidsinstrumenten, zoals 
toeslagenbeleid, premiebeleid en beleggingsbeleid. Ten 
aanzien van het premieinstrument geldt dat vanaf 2011 de 
herstelopslag op de feitelijke premie niet verder kan worden 
verhoogd, omdat het in het herstelplan opgenomen 
maximum is bereikt (18%). Ook wordt dit instrument minder 
effectief voor het fonds door de verschuivingen binnen het 
bestand (veroudering van het deelnemersbestand). Overigens 
kent het fonds ten opzichte van andere pensioenfondsen een 
deelnemersbestand met een relatief lagere gemiddelde 
leeftijd. 

Ten aanzien van verbetering van het beleggingsbeleid heeft 
het fonds in de eerste helft van 2010 een analyse laten 
maken door een extern onderzoeksbureau (Deloitte). In deze 
analyse zijn de aanbevelingen van DNB en de aandachts
punten vanuit de commissie Frijns betrokken. De aanbeve
lingen vanuit het onderzoek zien vooral op de bezetting van 
de beleggingscommissie, de benodigde deskundigheid 
binnen het bestuur, de structuur van het vermogensbeheer 
en de governance (‘in control’ zijn). 

Het fonds is al langere tijd bezig met risicomanagement op 
basis van een bedrijfsbrede, uniforme en integrale risico
managementmethodiek. Daardoor kunnen weloverwogen 
keuzes worden gemaakt ten aanzien van het gewenste 
geheel van beheersmaatregelen dat bijdraagt aan het ‘in 
control’ zijn als pensioenfonds. Het fonds maakt daarbij 
gebruik van een dynamisch risicobeheerraamwerk, gebaseerd 
op de FIRMmethodiek van DNB. Verderop in dit hoofdstuk 
wordt hier aandacht aan besteed. Ook maatschappelijk 
verantwoord ondernemen is iets dat het fonds al langer 
aandacht geeft.

2.3.2 AOW-leeftijd en pensioenakkoord

Kabinet wil AOWleeftijd verhogen, maar valt
Het pensioen dat via het fonds is verzekerd is een aanvulling 
op de AOWuitkering van de overheid. Sociale partners 
stemmen de aanvullende pensioenregeling af op de ingangs
datum en op de hoogte van de AOW. De inhoud van de 
AOWregeling is daarom van belang voor de pensioen
regeling (in de bedrijfstak). 

Het kabinet Balkenende IV kondigde in 2009 plannen aan 
om de AOWleeftijd in twee stappen te verhogen naar  
67 jaar. Maar op 20 februari 2010 viel het kabinet en de 
AOWonderwerpen werden vervolgens controversieel 
verklaard. Ondertussen schoven sociale partners bij elkaar 
aan tafel en sloten op 4 juni 2010 een Pensioenakkoord.  
In dit akkoord geven zij hun visie op de aanvullende 
pen sioenen én de AOW. 

Pensioenakkoord
Sociale partners willen dat de AOW en pensioenleeftijd 
structureel gekoppeld wordt aan de levensverwachting.  
De eerste twee stappen in de verhoging van de AOW leeftijd 
naar 67 jaar zijn gepland. Ze willen ook dat de AOW wordt 
gekoppeld aan de verdiende lonen. De AOWleeftijd wordt 
flexibel vanaf 65 jaar. Na verhoging van de AOWleeftijd kan 
de werknemer een jaar eerder stoppen in ruil voor een 6,5% 
lagere uitkering (voor twee jaar eerder is de korting 13%). 
Uitstel levert andersom een hogere uitkering van 6,5% per 
jaar op. 

Sociale partners willen voor de aanvulling op de AOW naar 
een pensioencontract dat opeenvolgende generaties dezelfde 
uitkeringsrechten geeft bij hetzelfde aantal opbouwjaren.   
Dit moet premieneutraal gebeuren op grond van de fonds
specifieke situatie. In juni 2010 was de bedoeling dat per 
2012 de pensioencontracten gemoderniseerd zijn om 
(uitgaande van een stabiele premie) schokken op de finan
ciële markten (rente, inflatie en rendement) te kunnen 
opvangen. 

Het kabinet Rutte startte op 14 oktober 2010. In het 
regeerakkoord is aangekondigd dat de AOWleeftijd wordt 
verhoogd naar 66 jaar en een voorstel wordt gedaan om op 
den duur de AOWleeftijd te koppelen aan de levens
verwachting. Ook is afgesproken dat de fiscale bijdrage aan 
de pensioenopbouw die maximaal mogelijk is, wordt 
verlaagd in verband met de verhoging van de pensioenleef
tijd. Op 1 december 2010 schreef minister Kamp aan de 
Tweede Kamer dat hij in het voorjaar van 2011 met sociale 
partners en toezichthouders na wil gaan welke aanpassingen 
nodig zijn in de pensioenwetgeving om voorwaardelijke 
pensioenen mogelijk te maken en welke communicatievoor
schriften daarbij moeten gelden. 

Acties naar aanleiding van het pensioenakkoord
Door het fonds is in de bestuursvergadering van 7 december 
2010 gesproken over genoemde plannen. Naar aanleiding 
hiervan is begin 2011 in verschillende vergaderingen verder 
ingezoomd op de gevolgen van het pensioenakkoord voor de 
door het fonds uitgevoerde regelingen. De ontwikkelingen 
inzake het nieuwe pensioenakkoord worden daarbij zoveel 
mogelijk gevolgd. Nadat het fonds duidelijkheid heeft over 
de mogelijkheden die het nieuwe pensioenakkoord en de 
voorgenomen wetgeving biedt, zal het verder in gesprek 
gaan met sociale partners. 
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2.3.3 FVP regeling: bijdrage werklozen 2010 
waarschijnlijk gehalveerd

De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering 
(FVP) helpt werklozen van 40 jaar en ouder pensioen op te 
bouwen. Het FVPbestuur maakte op 20 mei 2010 bekend 
dat de FVPbijdrage lager dan 50% is voor alle instroom na  
1 januari 2010. Het uiteindelijke verstrekkingspercentage 
hangt af van de werkelijke ontwikkelingen. Begin 2013 
neemt het FVPbestuur daarover een definitieve beslissing.  
De instroom in de FVPregeling is geheel gestopt per   
1 januari 2011. 

2.4 Goed pensioenfondsbestuur  
(Pension Fund Governance)

2.4.1 Inleiding

In 2005 publiceerde de Stichting van de Arbeid (STAR) de 
“Principes voor goed Pensioenfondsbestuur”. Deze principes 
bieden kaders voor zorgvuldig bestuur, intern toezicht, 
verantwoording, deskundigheid, openheid en communicatie. 
Maar ook andere regels spelen een rol: zo is de Code 
Tabaksblat van belang voor het beleggingsbeleid. Sinds 2007 
zijn de Principes voor goed pensioenfondsbestuur van de 
STAR verankerd in de Pensioenwet. De bedoeling van de 
 principes is dat een pensioenfondsbestuur weet waarvoor het 
verantwoordelijk is, hoe het die verantwoordelijkheid moet 
dragen en dat het bestuur verantwoording aan belangheb
benden aflegt. 

2.4.2 Bestuursdeelname gepensioneerden

Op 1 juli 2010 nam de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoor
stel aan over medezeggenschap (van D66 en VVD). Naast het 
feit dat pensioengerechtigden bij bedrijfstakpensioenfondsen 
een gelijk recht op bestuursdeelname krijgen als pensioenge
rechtigden bij ondernemingspensioenfondsen nu hebben, 
zijn ook bepalingen over diversiteit opgenomen. In het 
bestuur moeten de belanghebbenden op een evenwichtige 
wijze zijn vertegenwoordigd. Hoe dit ingevuld kan worden, 
wordt uitgewerkt in een convenant van de STAR.
Minister Donner heeft steeds gezegd dat het wetsvoorstel 
eenzijdig is. De vertegenwoordiging van pensioengerech
tigden kan volgens hem niet los worden gezien van de 
bredere discussie over de aanpassing van de pensioencon
tracten. De Tweede Kamer erkent de samenhang tussen de 
medezeggenschap en de bredere agenda niet. Donner 
stuurde op 27 september 2010 zijn visie aan de Eerste Kamer 
in de vorm van een voorontwerp van wet. Het huidige 
paritaire bestuursmodel wordt daarin verder uitgewerkt. Dit 
sluit aan bij de huidige vormgeving van het bestuursmodel bij 
ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioen
fondsen. Naast het paritaire bestuursmodel komen er twee 
andere modellen: het externe model (professioneel bestuur) 
en het gemengde model (toezicht in het bestuur). Uiteindelijk 
kunnen pensioenfondsen kiezen uit een van de drie 
modellen. De discussie liep eind 2010 nog steeds. 

Op 20 december 2010 gaf minister Kamp aan dat hij vóór de 
zomer van 2011 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer wil 
sturen. 

Het fonds wacht de wettelijke ontwikkelingen op eventuele 
bestuursdeelname van gepensioneerden verder af. Het 
streven van het fonds is altijd al geweest dat belangheb
benden zich zoveel mogelijk vertegenwoordigd voelen in het 
bestuur en de verschillende andere organen van het fonds. 

2.4.3 Activiteiten van het fonds

Het fonds beperkt zijn activiteiten tot het uitvoeren van 
pensioenregelingen en het verrichten van werkzaamheden 
die daar rechtstreeks verband mee houden. Er is een 
verklaring beleggingsbeginselen, die onderdeel vormt van de 
Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN). De ABTN is 
openbaar en onder andere via de website toegankelijk. Met 
betrekking tot de uitvoering van pensioenregelingen zijn met 
alle aangesloten organisaties uitvoeringsovereenkomsten 
gesloten. In 2010 is ervoor gekozen om, als gevolg van een 
integrale statutenwijziging, ook de uitvoeringsovereen
komsten te herzien. Begin 2011 zijn met alle aangesloten 
organisaties de uitvoeringsovereenkomsten vernieuwd.  
De uitvoeringstechnische afspraken tussen bestuur en 
uitvoeringsorganisatie zijn vastgelegd in een dienstverlenings
overeenkomst. Ook met de externe vermogensbeheerders 
zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten die voldoen 
aan de uitbestedingsrichtlijnen. 

Het bestuur is onafhankelijk en weegt de belangen van 
(gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten 
organisaties op een zorgvuldige en evenwichtige wijze tegen 
elkaar af. De deelnemersraad voorziet het bestuur hierbij 
vooraf van advies. Aan het verantwoordingsorgaan wordt 
jaarlijks achteraf verantwoording afgelegd. 

2.4.4 Intern toezicht

Het intern toezicht is vormgegeven via een visitatiecommissie. 
De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke, 
deskundige personen. De visitatiecommissie heeft als 
opdracht om eens per drie jaar het functioneren van (het 
bestuur van) het fonds kritisch te bezien. De leden zijn op 
geen enkele wijze betrokken bij het functioneren van het 
fonds. 

De visitatiecommissie dient een onafhankelijk oordeel te 
vellen over het functioneren van het bestuur als zodanig.  
In die beoordeling dienen de volgende zaken te worden 
betrokken:
  Het beoordelen van beleids en bestuursprocedures, 

bestuursprocessen en de checks and balances binnen het 
pensioenfonds.

  Het beoordelen van de wijze waarop het pensioenfonds 
wordt aangestuurd.

  Het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur 
wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn.
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De visitatiecommissie rapporteert na afronding van de 
visitatie aan het bestuur. 

Visitatie in 2009
In 2009 is het fonds gevisiteerd door Stichting Het VakVC. 
Het algemene oordeel van de visitatiecommissie luidde dat 
het bestuur in control is en een open oog heeft voor de 
risico’s van het fonds (en dus voor de deelnemers) op termijn. 
De aanbevelingen die de visitatiecommissie in 2009 heeft 
gedaan zijn door het bestuur onderschreven en in 2010 
opgepakt. 

Deze aanbevelingen zagen op:
  Onafhankelijke procesaudit op de nieuwe structuur 

uitvoeringsorganisatie en fiduciair model.
  Reglement beleggingscommissie in lijn brengen met 

verklaring inzake beleggingsbeginselen.
  Communiceren stembeleid aan pensioenbelang

hebbenden en toezichthouders na vastlegging met de 
engagement manager.

 Uitwerken integriteitsbeleid.
 Aanstellen externe compliance officer.
 Communicatieportefeuille toewijzen aan een bestuurslid.

Ten aanzien van de op een na laatste aanbeveling geldt dat 
deze nog niet volledig was afgerond in 2010 en in de loop 
van 2011 een externe compliance officer is aangesteld. Ten 
aanzien van het toewijzen van de communicatieportefeuille 
aan een bestuurslid geldt dat dit punt door het bestuur wordt 
gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Besloten is 
om de voorgenomen deelvisitatie op de deelgebieden 
beleggingen en uitbestedingen in 2011 te laten verrichten. 

2.4.5 Zelfevaluatie bestuur

Bij zelfevaluatie gaat om het functioneren van het bestuur als 
geheel en van de individuele bestuursleden afzonderlijk.  
Doel van de zelfevaluatie is de kwaliteit van het bestuur in 
stand te houden en/of te verbeteren. In het compliance
program van het fonds is de jaarlijkse zelfevaluatie geadres
seerd. De zelfevaluatie door het bestuur vond plaats op  
9 september 2010. 

Het bestuur heeft naar aanleiding van de zelfevaluatie 
(globaal) de volgende zaken besproken:
  De informatievoorziening op de website inzake de 

nominale dekkingsgraad behoeft verfrissing.
  Eventuele uitbreiding van het bestuur, al dan niet met 

een gepensioneerde.
  Uitbreiding van het aantal bestuursvergaderingen gezien 

de volle agenda.
  Uitbreiding deskundigheid van de beleggingscommissie 

door deskundige bestuursleden en/of externe 
des kundigen.

  Gewenste verbetering van de informatievoorziening  
van het bestuur inzake beleggingen (keuzes inzake 
rendement en risico).

 Gebruik van rentehedge.
  Actieve houding inzake het pensioenakkoord, ook 

richting Caopartijen.
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De volgende acties zijn in gang gezet:
  De tekst op de website inzake de dekkingsgraad is 

herschreven.
  Bij de integrale statutenwijziging eind 2010 is de 

mogelijkheid tot uitbreiding van het bestuur open
gelaten.

  Het aantal bestuursvergaderingen is verhoogd van vier 
reguliere vergaderingen naar zes vergaderingen.

  De beleggingscommissie is uitgebreid met een 
bestuurslid.

  Met de externe vermogensbeheerders zijn afspraken 
gemaakt over het verbeteren van de rapportages op 
terrein van beleggingen.

  In het beleggingsplan 2011 is een duidelijke keuze 
gemaakt over het gebruik van rentehedges.

  Over het pensioenakkoord is gesproken in de bestuurs
vergadering van 7 december 2010. In 2011 zijn vervolg
stappen gezet ter voorbereiding op gesprekken met 
 Caopartijen. 

2.4.6 Naleving van de gedragscode

Het fonds heeft een gedragscode die wordt nageleefd door 
de leden van het bestuur, de deelnemersraad en het verant
woordingsorgaan. Doel van deze gedragscode is het stellen 
van regels en richtlijnen teneinde belangenconflicten tussen 
het fonds en betrokkenen in privé te voorkomen. Daarnaast 
regelen zij hoe moet worden omgegaan met vertrouwelijke 
informatie van het fonds. De gedragscode bevordert de 
transparantie en zorgt ervoor dat alle betrokkenen, ook voor 
hun eigen bescherming, duidelijk weten wat wel en niet 
geoorloofd is. Elke betrokkene verklaart schriftelijk de 
gedragscode te zullen naleven. Tot en met 2010 bewaakte de 
interne compliance officer de correcte naleving van de 
gedragscode door alle betrokkenen jaarlijks een vragenlijst te 
verstrekken en te rapporteren over de naleving. De rappor
tage inzake naleving van de gedragscode over 2010 wordt in 
2011 in het bestuur besproken. In 2010 zijn er geen  
incidenten gemeld.

Als gevolg van een aanbeveling van de visitatiecommissie is in 
2010 een aantal offertes uitgevraagd bij externe compliance 
officers, teneinde het traject tot het aanstellen van een 
externe compliance officer in gang te zetten. In 2011 heeft 
de aanstelling van een externe compliance officer daad
werkelijk plaatsgevonden. 

2.4.7 Deskundigheid en functioneren  
bestuur 

Deskundigheidsplan
Sinds 2000 beschikt het bestuur van het fonds over een 
deskundigheidsplan. In 2007 is het plan voor het laatst 
gewijzigd. Op basis van dit deskundigheidsplan worden de 
interne richtlijnen inzake deskundigheid van de leden van het 
bestuur besproken. Er wordt naar gestreefd dat de deskun
digheid op ieder tijdstip voldoende is zodat, met het oog op 

de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, gepensi
oneerden en andere belanghebbenden, sprake is van een 
adequate besturing van het fonds. 
Ieder individueel lid van het bestuur, de deelnemersraad of 
het verantwoordingsorgaan maakt jaarlijks een inschatting 
van de eigen deskundigheid een de hand van het plan van 
aanpak deskundigheidsbevordering van de pensioenkoepels. 
In 2010 zijn bestuursleden niet individueel getoetst, met 
uitzondering van één nieuw bestuurslid. In zijn geval is, 
conform de daarvoor bestaande regels, door DNB getoetst of 
kon worden ingestemd met de voorgenomen benoeming.

Studiebijeenkomsten bestuur
In 2010 heeft een actualiteitendag plaatsgevonden die in het 
teken stond van beleggingen. Bij deze bijeenkomst waren 
ook de leden van de deelnemersraad en het verantwoor
dingsorgaan aanwezig. 

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten
Daarnaast heeft het bestuur in 2010 op diverse terreinen 
externe deskundigen ingeschakeld om het bestuur van 
informatie en advies te voorzien. Het gaat dan onder meer 
om: 
  Het beleggingsbeleid, de inrichting en kosten van de 

beheerstructuur en de verantwoordelijkheid inzake het 
beleggingsbeleid. Hieraan is aandacht besteed in een 
extra bestuursvergadering in het tweede kwartaal van 
2010. Naar aanleiding hiervan is Deloitte de opdracht 
gegeven tot het maken van een analyse van het 
bestaande beleggingsbeleid en de bijbehorende 
 vermogensbeheerstructuur versus de aanbevelingen  
van de verschillende (regerings)commissies en de 
aanbevelingen van DNB.

  Het beleggingsplan voor 2011 en de ALMstudie.  
Het bestuur heeft deze onderwerpen uitvoerig 
besproken in een extra bestuursvergadering in het vierde 
kwartaal van 2010. 

  De toekomstige ontwikkelingen als gevolg van het 
pensioenakkoord. Door het bestuur is hierover in de 
reguliere bestuursvergadering op 7 december 2010 voor 
het eerst gesproken. In 2011 zal dit thema ook regel
matig op de agenda van het bestuur staan.

Tot slot is geregeld een bestuurlid aanwezig bij thema
bijeenkomsten van de Pensioenfederatie, van Syntrus 
Achmea en van DNB en de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM). In 2010 is door een van de bestuursleden ook het 
Nationaal Compliance Congres en een AFMseminar in het 
kader van communicatie rondom herstelplannen bezocht. 
 
Nieuwe beleidsregel toezichthouders betekent 
aanscherping toetsing deskundigheid per 2011
De toezichthouders AFM en DNB hebben op 1 september 
een gezamenlijke Beleidsregel deskundigheid ter consultatie 
aangeboden. De nieuwe beleidsregel is per 1 januari 2011 
ingegaan. Bestuursleden van pensioenfondsen krijgen te 
maken met aangescherpte deskundigheidseisen. De toezicht
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houders houden met twee dingen rekening. Ten eerste de 
functie van de beleidsbepaler en ten tweede de aard, de 
omvang, de complexiteit en het risicoprofiel van het 
pen sioenfonds. Ieder pensioenfonds moet een risicoprofiel 
opstellen. Pensioenfondsen moeten ook een functieprofiel 
opstellen voor ieder bestuurslid. Vooruitlopend op de nieuwe 
Beleidsregel deskundigheid van DNB en AFM die per 1 januari 
2011 van kracht is geworden, werkte het fonds al langer met 
een functieprofiel (profielschets) voor nieuw te benoemen 
bestuursleden

Als gevolg van de nieuwe beleidsregel is er geen ruimte meer 
voor een ‘inwerkjaar’ voor nieuwe bestuurders. Anders dan 
nu toetst DNB niet alleen voordat een bestuurslid benoemd 
wordt, maar ook tussentijds. Als de toezichthouder daartoe 
aanleiding ziet, kan een bestuurslid op een later moment 
nogmaals getoetst worden. Functionarissen van toezicht
houdende organen van pensioenfondsen krijgen niet met de 
toetsing te maken. De Pensioenfederatie komt begin 2011 
met een uitgewerkt Plan van Aanpak Deskundig en Goed 
Pensioenfondsbestuur, op basis waarvan het deskundigheids
plan kan worden aangescherpt. 

In afwachting van de uitwerking van het nieuwe Plan van 
Aanpak door de Pensioenfederatie (naar aanleiding van de 
nieuwe beleidsregel) zal het bestuur in 2011 zowel het 
deskundigheidsplan zelf als het deskundigheidsniveau van 
het bestuur tegen het licht houden. 

2.4.8 Compliance

In 2010 is uitvoerig aandacht besteed aan compliance. Onder 
compliance wordt het geheel van maatregelen verstaan dat 
zich richt op de implementatie, handhaving en naleving van 
externe wet en regelgeving, alsmede op interne procedures 
en gedragsregels om te voorkomen dat de reputatie en 
integriteit van het fonds wordt aangetast. 

Na voorbereiding door de auditcommissie is in 2010 een 
compliance charter vastgesteld door het bestuur, gebaseerd 
op het modelcharter zoals dat door VB is ontwikkeld. Voorts 
is, in het verlengde hiervan, gewerkt aan de uitwerking van 
een compliance program. Naar verwachting wordt dit 
program in 2011 vastgesteld. Aansluitend zal een externe 
compliance officer worden aangesteld. 

Compliance charter
Het compliance charter belicht de uitgangspunten voor de 
inrichting van compliance, het belang dat het fonds hecht aan 
de inrichting en inbedding van compliance en sluit aan bij de 
kernwaarden van het fonds. Deze kernwaarden luidden:
  Het verschaffen van, zoveel als mogelijk, zekerheid 

omtrent de toegezegde pensioenen.
  Het waarde of welvaartsvast houden van de pensioenen 

door jaarlijks de pensioenen te verhogen, voor zover de 
financiële positie van het fonds dit toelaat.

  Het op een verantwoorde wijze verwezenlijken van het 
bovenstaande met oog voor sociaalmaatschappelijke en 
omgevingsaspecten.

Het fonds hecht belang aan een deugdelijk fondsbestuur en 
een goede naleving van interne en externe regels. De 
uitwerking en inbedding van de complianceorganisatie wordt 
door het fonds gezien als een belangrijk verlengde van de 
gekozen governancestructuur. Het fonds ziet compliance als 
een onmisbare schakel in de missie om de belangen van 
deelnemers optimaal te behartigen. 

De volgende compliancedoelstellingen zijn in het compliance
charter benoemd:
 Integriteit van het bestuur.
 Integere deelnemersbediening.
 Integere bedrijfsvoering.
 Eindverantwoordelijkheid voor compliance.

Compliance program
Het compliance program beschrijft de werkwijze van het 
fonds inzake compliance en de bijbehorende structuur.  Het 
compliance program bevat de uitgeschreven principes, taken 
en verantwoordelijkheden inzake compliance voor het fonds. 
Het document belicht het belang dat het fonds hecht aan de 
inrichting en inbedding van compliance en sluit aan bij de 
kernwaarden van het fonds. De compliancedoelstellingen 
benoemd in het compliance charter worden in het program 
verder uitgewerkt. De complianceverantwoordelijkheid van 
het bestuur ziet op;
  Het inregelen van goed bestuur (waaronder effecten

typisch gedragstoezicht, integriteit, betrouwbaarheid, 
deskundigheid en verantwoording).

 Het aanstellen van een compliance officer.
  Het opstellen van beleid en procedures over communi

catie aan (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en 
aangesloten werkgevers.

  Het borgen van compliance ten aanzien van uitbestede 
activiteiten. 

In het verlengde van compliance zijn risicobeheersing en 
interne controle belangrijke randvoorwaarden die eveneens 
in het compliance program worden geadresseerd.
De auditcommissie beoordeelt de effectiviteit van het systeem 
en het proces en rapporteert hierover aan het bestuur.

2.4.9 Risicobeheer 

Pensioenfondsbesturen moeten voldoen aan alle wet en 
regelgeving en controle hebben over alle risico’s die zich 
voordoen. De Pensioenwet verplicht het bestuur tot het 
treffen van maatregelen voor een integere en beheerste 
bedrijfsvoering. Deze verplichting gaat verder dan de 
gedragscode die het bestuur nu al heeft. Het gaat om een 
risicobeleid, waarbij integriteitrisico’s en ook andere risico’s in 
kaart worden gebracht. DNB hanteert hiervoor het FIRM
model met een beschrijving van tien risicocategorieën. FIRM 
staat voor Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode.

Het fonds heeft in 2008 een start gemaakt met risicoma
nagement op basis van een bedrijfsbrede, uniforme en 
integrale risicomanagementmethodiek. Daardoor kunnen 
weloverwogen keuzes worden gemaakt ten aanzien van het 
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gewenste geheel van beheersmaatregelen, welke bijdragen 
aan het ‘in control’ zijn als pensioenfonds. Het fonds maakt 
daarbij gebruik van een dynamisch risicobeheerraamwerk, 
gebaseerd op de FIRMmethodiek van DNB. Door het op 
structurele wijze en uniform in kaart brengen van de risico’s 
en van de effectiviteit van de getroffen beheersmaatregelen, 
heeft het fonds inzicht in de mate waarin het zijn organisatie 
beheerst. In 2010 is het raamwerk compleet afgerond en 
wordt een start gemaakt met het verder actueel houden van 
het raamwerk. Bovendien zullen, als gevolg van de uitbeste
ding van de pensioenadministratie, de beschrijving en de 
beheersmaatregelen ten aanzien van de risicocategorieën 
worden herzien. 

Het risicobeheerraamwerk wordt jaarlijks besproken in de 
auditcommissie, die vervolgens de belangrijkste binnen het 
bestuur te bespreken risico’s bepaalt. Met betrekking tot het 
risicomanagement bij de uitvoering van het beleggingsbeleid 
is een Lead Overlay Manager aangesteld, die onder andere 
de portefeuille op continue basis meet aan de verplichtingen 
van het fonds. 

Risicocategorieën
Hierna volgen de belangrijkste risico’s en de wijze waarop 
deze risico’s worden beheerst, gebaseerd op de FIRM 
methodiek van DNB. In deze methodiek worden tien 
risicocategorieën onderscheiden: 
 1. Matching/renterisico.
 2. Marktrisico.
 3. Kredietrisico.
 4. Verzekeringstechnisch risico.
 5. Omgevingsrisico.
 6. Operationeel risico.
 7.  Uitbestedingsrisico (ten aanzien van vermogensbeheer 

en pensioenbeheer).
 8. ITrisico.
 9. Integriteitsrisico.
10. Juridisch risico.

In 2010 zijn het integriteitsrisico, het juridisch risico, het 
verzekeringstechnisch risico en het uitbestedingsrisico 
pensioenbeheer uitvoerig behandeld door de auditcommissie 
en vastgesteld door het bestuur. De overige risicocategorieën 
zijn in 2008 en 2009 uitgewerkt en vastgesteld. Door de 
uitwerking van genoemde risicocategorieën in 2010 zijn alle 
binnen FIRM onderscheiden risicocategorieën uitgebreid 
geanalyseerd en komt de nadruk te liggen op het voort
durend onderhouden van het risicobeheerraamwerk. Voor 
alle risicocategorieën zijn de mogelijke risico’s, de daarop van 
toepassing zijnde beheersmaatregelen en de nog open
staande acties vastgesteld. In 2011 zullen deze acties worden 
opgepakt. In paragraaf 3.7 wordt nader ingegaan op het 
risicobeheerraamwerk. 

2.4.10 Maatschappelijk verantwoord  
beleggen en stembeleid

Verantwoord beleggen staat hoog op de agenda bij het 
fonds. Hieraan wordt op drie wijzen vormgegeven:
  Via een programma van actieve dialoog met onder

nemingen, het zogenaamde ‘engagement’.
 Door introductie / toevoeging van een uitsluitingsbeleid.
  Door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van 

bedrijven waarin het fonds via een discretionair beheerde 
aandelenportefeuille belegt: het zogenaamde ‘voting’. 

Sinds 2009 wordt zowel het engagementbeleid als het 
stembeleid uitgevoerd door Robeco. 

Engagement
Aan verantwoord beleggen wordt vormgegeven door het 
actief aangaan van een dialoog met ondernemingen waarin 
wordt belegd. Op deze wijze wendt de aandeelhouder zijn 
invloed aan als verschaffer van ondernemingskapitaal om zo 
te proberen het bedrijf waarin wordt belegd aan te sporen 
meer verantwoord te werken. In de dialoog worden onder
werpen aan de orde gesteld op het gebied van milieu, sociale 
onderwerpen en ondernemingsbestuur. 
Jaarlijks worden enkele thema’s geselecteerd waarover een 
dialoog met een selectie van relevante ondernemingen wordt 
aangegaan. Robeco sluit zich voor het fonds aan bij inter
nationaal geaccepteerde en erkende codes, zoals het Global 
Compact van de Verenigde Naties. Wanneer de gewenste 
gedragsverbetering niet volgt kan de dialoog worden 
geïntensiveerd. Wanneer duidelijk wordt dat de onderneming 
de gewenste gedragsverandering niet doorvoert, kan het 
fonds besluiten om het betreffende aandeel te verkopen of 
de onderneming uit te sluiten van haar beleggingsuniversum. 
Jaarlijks wordt met ongeveer 50 á 60 ondernemingen een 
actieve en constructieve dialoog gevoerd. De doorlooptijd 
van een dialoog varieert van enkele maanden tot enkele 
jaren. 

Uitsluitingsbeleid
In 2010 heeft het bestuur besloten het door Robeco gehan
teerde uitsluitingsbeleid en de daarbij behorende uitsluitin
genlijst te volgen. De lijst van uitgesloten landen is het 
resultaat van toepassing van de uitsluitingscriteria zoals 
uiteengezet in het uitsluitingsbeleid. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de relevante gegevens afkomstig van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De lijst van uitge
sloten bedrijven is eveneens het resultaat van toepassing van 
de uitsluitingscriteria, uiteengezet in het uitsluitingsbeleid.   
Dit is gebaseerd op extern onderzoek en door bedrijven zelf 
geleverde informatie, welke door Robeco wordt beoordeeld. 
Door Robeco als votingagent te benoemen is geborgd dat 
op aandeelhoudersvergaderingen in lijn met het engage
mentbeleid wordt gestemd.
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Voting
Door actief te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen 
kunnen aandeelhouders de kwaliteit van het ondernemings
bestuur bevorderen. Het fonds streeft ernaar om het 
stemrecht uit te oefenen op alle aandelen die het wereldwijd 
direct in bezit heeft. Het fonds gelooft dat goed onderne
mingsbestuur op de langere termijn ten goede komt aan de 
aandeelhouderswaarde. Het stembeleid dat Robeco namens 
het fonds uitvoert is gebaseerd op internationale principes 
van het International Corporate Governance Netword (ICGN), 
die een breed kader geven waarbinnen ondernemingen naar 
lokale maatstaven beoordeeld kunnen worden. Ook de 
nationale wetgeving en gedragscodes binnen ondernemings
bestuur (zoals de Code Tabaksblat), geven een nader kader 
inzake stembeleid. Per jaar wordt bij ongeveer 300 á 350 
ondernemingen gestemd op de aandeelhoudersvergadering. 
Op de website van het fonds is een verslag beschikbaar van 
daadwerkelijk uitgebrachte stemmen. 

2.5 Communicatie

2.5.1 Ontwikkelingen

Samen sta je sterk
Op 1 maart 2010 startte onder de slogan ‘Jouw Pensioen
fonds. Samen sta jij sterk!’ de VBpubliciteitscampagne van 
de bedrijfstakpensioenfondsen. Er is een site en er zijn 
advertenties verschenen in kranten en op populaire internet
sites. Door het fonds is ervoor gekozen om gebruik te maken 
van de banner die vanuit de campagne werd aangeboden. 
De banner van de campagne is geplaatst op de site van het 
fonds, zodat bezoekers gemakkelijk meer informatie kunnen 
verkrijgen over de campagne. 

Pensioenregister van start
Het pensioenregister ging op 6 januari 2011 van start. Hierin 
kan elke Nederlander jonger dan 65 jaar met zijn DigiD een 
overzicht van zijn pensioen opvragen. De bedoeling is dat 
iemand een overzicht krijgt van alle pensioenen die hij of zij 
in het verleden heeft opgebouwd. Door het bestuur is het 
proces van aansluiting nauwgezet gevolgd. Het fonds is tijdig 
aangesloten bij het pensioenregister.

2.5.2 Communicatiebeleid

Communicatie is een kerntaak die terugkomt in alle 
processen binnen het fonds. Het is een proces tussen twee of 
meer partijen of personen en is van belang voor alle belang
hebbenden van het pensioenfonds. De belangrijkste doel
groep zijn de (gewezen) deelnemers en pensioengerech
tigden. Daarnaast vormen de aangesloten werkgevers een 
belangrijke doelgroep: zij hebben immers de uitvoering van 
de pensioenregeling aan het fonds opgedragen. 

Het fonds besteedt aandacht aan goede en heldere commu
nicatie over het beleid, ontwikkelingen op pensioengebied en 
de gevolgen voor individuele deelnemers, gewezen  

deel nemers en gepensioneerden. Het beleid is vastgelegd in 
een communicatiebeleidsplan. Daarnaast werkt het fonds de 
jaarlijkse doelen uit in een communicatiejaarplan. Hierin staat 
welke specifieke communicatieactiviteiten voor de verschil
lende doelgroepen zijn gepland én op welke trends en 
ontwikkelingen het fonds dat jaar nader ingaat. Het commu
nicatieplan wordt jaarlijks besproken binnen het bestuur. 
Onderdeel van de communicatiemiddelen is het jaarverslag, 
waarmee verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde 
en te voeren beleid. 

De centrale boodschap en uitstraling in de communicatie is 
dat het fonds voorziet in een goede pensioenvoorziening 
voor (gewezen) werknemers in de zorgverzekeringsbranche. 
In het communicatiejaarplan worden per doelgroep (waar
onder (gewezen) werknemers, pensioengerechtigde en 
aangesloten organisaties) de doelstellingen en de inzet van 
communicatiemiddelen vastgelegd. De centrale boodschap is 
door het fonds eind 2010 uitgebreid. Naast het voorzien in 
een goede pensioenvoorziening, wenst het fonds eveneens 
werkgevers en (gewezen) deelnemers een duidelijk beeld te 
verschaffen van de daarmee gemoeide risico’s. Het fonds 
heeft het voornemen om het communicatiebeleid in 2011 te 
herijken, wanneer de ontwikkelingen als gevolg van onder 
meer het pensioenakkoord zijn uitgekristalliseerd. 

2.5.3 Communicatieactiviteiten

Terugblik op 2010
Op communicatiegebied is in 2010 extra aandacht besteed 
aan de volgende onderwerpen:
  Monitoren van het websitebezoek door deelnemers en 

werkgevers.
 Wekelijkse bekendmaking van de dekkingsgraad.
  Bijhouden informatiebestand over telefoon en email

verkeer.
  Koppeling van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) aan 

overige communicatiemiddelen.
 Aanhaken bij de VBcampagne “Samen sta jij sterk”.
  Werkgevers een meer actieve rol geven in de promotie 

van het fonds, bijvoorbeeld door informatiemateriaal 
beschikbaar te stellen als PDF voor intranet.

  Verbeteren van de standaardcorrespondentie en de 
website, op advies van het klantenpanel.

Toeslagenlabel
In de wettelijk verplichte communicatie zoals het UPO is sinds 
2009 het toeslagenlabel opgenomen. Het label, bestaande 
uit een afbeelding met drie kolommen met muntjes, laat zien 
hoeveel de pensioenen de komende 15 jaar meestijgen met 
de prijzen. Er is een apart label voor premiebetalende 
deelnemers en gewezen deelnemers en pensioengerech
tigden. Begin 2011 is duidelijk geworden dat het toeslagen
label niet langer verplicht is. Tot het moment dat een nieuw 
wettelijk kader is geschapen, zal het fonds uitvoering geven 
aan de verplichting vanuit de Pensioenwet om te communi
ceren over de verwachte toeslagverlening. 



30 JAARVERSLAG 2010

Dekkingsgraad
Iedere week communiceert het fonds via haar website de 
laatste ontwikkelingen met betrekking tot haar dekkings
graad. Het fonds vormt hiermee een uitzondering, omdat 
een maandelijkse melding van de dekkingsgraad gangbaar is. 

Gegevensaanlevering door werkgevers via website
Via het werkgeversportaal op de website kunnen aange
sloten werkgevers informatie (mutaties, salarissen) doorgeven 
aan het fonds. In 2010 is het portaal verder uitgebreid en 
verbeterd.

SBZ-info
Ook eind 2010 is het jaarlijkse nummer van SBZinfo uitge
bracht. Deze infokrant is verzonden aan alle deel nemers, 
gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Er is aandacht 
besteed aan onderwerpen als de pensioencrisis, risicomanage
ment en de wijziging van de adresgegevens als gevolg van de 
verhuizing van de uitvoeringsorganisatie van Driebergen
Rijsenburg naar De Meern. Ook is een oproep gedaan voor 
nieuwe leden van het klantenpanel van het fonds. 

Klantenpanel
Via het klantenpanel kunnen deelnemers van het fonds 
meepraten over de kwaliteit van de communicatie van het 
fonds en suggesties doen tot verbeteringen. Omdat de 
ervaring is dat panelleden na twee jaar zo goed ingewerkt 
zijn geraakt in de pensioenmaterie dat ze te deskundig zijn 
geworden, is het nodig om in 2011 weer een nieuw panel te 
hebben. Op de oproep in SBZinfo is zeer enthousiast 
gereageerd. Inmiddels hebben bijeenkomsten met het 
nieuwe klantenpanel plaatsgevonden. 

Vooruitblik op 2011
Op communicatiegebied zal in 2011 aandacht besteed 
worden aan de volgende onderwerpen: 
  Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het bestuur en 

de uitvoeringsorganisatie.
 Tijdigheid en volledigheid van de informatie.
 Informatie in begrijpelijke en heldere bewoording.
 Aansprekende vormgeving (afgestemd op de doelgroep).
 Diversiteit van communicatiemiddelen.
  Grote zorgvuldigheid in alle uitingen om een waarheids

getrouw beeld bij de andere partij te creëren.
  Verantwoording afleggen over de uitvoering van de 

regeling.

2.6 Toezichthouder AFM en DNB

2.6.1 Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM is als toezichthouder belast met het bevorderen van 
een zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten, 
waaronder het bewaken van de informatie die pensioen
fondsen verschaffen ten aanzien van juistheid en begrijpelijk
heid.

Tijdige verzending UPO’s
Volgens de “Beleidsregel tijdigheid UPO´s” moesten alle 
pensioenuitvoerders hun actieve deelnemers uiterlijk 30 
september schriftelijk informeren over hun pensioenopbouw 
met een UPO. De AFM meldt dat de UPO’s 2009 overwegend 
op tijd zijn verstuurd. De UPO’s 2009 zijn vanuit het fonds in 
het tweede kwartaal van 2010 verzonden, waardoor sprake 
was van een ruimschoots tijdige verzending. 
 
Juistheid UPO’s
De AFM heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit en 
juistheid van UPO’s in 2008. Het rapport verscheen in oktober 
2010. Via dit onderzoek bij 31 pensioenfondsen is onder
zocht in hoeverre het opgebouwde en op te bouwen 
ouderdomspensioen en de pensioenaangroei van het UPO 
2008 juist zijn. Naar aanleiding hiervan roept de AFM sociale 
partners op om bestaande pensioenregelingen te versim
pelen, nieuwe pensioenregelingen te vereenvoudigen en 
overgangs en uitzonderingsregelingen zoveel mogelijk te 
vermijden. Vereenvoudiging stelt pensioenfondsen namelijk 
in staat begrijpelijke informatie te verstrekken aan (gewezen) 
deelnemers en pensioengerechtigden. De AFM erkent 
overigens dat er soms een spanningsveld zit tussen enerzijds 
de wens tot heldere begrijpelijke communicatie en anderzijds 
de eis van volledigheid conform de Pensioenwet.

Het fonds is niet betrokken in het onderzoek van de AFM.  
De conclusies en aanbevelingen vanuit dit onderzoek zijn in 
2010 zowel voor de vergadering van het bestuur als de 
deelnemersraad geagendeerd en door de uitvoeringsorgani
satie afgezet tegen het UPO dat namens het fonds wordt 
verzonden. Veel aandachtspunten vanuit dit AFMonderzoek 
blijken niet te gelden voor het fonds.

AFM publiceert resultaten onderzoek startbrieven
De AFM heeft onderzoek gedaan naar de startbrieven van 
pensioenfondsen. Niet alle startbrieven van de Nederlandse 
pensioenfondsen voldoen volledig aan de eisen van de AFM. 
De opmerkingen die de AFM heeft gemaakt, zijn inmiddels 
veelal verwerkt en de huidige startbrieven zijn al verbeterd. 
Het fonds is niet betrokken in het onderzoek van de AFM. 
Het algemene punt van begrijpelijkheid en de eis dat de  
brieven per fonds zijn voorgelegd aan een klantenpanel, 
werd door het fonds al voor het onderzoek ondervangen 
door bespreking van de startbrieven in het klantenpanel. 

Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht
In 2011 is door de AFM het onderzoek ‘Kosten pensioen
fondsen verdienen meer aandacht’ gepubliceerd. Dit betreft 
een verkennend onderzoek naar de hoogte van adminis
tratie en beleggingskosten van pensioenregelingen bij 
pensioenfondsen in Nederland. De belangrijkste bevindingen 
luiden:
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  Kosten hebben een grote invloed op het ouderdoms
pensioen. 

  De kosten van pensioenfondsen van gelijke omvang 
verschillen sterk, zeker de administratiekosten.

  Vooral kleine tot middelgrote pensioenfondsen kunnen 
nog kosten besparen door schaalvoordelen te benutten 
en regelingen tegelijk te vereenvoudigen. 

  Veel pensioenfondsen rapporteren niet alle kosten. 
Naar voren komt dat het rapport zich vooral richt op het 
hebben van zicht op de daadwerkelijke beleggingskosten.

Het bestuur van het fonds bespreekt dit rapport in 2011 en 
gaat na welke bevindingen van toepassing zijn. In de 
paragrafen 7.6.2 en 7.6.8 worden de kosten voor vermo
gensbeheer en pensioenuitvoering verder gespecificeerd. 
Jaarlijks wordt door het fonds beoordeeld of de kosten die 
worden gemaakt per deelnemer zich verhouden tot het 
gemiddelde. In 2010 is al een start gemaakt met onderhan
delingen met de vermogensbeheerders over de kosten die in 
rekening worden gebracht. Als gevolg hiervan worden in 
2011 nieuwe afspraken gemaakt tussen het fonds en de 
vermogensbeheerders. 

2.6.2 De Nederlandsche Bank (DNB)

DNB is als toezichthouder belast met het prudentieel toezicht. 
Dit toezicht richt zich op de financiële stevigheid van 
financiële ondernemingen. Doel is bij te dragen aan de 
stabiliteit van de financiële sector. Het fonds legt structureel 
alle wijzigingen in statuten, reglementen, ABTN en de 
jaarstukken voor aan DNB. 

Uitvoeringsovereenkomst
Naar aanleiding van een opmerking van DNB in een brief 
inzake de integrale toetsing van statuten en reglementen, is 
een tekstonderdeel van de uitvoeringsovereenkomst 
aan gepast. Dit om te voorkomen dat de toeslagverlening aan 
pensioengerechtigden en gewezen deelenemers als onvoor
waardelijk wordt beschouwd. Dit heeft geresulteerd in de 
toezending van een addendum aan de aansloten organisa
ties. Per 2011 is de tekst van de uitvoeringsovereenkomst 
integraal herschreven, waarbij dit onderdeel is meegenomen. 
 
Contact met DNB
In het verslagjaar heeft DNB het fonds een bezoek gebracht 
naar aanleiding van het in gang gezette transitietraject (zie 
paragraaf 2.8). DNB beoogde in dit gesprek meer informatie 
te verkrijgen over de wijze waarop de transitie van de 
zelfstandige uitvoeringsorganisatie van het fonds naar de 
externe uitvoeringsorganisatie is georganiseerd en wordt 
uitgevoerd. Het bestuur kiest bij transitie voor kwaliteit boven 
snelheid en bewaakt vanuit die gedachtegang op regel matige 
basis de transitie. DNB heeft aangegeven de aanpak te 
waarderen en heeft geen aanvullende vragen gesteld of 
informatieverzoeken ingediend. 

In 2010 zijn geen dwangsommen of boetes opgelegd aan 
het fonds. Ook heeft DNB geen aanwijzingen gegeven, geen 

bewindvoerder aangesteld of bevoegdheidsuitoefening van 
organen van het fonds gebonden aan toestemming. Van 
DNB heeft het fonds in 2010 verschillende brieven ontvangen 
inzake op dat moment actuele thema’s voor pensioen
fondsen. Met uitzondering van het akkoord op de evaluatie 
van het herstelplan en contact naar aanleiding van een 
uitvraag ten aanzien van het beleid inzake private equity en 
hedge fondsen, heeft er geen correspondentie plaatsgehad 
die anders is dan gebruikelijk. 

2.7 Herstelplan

In 2008 is door de kredietcrisis en de dalende rente een 
situatie ontstaan waardoor het fonds per 31 december 2008 
in een situatie van onderdekking verkeerde (een dekkings
graad lager dan 104%). In 2009 is binnen de daartoe 
gestelde termijn (voor 1 april 2009) een gecombineerd korte 
en lange termijn herstelplan bij DNB ingediend om de 
dekkingsgraad en reserves zo snel mogelijk weer op peil te 
brengen. Op basis van een aantal analyses heeft het bestuur 
hierin de verwachting uitgesproken dat de dekkingsgraad 
zich binnen een periode van drie jaar zal herstellen tot boven 
het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen en 
binnen vijftien jaar tot het vereist eigen vermogen. Beide 
herstelplannen zijn in één plan geïntegreerd en na positief 
advies van de deelnemersraad ingediend bij DNB. Het 
herstelplan is door DNB op 26 juni 2009 goedgekeurd. 

2.7.1 Inhoud herstelplan

Het herstelplan is opgesteld met inachtneming van de 
uitgangspunten zoals die door DNB zijn voorgeschreven. 
Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat inherent aan de model
matige aanpak ook het herstelplan een benadering van de 
werkelijkheid is. Dit betekent dat de werkelijke ontwikkeling 
van de dekkingsgraad in positieve of negatieve zin kan 
afwijken van het verwachte herstelpad, waardoor de 
financiële positie van het fonds zich sneller of langzamer kan 
herstellen dan voorzien. 
De belangrijkste maatregelen uit het herstelplan zijn:
  Het bestaande premiebeleid wordt voortgezet, zoals dat 

is bepaald in de ABTN per 1 januari 2008. Afhankelijk 
van de ontwikkeling van de rentetermijnstructuur heeft 
het bestuur de mogelijkheid de herstelopslag met 
maximaal 5% per jaar te variëren (3%, 8%, 13% of 
18%). 

  Het bestaande toeslagenbeleid wordt voortgezet 
overeenkomst de ABTN per 1 januari 2008. Het bestuur 
heeft daarbij de mogelijkheid om, ook in een periode 
van reservetekort, bij een meer dan vooraf verondersteld 
voorspoedig herstel van de dekkingsgraad, een toeslag 
van maximaal 50% van de stijging van het prijsindex
cijfer te kunnen toekennen aan pensioengerechtigden en 
gewezen deelnemers. In het herstelplan wordt daarbij 
een rendement verondersteld van 4,4% per jaar. Er kan 
dan ook pas sprake zijn van een meer dan vooraf 
verondersteld voorspoedig herstel bij een werkelijk 
rendement per jaar dat hoger is dan 4,4%. 
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  Het beleggingsbeleid zal worden voortgezet zoals in de 
ABTN per 1 januari 2008 is vastgelegd. Daarbij maakt 
het bestuur gebruik van een dynamische strategie, wat 
inhoudt dat bij een dalende dekkingsgraad het beleg
gingsrisico geleidelijk wordt afgebouwd en bij een 
stijgende dekkingsgraad het beleggingsrisico geleidelijk 
zal worden opgebouwd. 

2.7.2 Korte en lange termijn herstelplan

Korte termijn herstelplan
Sinds eind 2009 is het korte termijn herstelplan niet langer 
van kracht, omdat het herstel in 2009 voorspoediger verliep 
dan verondersteld. 

Lange termijn herstelplan
Met inachtneming van de in het herstelplan opgenomen 
maatregelen zal het fonds, onder de gemaakte aannames, 
binnen een periode van vijftien jaar weer beschikken over 
een dekkingsgraad die hoger is dan het vereiste niveau.   
Er is sprake van een realistisch en haalbaar herstel binnen de 
richtlijnen van DNB. Ingrijpende maatregelen, zoals korting 
van pensioenen, zijn in het herstelplan niet voorzien. Omdat 
de werkelijkheid in positieve en negatieve zin kan afwijken 
van het veronderstelde herstel, vindt jaarlijks een toetsing van 
het herstelplan plaats. 

2.7.3 Evaluatie herstelplan

Het fonds zit, ondanks dat met ingang van 2010 verzwaarde 
overlevingstafels zijn toegepast, op het beoogde pad van 
herstel en toont herstelkracht. Het herstel gaat in werkelijk
heid sneller dan verwacht. Dit komt met name door gunstige 
ontwikkelingen op de aandelen en rentemarkten, maar ook 
maatregelen uit het herstelplan hebben hiervoor gezorgd en 
zijn nog steeds van toepassing. De maatregelen uit het 
herstelplan die hebben bijgedragen aan het vlotte herstel zijn 
de verhoging van de herstelopslag ten aanzien van de premie 
en het dynamische beleggingsbeleid.
Op basis van de dekkingsgraad per 31 december 2010 heeft 
het fonds het herstel geëvalueerd. Deze evaluatie heeft niet 
geleid tot bijstelling van de oorspronkelijke uitgangspunten 
van het herstelplan. Op grond van de huidige situatie voorziet 
het herstelplan in herstel binnen de daarvoor geldende 
termijnen. Op 4 mei 2011 heeft DNB laten weten akkoord te 
zijn met de evaluatie. 

2.7.4 Gevoeligheidsanalyse

In onderstaande tabel wordt de gevoeligheid van de dekkingsgraad getoond voor waardeveranderingen van de aandelenbeleg
gingen en voor verschuivingen van de rente. In het midden van de tabel staat de dekkingsgraad per ultimo 2010. 

 aandelenkoersen

50% 30% 15% 0% 15% 30% 50%

 r
en

te

 2,00% 83,4% 89,9% 94,8% 99,7% 104,5% 109,4% 115,9%

1,00% 87,5% 95,4% 101,3% 107,3% 113,2% 119,1% 127,0%

0,00% 91,8% 101,3% 108,4% 115,5% 122,5% 129,6% 139,1%

1,00% 96,4% 107,5% 115,8% 124,2% 132,5% 140,8% 151,9%

2,00% 101,1% 114,0% 123,6% 133,3% 143,0% 152,6% 165,5%

Doordat het renterisico gedeeltelijk is afgedekt, zullen plotselinge schokken van de rente nog wel invloed hebben op de 
dekkingsgraad. Wanneer gelijktijdig de lange rente met 2punten daalt én de aandelenkoersen met 50% dalen, zal de 
dekkingsgraad naar 83,4% dalen. Omgekeerd geldt dat, wanneer gelijktijdig de lange rente met 2punten stijgt én de 
aan delenkoersen met 50% stijgen, de dekkingsgraad naar 165,5% zal stijgen. 
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2.8 Transitie

Het fonds heeft de uitvoering van het pensioenbeheer per 
2010 uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV. 
Hieraan is in 2008 een uitgebreid onderzoek naar een 
toekomstbestendige pensioenuitvoering vooraf gegaan. Het 
besluit om de uitvoeringsorganisatie elders onder te brengen 
heeft geen gevolgen voor het fonds zelf. Het fonds blijft 
bestaan en ook aan de bestuursstructuur is niets veranderd. 
Begin 2009 heeft het fonds een plan van aanpak voor de 
uitbesteding van de pensioenuitvoering opgesteld. In dit 
proces is het fonds begeleid door externe adviseurs en heeft 
geresulteerd in een keuze voor Syntrus Achmea. 

2.8.1 Tweejarig transitietraject

De transitie van de zelfstandige uitvoeringsorganisatie van 
het fonds naar de uitvoeringsorganisatie van Syntrus Achmea 
wordt vormgegeven in een tweejarig transitietraject. Het doel 
daarbij is dat een zorgvuldige en geruisloze, gefaseerde 
overdracht plaatsvindt, waarbij de kwaliteit van dienstverle
ning blijft gewaarborgd en medewerkers van het fonds 
binnen Syntrus Achmea een werkplek vinden. De gefaseerde 
overdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
  De uitvoeringsorganisatie opereert vanuit Driebergen op 

de bestaande systemen van het fonds.
  De uitvoeringsorganisatie opereert vanuit De Meern op 

de bestaande systemen van het fonds.
  De uitvoeringsorganisatie opereert vanuit De Meern op 

de systemen van Syntrus Achmea.

Op 20 december 2010 is de eerste fase afgerond en is de 
uitvoeringsorganisatie van het fonds verhuisd van Drie
bergenRijsenburg naar De Meern. In 2011 zal de derde fase 
worden voorbereid, zodat in 2012 de overstap naar de 
laatste fase kan worden gemaakt. 

2.8.2 Onderdelen transitie

De transitie bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen:
 Huisvesting.
 Personeel. 
 Migratie administratieve systemen.

Met de overgang van de eerste fase naar de tweede fase is 
ook het onderdeel ‘huisvesting’ afgewikkeld. Ten aanzien van 
het onderdeel ‘ personeel’ geldt dat de harmonisatie van 
arbeidsvoorwaarden begin 2011 is afgerond. Met het derde 
onderdeel, ‘migratie van de administratieve systemen’  
(ten aanzien van de pensioen en de financiële administratie) 
is eind 2010 een start gemaakt. Dit betreft een uitvoerig 
traject dat zorgvuldig wordt vormgegeven. 

2.8.3 Bewaking proces

Vanuit het bestuur is een zogenaamde begeleidingscom
missie belast met de taak het bestuur te ondersteunen bij de 
transitie van de zelfstandige uitvoeringsorganisatie van het 
fonds naar de uitvoeringsorganisatie van Syntrus Achmea.  
De begeleidingscommissie bewaakt de transitie op de drie 
genoemde onderdelen en overige zaken die hiermee 
samenhangen. Maandelijks komt de commissie bijeen, 
waarbij de maandelijkse voortgangsrapportage inzake de 
transitie wordt besproken met vertegenwoordigers van 
Syntrus Achmea. Ook overige zaken die als gevolg van de 
transitie naar voren komen, worden in dit gremium 
besproken en indien nodig doorgeleid naar het bestuur. Het 
bestuur is betrokken bij de voortgang door onder meer de 
verslaglegging van de commissievergaderingen. 

2.9 Vertegenwoordiging in  
de Klantenraad

In 2010 is de Klantenraad van Syntrus Achmea, de uitvoe
ringsorganisatie van het fonds, twee keer bijeen gekomen. 
Het belangrijkste doel van de raad is om gezamenlijk na te 
denken over belangrijke thema’s in de pensioenwereld en de 
gevolgen voor vastgoedbeleggingen, vermogensbeheer en 
pensioenbeheer. 
Daarnaast is de Klantenraad een platform om veranderingen 
in de dienstverlening en nieuwe innovaties van Syntrus 
Achmea te toetsen. Zo is de raad betrokken bij de invulling 
van de dienstverlening op het gebied van risicomanagement. 
Ook stond de oprichting van het nieuwe bedrijfsonderdeel 
Strategisch Pensioenmanagement op de agenda. Elk fonds 
heeft twee zetels. De leden van de Klantenraad kiezen uit 
hun midden een Raad van Advies, die ook in 2010 gevraagd 
en ongevraagd de directie van Syntrus Achmea heeft 
geadviseerd. Het fonds participeert vanaf 2011 actief in de 
Klantenraad. 
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3.1 Inleiding

Om het aan de in paragraaf 1.2.2 omschreven doelstelling te 
voldoen is een solide financieel beleid belangrijk. Het bestuur 
gebruikt hiervoor de beleidsinstrumenten toeslagenbeleid, 
premiebeleid en beleggingsbeleid. 

In dit hoofdstuk komen de eerste drie instrumenten aan de 
orde. Na het toeslagen, premie en beleggingsbeleid geeft 
het bestuur inzicht in de actuariële analyse. 

3.2 Continuïteitsanalyse en  
ALMstudie

3.2.1 Continuïteitsanalyse

Zowel in de Pensioenwet als in het FTK wordt gesproken over 
de continuïteitsanalyse. Met de continuïteitsanalyse hebben 
toezichthouder en bestuur een instrument in handen om de 
ontwikkeling van de financiële situatie op langere termijn 
(vijftien jaar) in kaart te brengen en te bespreken. DNB vraagt 
pensioenfondsen om éénmaal per drie jaar, of vaker als 
bijzondere omstandigheden daar aanleiding toe geven, een 
dergelijke analyse op te stellen. Redenen om dit vaker te 
doen kunnen gelegen zijn in een verslechterde financiële 
positie van het fonds, een ander beleid, gewijzigde externe 
omstandigheden, een verzoek van de toezichthouder of het 
verkrijgen van extra inzicht in de herstelkracht van het fonds. 

Met de continuïteitsanalyse wordt beoordeeld of de finan
ciële risico’s zich, met inachtneming van een realistische 
inschatting van de economische parameters, op lange termijn 
binnen aanvaardbare grenzen bevinden. Het risico dat een 
fonds in de toekomst niet meer aan de eisen ten aanzien van 
het eigen vermogen zal kunnen voldoen, kan op deze manier 
in een vroeg stadium worden onderkend. Sterktes en 
zwaktes van beschikbare stuurmiddelen worden namelijk 
inzichtelijk gemaakt. Dit kan aanleiding zijn tot het opstellen 
van een financieel noodplan. Bovendien kan de analyse 
helpen bij het beoordelen of sprake is van consistentie ten 
aanzien van de pensioenregelingen en de toeslagverlening. 
Een ALMstudie leent zich daarmee uitstekend als instrument 
voor het opstellen van een continuïteitsanalyse. 

Als onderdeel van het herstelplan is door de ALMadviseur 
van het fonds in 2009 een continuïteitsanalyse opgesteld. 

3.2.2 ALM-studie

Het fonds laat jaarlijks een ALMstudie uitvoeren. In 2010 is 
een start gemaakt met het uitvoeren van een ALMstudie 
2011. Een ALMstudie heeft, net als de continuïteitsanalyse, 
als doel een bestuur inzicht te geven in de gevolgen van 
beleidskeuzes. 

Inzake de ALMstudie 2011 heeft het bestuur een eerste 
concept besproken in de bestuursvergadering van 5 oktober 
2010. Hieraan voorafgaand heeft afstemming plaats
gevonden met de Lead Overlay Manager en de Manager of 
Managers. Daarbij is met name aandacht besteed aan het 
formuleren van een set met risico parameters en aan de 
verschillende mogelijkheden om het risicoprofiel van de 
SBZportefeuille aan te passen. Tevens werd aandacht 
besteed aan de wijze waarop de nieuw vast gestelde 
investment beliefs van het fonds worden vertaald in 
 beleggingsbeleid. Op basis van de besluitvorming naar 
aanleiding van de bespreking van het eerste concept kon het 
dynamische beleggingsbeleid opnieuw worden geformuleerd. 
In een extra vergadering op 11 november 2010 is een 
tweede concept besproken, waarbij de gehanteerde 
uitgangspunten en verschillende beleggingstrategieën aan 
bod zijn gekomen. Deze bespreking is door de beleggings
commissie voorbereid in samenwerking met de ALM adviseur, 
de Lead Overlay Manager en de Manager of Managers.    
De uitgangspunten en beleggingstrategieën zijn afgezet 
tegen de op dat moment gehanteerde beleggingstrategie. 
Het bestuur heeft besloten het bestaande strategische 
beleggingsbeleid (inclusief de dynamische beleggingstrategie) 
te behouden. 

3.3 Toeslag

3.3.1 Algemeen

Als de middelen van het fonds het toelaten, streeft het 
bestuur ernaar de pensioenen van alle pensioengerechtigden 
en gewezen deelnemers aan de inflatie aan te passen door 
middel van toeslagverlening. Deze toeslagverlening is 
gerelateerd aan een prijsindex (CPI alle huishoudens afgeleid). 
Er bestaat geen recht op toeslagverlening en er is dus geen 
zekerheid of en in hoeverre het fonds in de toekomst een 
toeslag zal verlenen. Het fonds reserveert namelijk geen 
gelden voor toekomstige toeslagen en er wordt eveneens 
geen premie voor in rekening gebracht. 

3 Financieel beleid
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Maatgevend voor de hoogte van toeslagen aan pensioen
gerechtigden en gewezen deelnemers is het vermogen in 
relatie tot de lange termijn benodigde reële waarde van  de 
pensioenverplichtingen (per 31 december 2010: 3 3,1 
miljard). Voor de vaststelling van de lange termijn benodigde 
reële waarde van de pensioenverplichtingen met betrekking 
tot toeslagen wordt een rekenrente gehanteerd van 2,5%. 

De toeslagen aan deelnemers worden jaarlijks toegekend.  
Dit is een onvoorwaardelijk recht dat is gerelateerd aan de 
Caoloonindex. Voor de toeslagen aan deelnemers wordt een 
koopsom in rekening gebracht bij de aangesloten organi
saties. Afhankelijk van de financiële positie van het fonds kan 
een gedeelte van de toeslagen aan deelnemers uit de 
middelen van het fonds worden gefinancierd. Hierop wordt 
teruggekomen in de premieparagraaf.

3.3.2 Toeslagverlening in 2010

Het (beleidsmatig) belegd vermogen was eind 2010 lager dan 
het vereist eigen vermogen. Op grond van de beleidsuit
gangspunten uit de ABTN is er daarom geen ruimte voor het 
toekennen van een toeslag aan pensioengerechtigden en 
gewezen deelnemers. In het herstelplan is, in aanvulling op 
het bestaande beleid, sprake van de mogelijkheid tot 
toeslagverlening aan pensioengerechtigden en gewezen 
deelnemer in geval van reservetekort. De voorwaarde 
hiervoor is dat het herstel voorspoediger moet zijn dan 
verondersteld in het herstelplan. 

Omdat het herstel in 2010 voorspoediger verliep dan 
verondersteld bood het herstelplan, ondanks de situatie van 
reservetekort, ruimte voor een toeslag aan pensioengerech
tigden en gewezen deelnemers. Dit was ook in 2009 het 
geval. In het herstelplan wordt uitgegaan van een beleg
gingsrendement van 4,4%. Het beleggingsrendement over 
2010 bedroeg 14%. In combinatie met een dekkingsgraad 
per 31 december 2010 die hoger was dan beoogd in het 
herstelplan (104,4% per 31 december 2010), kan een 
toeslagverlening van maximaal de helft van de prijsinflatie 
worden toegekend. Voor de hoogte van de prijsinflatie wordt 
gekeken naar de ontwikkeling van het afgeleide prijsindex
cijfer van de gezinsconsumptie van alle huishoudens  
(2006 = 100). Over de periode oktober 2009 tot oktober 
2010 was sprake van een prijsinflatie van 1,4%. 

Op grond van het vermogen in relatie tot de lange termijn 
benodigde reële waarde van de pensioenverplichtingen heeft 
het bestuur besloten:
  Een toeslag van 0,7% te verlenen aan pensioengerech

tigden en gewezen deelnemers. De als gevolg hiervan 
stijgende verplichtingen leiden tot een daling van de 
dekkingsgraad met circa 0,4%.

  De toeslag voor deelnemers per 1 januari 2011 (ad 
1,1%) volledig in rekening te brengen bij de aangesloten 
organisaties. 

Aan gepensioneerden uit de regeling van vóór 1 januari 
2000, die niet hebben kunnen profiteren van de verbetering 

van de pensioenregeling per 31 december 1999 naar 1 
januari 2000, is per 1 januari 2010 voor de laatste maal een 
extra toeslag verleend. 

 
3.4 Premie

3.4.1 Feitelijke premie

In de ABTN is vastgelegd dat de premie, die door de 
aan gesloten organisaties jaarlijks verschuldigd is, per 
deelnemer wordt doorberekend. De feitelijke premie is in 
beginsel gelijk aan de actuariële premie. Deze bestaat uit de 
koopsom voor de toeslagen aan actieve deelnemers en de 
premie voor de pensioenopbouw van actieve deelnemers. 
Hiervoor wordt een rekenrente van 4% gehanteerd, inclusief 
de benodigde opslagen voor kosten, herstel en premie
vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De toeslagkoopsom en 
premie wordt door de werkgever (de aangesloten organisa
ties) aan het fonds afgedragen. Afhankelijk van de financiële 
positie van het fonds kan korting worden verleend op de 
toeslagkoopsom en/of de premie. 
Gezien de hoogte van de marktrente heeft het bestuur 
besloten de herstelopslag op de feitelijke premie te verhogen 
van 13% in 2010 naar 18% in 2011. 

Ten behoeve van de pensioenopbouw voor ouderdoms
pensioen en partnerpensioen wordt jaarlijks een actuariële 
koopsom vastgesteld, zodanig dat daarmee de tijdsevenre
dige aanspraak op het pensioen is afgefinancierd. In deze 
koopsomberekening wordt een rente gehanteerd van 4%. 
De tijdsevenredige aanspraak is gelijk aan het verschil tussen 
het pensioen dat zou worden bereikt bij een voortzetting van 
het dienstverband (promoties e.d. daargelaten) en het 
pensioen dat zou worden bereikt als de pensioenopbouw pas 
zou starten op de balansdatum van het onderhavige verslag
jaar (op basis van het dan geldende salaris). 
De feitelijke premie voor wezenpensioen is gelijk aan 2% van 
de feitelijke premie voor partnerpensioen. De premie voor het 
arbeidsongeschiktheidspensioen wordt jaarlijks door het 
bestuur vastgesteld, zodanig dat het toekomstig uit te keren 
arbeidsongeschiktheidspensioen wordt gedekt. 

 Feitelijke premie over 2010

Premie 2010 3 83.749
Koopsom toeslagen deelnemers  
per 1 januari 2010
 voor rekening aangesloten organisaties  10.069

 voor rekening SBZ  0

Subtotaal 3 93.818

Herstelopslag (13%)  14.019

Totaal 5  107.837
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3.4.2 (Gedempte) kostendekkende premie

De feitelijke premie wordt jaarlijks getoetst aan de 
(gedempte) kostendekkende premie volgens het FTK.   
De (gedempte) kostendekkende premie onderscheidt zich 
van de feitelijke premie qua rekenrente en de hoogte van de 
solvabiliteits opslag ten opzichte van de herstelopslag. 

Voor de kostendekkende premie wordt de primo boekjaar 
geldende (door DNB gepubliceerde) rentetermijnstructuur  
gehanteerd.  Voor de gedempte kostendekkende premie 
wordt een rekenrente van 4,5% gehanteerd. Voor de 
(gedempte) kostendekkende premie wordt een solvabiliteits
opslag gehanteerd ter grootte van de opslag benodigd voor 
de vereiste dekkingsgraad primo boekjaar. Wanneer de 
kostendekkende premie lager (hoger) is dan de feitelijke 
premie vóór eventuele premiekorting, wordt het verschil 
toegevoegd (onttrokken) aan de reserve premieegalisatie. 

 Kostendekkende premie over 2010

Premie 2010 3      89.661

Koopsom toeslagen deelnemers  
per 1 januari 2010

 

 voor rekening aangesloten organisaties  10.281

 voor rekening SBZ   0

Subtotaal 3 99.942

Solvabilteitsopslag (22,4%)  21.662

Totaal 5 121.604

 Gedempte kostendekkende premie over 2010

Premie 2010 3      76.815

Koopsom toeslagen deelnemers  
per 1 januari 2010

 voor rekening aangesloten organisaties  9.065

 voor rekening SBZ  0

Subtotaal 3      85.880

Solvabilteitsopslag (22,4%)  18.512

Totaal 5      104.392

Voor het premiebeleid zal de ontwikkeling van de marktrente 
(eind 2010 3,5%) een kritisch punt van aandacht blijven. 
Voor de feitelijke premie wordt immers een rekenrente van 
4% gehanteerd in de veronderstelling dat de marktrente op 
de langere termijn structureel hoger zal zijn dan 4,5% (de 
rekenrente voor de gedempte kostendekkende premie). 

3.4.3 Korting 

Maatgevend voor de korting op de koopsom voor de 
onvoorwaardelijke toeslagen aan deelnemers én voor de 
korting op de premie, is het vermogen in relatie tot de lange 
termijn benodigde reële waarde van de pensioenverplich
tingen. De reële waarde op basis van 2% rekenrente (per  
31 december 2010: 3 3,5 miljard) is leidend voor de korting 
op de toeslagkoopsom; de reële waarde op basis van 1,5% 
rekenrente (per 31 december 2010: 3 3,9 miljard) voor de 
korting op de premie. 

De hoogte van de korting in enig jaar op de toeslagkoopsom 
en/of de premie wordt jaarlijks in december van het voor
gaande jaar definitief door het bestuur vastgesteld aan de 
hand van de financiële positie per 30 juni van dat voor
gaande jaar en eventuele ontwikkelingen nadien. Op grond 
van het vermogen in relatie tot de lange termijn benodigde 
reële waarde van de pensioenverplichtingen, heeft het 
bestuur besloten om over het boekjaar 2011 geen korting op 
de toeslagkoopsom en de premie te verlenen. 
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3.4.4 Premie arbeidsongeschiktheids pensioen

De premie voor het aanvullend arbeidsongeschiktheids pensioen wordt separaat vastgesteld. Deze wordt periodiek herijkt op 
grond van de opgedane ervaringen. De ervaringscijfers over 2010 en eerder jaren geven geen aanleiding om de premie voor de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 2011 aan te passen. 

 Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering (met tussen haakjes de cijfers over 2010)

85% resp. 80% aanvulling gedurende  
derde tot en met zesde ziektejaar;  
75% resp. 70% daarna

85% resp. 80% aanvulling  
tot de pensioendatum

Van het salaris tot maximum dagloon 0,1% (0,1%) 0,4% (0,4%)

Van het salarisdeel boven maximumdagloon 2,0% (2,0%) 2,2% (2,2%)

De premie voor de premievrije voortzetting van de pensioenopbouw gedurende arbeidsongeschiktheid bedraagt voor 2011 
5,5% (2010: 5,5%) van de premie, die verschuldigd is voor de pensioenopbouw in het boekjaar. 

3.5 Beleggingen

3.5.1 Terugblik economie en financiële  
markten

De wereldconjunctuur is in 2010 per saldo duidelijk hersteld. 
De economische activiteit bereikte de eerste helft van 2009 
een dieptepunt. Daarna volgde een periode van stabilisatie 
van de economische ontwikkeling, waarna zich een duidelijk 
herstel aftekende. De verschillen in groeitempo bleven ook in 
2010 groot waarbij de volwassen economieën (Verenigde 
Staten (VS) en Euroland) een beperkte economische groei 
noteerden. Binnen Europa was duidelijk sprake van een 
 tweedeling tussen de kern en de periferie. De groei in 
ontwikkelende landen bleef robuust, met als uitschieter 
China met een groei van ongeveer 10%. De belangrijkste 
centrale banken handhaafden hun zeer ruime monetaire 
beleid. De inflatie bleef beperkt maar liep wel op door 
oplopende grondstof en voedselprijzen. Wanneer er al 
sprake was van loonstijging bleef deze zeer beperkt.  
De 15jarige Euroswaprente daalde per saldo van 3,96% 
ultimo 2009 tot 2,6% eind augustus 2010. De genoemde 
swaprente steeg vervolgens om te eindigen op 3,64% ultimo 
2010.
Ten aanzien van het beleggingsklimaat in 2010 laat het jaar 
zich wat betreft internationale aandelenmarkten kenmerken 
door een beweeglijke beurs welke op het hoogste punt van 
het jaar sloot. Per saldo resteert dan ook een goed jaar voor 
aandelenbeleggers. Het totale rendement (dus koers
beweging en dividendrendement samen) was wereldwijd 
gemiddeld 12,5% (gemeten in Dollar). De emerging markets 
herstelden zich verder, waarbij de valuta’s van deze  
opkomende landen veelal versterkten ten opzichte van de 
Amerikaanse dollar. De Amerikaanse dollar versterkte zich ten 
opzichte van de Euro. De lange rente liet in de VS een met 
Europa vergelijkbaar beeld zien. Het totaalrendement op 
vastrentende waarden was beperkt omdat de credit spreads 
per saldo niet verder afnamen. 

3.5.2 Gevoerd beleid in 2010

Verwachtingen voor 2010 
De belangrijkste vraag eind 2009 was of het herstel in de 
economie en de financiële markten in 2010 stand zou 
houden. Gesteld mag worden dat het economisch herstel in 
2010 heeft doorgezet, zij het dat regionaal de kracht van het 
herstel sterk verschilt. Ten aanzien van de verwachting inzake 
exitstrategieën van monetaire autoriteiten geldt dat in 2010 
een ruim monetair beleid is gevoerd. Markten waren zeker 
volatiel. De Griekenlandcrisis was hier mede debet aan. 
Over heel 2010 rendeerde de aandelenportefeuille ruim 25% 
en de vastrentende beleggingen ruim 8% (gemeten in Euro), 
terwijl de verwachtingen gematigd optimistisch waren.  
De totale portefeuille bracht 14% op, waardoor gesproken 
mag worden van een goed beleggingsjaar. 
De inflatie nam toe maar bleef, conform verwachting, 
inderdaad beperkt. Commodities (grondstoffen) deden het 
goed. 

Beheerstructuur
Er wordt gebruik gemaakt van het model van fiduciair 
vermogensbeheer. Eerder is gekozen voor volledige 
uit besteding. Ten behoeve van het strategisch portefeuille 
beleid en het risicomanagement functioneert een Lead 
Overlay Manager en een onderliggende Manager of 
 Managers. Samen treden deze partijen op als de fiduciair 
managers van het fonds. Op grond van ALM en portefeuille
optimalisatie is de strategische portefeuille afgestemd tussen 
de ALMadviseur, de Lead Overlay Manager en het fonds. 
Aan de fiduciair managers zijn diverse beleggingsrichtlijnen 
en restricties meegegeven, waaronder een strategische 
verdeling, een normportefeuille (benchmark), bandbreedtes 
(ten aanzien van de allocatie) en een aan de verplichtingen 
gerelateerd risicobudget. 
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Strategisch portefeuillebeleid 
In 2009 is de eerder geïntroduceerde dynamische (dekkings
graadafhankelijke) strategie geëffectueerd. In deze strategie 
wordt afhankelijk van de dekkingsgraad meer of minder 
renterisico afgedekt en minder of meer returnportefeuille 
opgebouwd. De Lead Overlay Manager is in het kader van 
risicomanagement belast met afdekkingsoperaties op rente 
(gedeeltelijk, afhankelijk van de dekkingsgraad tussen de 
67% en 85% matching met de verplichtingen) en valuta 
(grotendeels).

Naast het gebruik van derivaten ten behoeve van (tactisch) 
portefeuillebeleid door de onderliggende managers, is 
strategisch gekozen voor vrijwel volledige afdekking van het 
valutarisico en gedeeltelijke afdekking van het renterisico. In 
2010 heeft de renteafdekking positief bijgedragen aan de 
dekkingsgraad (per saldo gedaalde rente). De valutahedge 
droeg daarentegen negatief bij vanwege de versterking van 
andere valuta ten opzichte van de Euro. De dynamische 
(dekkingsgraadafhankelijke) strategie droeg negatief bij.

Met betrekking tot het beheer van risico’s wordt verwezen 
naar de in dit jaarverslag opgenomen risicoparagraaf.

Portefeuillestructuur
De (neutrale) strategische portefeuille wordt bepaald met 
behulp van ALMstudies, waarin de beleggingsportefeuille 
wordt afgestemd op de verplichtingen van het fonds. De 
portefeuille kent een zo te noemen liquide deel (aandelen en 
obligaties) en een illiquide deel, dat bestaat uit alternatieve 
beleggingen. Hieronder vallen vastgoed, infrastructuur en 
private equity. 

Investment beliefs
In 2010 zijn door de beleggingscommissie de investment 
beliefs van het fonds herschreven. De herschreven beliefs 
(uitgangspunten voor de uitvoering van het beleggingsbeleid) 
zijn door het bestuur bekrachtigd. Belangrijke veranderingen 
betreffen de opvattingen over diversificatie en de keuze voor 
actief of passief beheer. Ook de richtlijnen voor de beleg
gingen van aandelen en obligaties alsmede de benchmarks 
zijn aangepast. De investment beliefs luiden:

  Het beleggingsbeleid dient dienstbaar te zijn aan de 
realisatie van de doelstellingen van het fonds.

  Dynamisch allocatiebeleid leidt op de lange termijn tot 
een beter risicobeheer.

  Diversificatie is uit risico/rendementoverwegingen 
lonend, waarbij diversificatie dient als middel en geen 
doel op zich is.

  Op zorgvuldige wijze wordt per onderdeel van de 
beleggingsportefeuille een keuze gemaakt tussen actief 
en passief beheer.

  Een belang in illiquide beleggingen als onroerend goed, 
private equity, infrastructuur et cetera wordt om reden 
van het hogere risico op termijn beloond met extra 
rendement.

  Goed huisvaderschap ten behoeve van alle betrokkenen 
resulteert in een maatschappelijk verantwoorde manier 
van beleggen.

  Op elk van de beleggingsprocessen dient een specialist 
of combinatie van specialisten ingezet te worden, 
waarbij het samenstel van verschillende beleggingsstijlen 
bijdraagt aan een evenwichtige totaalportefeuille.

Gapanalyse
In 2010 heeft het bestuur Deloitte opdracht gegeven een 
gapanalyse uit te voeren op de beleidsuitgangspunten van 
het fonds (waaronder de investment beliefs), wet en 
regelgeving en aanbevelingen van DNB en/of de commissies 
Frijns en Goudswaard en de bestaande (vermogens)
beheerstructuur van het fonds. Uit de bevindingen van 
Deloitte is naar voren gekomen, dat de vermogensbe
heerstructuur van het fonds goed aansluit bij de nieuwe 
investment beliefs en de actuele eisen voor governance. 

Tactisch portefeuillebeleid
In de loop van 2008 is BNP Paribas een TAAopdracht 
(tactische asset allocatie) verstrekt. TAA betreft de onder  
c.q. overweging van beleggingscategorieën, valuta en regio’s. 
Hoewel de ervaringsperiode kort is, heeft het bestuur op 
advies van de beleggingscommissie, besloten deze activiteit 
eind 2010 te beëindigen. Hiertoe golden argumenten op het 
gebied van governance, materialiteit van deze activiteit 
alsmede mogelijk conflicterende beslissingen binnen de 
uitvoering van de dynamische strategie en TAA.
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Portefeuillesamenstelling
De marktwaarde van de portefeuille en de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën aan het 
einde van het jaar ten opzichte van de situatie aan het begin van het jaar wordt (rekening houdend met de onder liggende 
portefeuilles) weergegeven in onderstaande tabel:

Marktwaarde per 31 december 2010 Marktwaarde per 31 december 2009

Bedragen
 

Bedrag
 

Percentage
Norm 

portefeuille
 

Bedrag
 

Percentage

Aandelen 1.035.509.585 34,08 32,00 869.245.199 32,56

Vastrentende waarden 1.601.521.394 52,71 51,00 1.318.624.999 49,39

Liquide portefeuille 2.637.030.979 86,79 83,00 2.187.870.198 81,95

Commodities 93.046.983 3,06 2,00 73.878.102 2,77

Vastgoed 128.621.986 4,23 6,00 153.806.222 5,76

Infrastructuur 9.173.306 0,30 2,00 0 0,00

Private Equity 53.491.314 1,76 3,00 31.967.924 1,20

Hedge Funds 1.702.906 0,06 4,00 7.158.561 0,00

Credits (extra allocatie) 10.891 0,00 0,00 10.585.807 0,40

Leveraged loans 78.321.234 2,58 0,00 31.967.924 1,20

GTAA 0 0,00 0,00 55.710.000 2,09

Totaal 3.001.399.599 98,78 100,00 2.520.976.814 94,44

Valutaafdekking 2.684.678 0,09 0,00 15.176.944 0,57

Renteafdekking 38.936.489 1,28 0,00 89.874.658 3,36

Dynamische strategie 16.570.000 0,54 0,00 20.690.363 0,77

TAA 0 0,00 0,00 1.935.203 0,07

Cash 61.898.377 2,04 0,00 51.214.880 1,92

Legacyportefeuilles 180.129 0,01 0,00 235.717 0,01

Totaal portefeuilles 3.038.426.938 100,00 100,00 2.669.750.691 100,00

In de realisatie gelden bandbreedtes ten opzichte van de strategische portefeuille, deels om reden van rebalancing en deels vanwege vermin
derde liquiditeit of toegankelijkheid van de betreffende beleggingstitels (zoals vastgoed, infrastructuur en private equity). 
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Rendementen
Onderstaande tabel geeft de performance weer uitgesplitst 
naar de verschillende categorieën waarin voor het fonds 
wordt belegd. 
 

2010 
Portefeuille

2010  
Benchmark

Aandelen 26,40% 22,60%

Vastrentende waarden 8,40% 5,85%

Alternatieve beleggingen 9,95% 11,00%

Direct vastgoed 1,45% 2,65%

Totaal  
(excl. valuta en rentehedge) 14,25% 11,50%

Afdekkingsstrategieën (en TAA) 0,05% 0,00%

Dynamische strategie 0,30% 0,00%

Totaal inclusief valuta en  
rentehedge

 
14,00%

 
11,50%

De performance van de benchmark bedraagt over 2010 
positief 11,5%. De opbrengst van de feitelijke portefeuille 
(exclusief het resultaat uit afdekkingsoperaties, dynamische 
strategieën en TAA) bedraagt positief 14,25%. Dit levert een 
outperformance op van bijna 3% van de actieve portefeuille, 
vooral gedreven door verdergaand herstel in markten die het 
in 2008 zwaar te verduren hadden. De liquide portefeuille 
deed het in 2010 goed. Wanneer het resultaat van de 
strategische afdekkingsoperaties, dynamische strategieën en 
de TAA wordt meegenomen, dan resulteert een positieve 
beleggingsopbrengst van 14,0%. TAA, de rente en valuta
afdekking droegen per saldo beperkt positief bij. De rente
hedge werkte positief en de valutahedge negatief.  
De dynamische strategieën droegen circa 0,3% negatief bij 
aan het beleggingsresultaat.
De dekkingsgraad steeg van 113% ultimo 2009 naar circa 
115,5% ultimo 2010, wat een stijging van 2,5% betekent. 

Aandelen
In het kader van de herschreven investment beliefs is eind 
2010 een discussie gestart over de guidelines voor het beheer 
van de global equity portefeuille (wereldwijde aandelen in 
grote beursgenoteerde ondernemingen). Deze discussie is in 
2011 afgerond, waarna de beheerders overeenkomstig de 
besluitvorming zijn geïnstrueerd. 
Naast de global equity portefeuille zijn er specifieke allocaties 
naar emerging markets en small cap aandelen. De beleg
gingen in deze categorieën, met uitzondering van US small 
cap, vinden plaats via deelname in beleggingsfondsen. 
Op de aandelenbeleggingen werd een ruime outperformance 
behaald. Deze outperformance werd vooral gerealiseerd in de 
global equity portefeuille.

Vastrentende waarden
In 2010 is, in het licht van de nieuw vastgestelde investment 
beliefs, gestart met het herschrijven van de beleggingsricht
lijnen van de portefeuille euro government bonds.  
De guidelines zijn zo herschreven dat aan de criteria euro (al 
dan niet via valutaafdekking) en government (overheden en 
supranationals) wordt voldaan. Binnen deze categorie wordt 
ook belegd in credits, high yield en emerging markets. Deze 
allocaties worden ingevuld door participatie in beleggings
fondsen. 
Ook voor de beleggingen in vastrentende waarden geldt, dat 
het portefeuilleresultaat beter is dan dat van de benchmark. 
In alle subcategorieën was sprake van outperformance.

Alternatieve beleggingen
De portefeuille alternatieve beleggingen bestaat uit commo
dities, vastgoed, infrastructuur, private equity en leveraged 
loans. In 2010 is verder uitvoering gegeven aan de liquidatie 
van de hedge fund beleggingen: deze post is ultimo 2010 
teruggebracht tot vrijwel nihil. In 2010 heeft de beleggings
commissie voorts besloten tot beëindiging van het GTAA
mandaat; hieraan lagen vooral governanceoverwegingen en 
rendementsoverwegingen ten grondslag. Verder heeft 
afbouw plaatsgevonden van de extra allocatie naar credits.
Nieuw is een allocatie naar leveraged loans. Deze specifieke 
categorie is onderzocht op aantrekkelijkheid in vergelijking 
met beleggingen in high yield. Om reden van specifieke 
kenmerken (zekerheidsstellingen en looptijd) wordt een 
belang in deze categorie aangehouden. 
De commodities hebben een positieve relatieve performance 
laten zien: 25,95% versus 24,95% voor de benchmark. 
Vanaf 2011 zijn commodities onderdeel van de liquide 
portefeuille.
De portefeuille (indirect) vastgoed is in opbouw: het betreft 
herbelegging van uit de verkoop van het directe vastgoed 
vrijkomende gelden.
Ook de portefeuilles infrastructuur en private equity bevinden 
zich, evenals de vastgoedportefeuille, in een opbouwfase 
waardoor niet veel gezegd kan worden over het (relatieve) 
rendement van deze drie categorieën. 

Direct vastgoed
Het directe vastgoed is zo goed als verkocht in 2010. In de 
portefeuille bevindt zich nog één complex in Nederland. 
Onderdeel van deze portefeuille is ook een hypothecaire 
lening die uit hoofde van de verkoop van het directe 
vastgoed in Nederland aan één van de kopers is verstrekt.  
De portefeuille particuliere hypotheken is in 2010 geheel 
verkocht. Tenslotte is een belang in een kantoorgebouw in de 
Verenigde Staten onderdeel van deze portefeuille. Zodra zich 
goede verkoopgelegenheden voordoen zullen deze beleg
gingen (restposten uit de periode van het eigen beheer) 
worden verkocht. 

Liquide middelen
In verband met de opbouw van de portefeuille alternatieve 
beleggingen, alsmede in verband met cash flowverplich
tingen uit de hedgeportefeuilles (rente en valuta), wordt een 
bedrag in liquiditeiten aangehouden.
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3.5.3 Hedgeportefeuilles

Rentehedge – beleid en uitvoering
Het fonds heeft gedurende 2010 het beleid voortgezet om 
het renterisico te beperken. Strategisch is gekozen voor een 
afdekking van (minimaal) 67%. Dit kan, binnen de dynami
sche strategie afhankelijk van de dekkingsgraad, oplopen tot 
85%. Ieder kwartaal wordt een meting gedaan om binnen 
de dynamische strategie te bepalen wat de omvang van de 
rentehedge zou moeten zijn binnen het door het bestuur 
vastgestelde beleid. De implementatie, die door de Lead 
Overlay Manager wordt uitgevoerd, vindt plaats door 
gebruikmaking van interest rate swaps. Voor de swaps wordt 
collateral gesteld. De omvang van het ongerealiseerde 
resultaat mag niet meer bedragen dan 5% van het belegd 
vermogen aan het begin van het jaar. 

Valutahedge
Het fonds belegt in meerdere valutagebieden. De belang
rijkste valuta (US dollar, Brits pond, Japanse yen en Zwitserse 
franc) worden grotendeels (circa 80%) afgedekt. De overige 
valuta van ontwikkelde landen worden geheel afgedekt.  
Het valutarisico in lokale valuta van emerging markets wordt 
niet afgedekt. De redenen hiervoor zijn de kosten en de 
veronderstelde appreciatie van deze valuta als gevolg van de 
hogere groei in deze landen. Alle door Lead Overlay Manager 
uitgevoerde valutahedges worden gecollateralised. 

3.5.4 Verantwoord beleggen

Aan verantwoord beleggen is uitvoerig aandacht besteed in 
paragraaf 2.4.10 inzake ‘maatschappelijk verantwoord 
beleggen en stembeleid’. Op de website van het fonds wordt 
verantwoording afgelegd over verantwoord beleggen 
(engagement) en voting. De belangrijkste ontwikkeling in 
2010 is dat aan het engagement een uitsluitingenbeleid is 
toegevoegd. Voor 2011 zal in de themathiek van het 
engagement aandacht worden besteed aan de beschikbaar
heid van medicijnen in ontwikkelende landen tegen 
aanvaardbare kosten, biodiversiteit (beschikbaarheid van 
grondstoffen voor de farmaceutische industrie op de lange 
termijn) en de fast food en andere drank en voedingsindus
trieën (dit in het kader van voorkoming van onder andere 
obesitas). 

3.5.5 Overige zaken betreffende de  
beleggingsportefeuille

In het kader van de besluitvorming in 2009 heeft in 2010 een 
forse afbouw van de securities lendingactiviteiten plaats
gevonden. Begin 2011 waren alle leenposities gesloten en 
werd ook de belegging in het cash collateral fund beëindigd.
Sinds 2010 wordt onderhandeld over de feestructuur met de 
fiduciair managers. De besprekingen zijn begin 2011 
afgerond en hebben geleid tot een meer evenwichtige 
beheerfee, gezien vanuit de positie van het fonds. De nieuw 
overeengekomen feestructuur geldt met terugwerkende 
kracht met ingang van 1 januari 2011.

3.5.6 Vooruitzichten

Verwachtingen economisch klimaat in 2011
De belangrijkste vraag voor 2011 is of het huidige economi
sche herstel doorzet wanneer de fiscale en monetaire teugels 
worden aangehaald. De verwachtingen voor 2011 luiden:
  Het is goed mogelijk dat het economische herstel in de 

loop van 2011 zal haperen. Het economische herstel zal 
in 2011 mede afhankelijk zijn van de mate waarin de 
consument bereid is geld uit te geven. Deze bereidheid is 
vooralsnog niet overal aanwezig. Door overheidsbezuini
gingen zal de koopkracht immers onder druk staan.

  De monetaire autoriteiten zullen in 2011 beginnen met 
hun exitstrategie. Het flankerende beleid zal in 2011 
zoveel mogelijk worden beëindigd, waarna ook de 
officiële tarieven zullen worden verhoogd. De onzeker
heid omtrent de uitwerking van deze exitstrategieën is 
groot, wat in 2011 voor de nodige volatiliteit op de 
financiële markten zal zorgen.

  De verwachtingen voor de aandelenmarkt zijn gematigd, 
de waardering van de markt is door het forse herstel 
minder aantrekkelijk geworden. De verwachte toename 
van fusie en overnameactiviteiten zorgen mogelijk voor 
grote uitslagen op ondernemingsniveau.

  Wat betreft de verwachting omtrent de inflatie zijn er 
verschillende strijdige impulsen. Enerzijds is de arbeids
markt nog zeer ruim hetgeen looninflatie onwaarschijn
lijk maakt. Anderzijds is het monetaire beleid zo ruim 
(geweest) dat op termijn opwaartse inflatiedruk zal 
ontstaan. Ook de oplopende grondstof en voedsel
prijzen zorgen voor een opwaartse druk. Per saldo kan 
de kerninflatie in 2011 beperkt blijven.

  De prijzen van sommige grondstoffen zijn in de loop van 
2010 verder gestegen. Vanaf dit niveau hangt de 
prijsontwikkeling van grondstoffen onder andere af van 
de toekomstige vraag vanuit met name emerging 
markets. Op langere termijn worden door de verstoorde 
vraag/aanbodverhoudingen prijsstijgingen voorzien voor 
sommige grondstoffen.
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Beleggingsbeleid in 2011
In het kader van het toegenomen belang van emerging 
markets in de (groei van de) totale wereldeconomie wordt 
het belang van het fonds in emerging markets aandelen 
vergroot. Om dezelfde reden die geldt voor emerging market 
aandelen heeft ook emerging market debt de aandacht, 
waarbij de belangstelling ook uitgaat naar beleggingen in 
lokale valuta.
De blootstelling naar commodities wordt gesteld op 3%, 
conform de huidige omvang van de allocatie naar grond
stoffen.
Om reden van de afwikkeling van cash flow uit afdekkings
operaties en vanwege de opbouw van de belegging in 
illiquide alternatieve beleggingen wordt een kaspositie 
aangehouden.
De belegging in hedgefunds zal geheel worden geliquideerd 
en de belegging in direct vastgoed zal verder worden 
afgebouwd.

3.5.7 Z-score

De performance over de afgelopen jaren kan als volgt  
worden weergegeven:
 2010:  +14,0%
 2009:  +16,5%
 2008:  12,3%
 2007:   +5,3%
 2006:   +7,2%

De vijfjaarsgemiddelde performance van de portefeuille van 
het fonds, berekend volgens de multiplicatieve methode, 
bedraagt 5,63% positief (periode 20062010). Het tienjaars
gemiddelde bedraagt 4,51% positief (periode 20012010).

Naar aanleiding van de in 1998 in werking getreden Vrijstel
lingsregeling Wet Bedrijfspensioenfondsen, kan er sprake van 
zijn dat een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds een 
werkgever op zijn verzoek moet vrijstellen van aansluiting.  
Dit moet wanneer de beleggingsperformance van de 
werkelijke beleggingsportefeuille gedurende meerdere jaren 
(vijf jaar) lager is dan het rendement van de door het fonds 
vastgestelde normportefeuille. Deze zogenaamde ‘perfor
mancetoets’ wordt vastgesteld aan de hand van jaarlijkse 
‘Zscores’. Wanneer de uitkomst van de performancetoets 
lager is dan 0, kan een werkgever verzoeken om vrijstelling 
van de verplicht gestelde regeling. 

Hoewel het fonds geen verplichtgesteld bedrijfstakpensioen
fonds is en daardoor niet onder de werking van genoemde 
regelgeving valt, is voor 2010 op basis van de eigen perfor
mancegegevens een Zscore berekend. De uitkomst voor 
2010 is 1,52, waarmee de performance van de portefeuille 
van het fonds in 2010 hoger was dan die van de benchmark. 
De performancetoets over de periode 20062010 bedraagt 
1,40. Hiermee voldoet de performance van de portefeuille 
van het fonds ruimschoots aan het minimumcriterium van 0.

3.6 Actuariële analyse

3.6.1 ABTN

De Pensioenwet schrijft voor dat een bedrijfstakpensioen
fonds een ABTN dient vast te stellen. Deze dient zodanig te 
zijn dat DNB tot een oordeel kan komen over de wijze 
waarop wordt voldaan aan een aantal in de Pensioenwet 
benoemde bepalingen. Het fonds heeft ook voor 2010 een 
ABTN opgesteld, welke is vastgesteld in de bestuursvergade
ring van 30 maart 2010. Hierin is onder meer een beschrij
ving te vinden van de pensioenregelingen die het fonds 
uitvoert. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop 
de omvang van de verplichtingen wordt vastgesteld en op 
welke wijze de jaarlijkse bijdrage wordt bepaald die nodig is 
voor de dekking van deze verplichtingen. Ten slotte komen 
de sturingsmiddelen die het fonds ter beschikking staan aan 
bod, evenals het vermogen en het beleggingsbeleid en de 
organisatie van het fonds. 

3.6.2 Aanpassing voorziening wegens  
toegenomen levensverwachting

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft eind 2009 
geconstateerd dat de levensverwachting sterker is toege
nomen dan eerder verondersteld. Het bestuur heeft daarom 
in de vergadering van 30 maart 2010 besloten om, vooruit
lopend op de definitieve cijfers voor de toegenomen levens
verwachting van het Actuarieel Genootschap (AG), een 
voorziening van 4% te treffen van de pensioenverplichtingen 
van eind 2009. De adviserend actuaris heeft de effecten van 
de later in 2010 uitgebrachte nieuwe AGprognosetafels op 
de premie en de technische voorziening in kaart gebracht en 
daarnaast gekeken in hoeverre de ervaringscijfers bij het 
fonds van de afgelopen jaren afwijken van het universum dat 
de adviserend actuaris hanteert. De ervaringssterfte komt in 
de plaats van de leeftijdsterugstelling. In de bestuursvergade
ring van 7 december 2010 is besloten de nieuwe overlevings
tafels te hanteren met een fondsspecifieke correctie voor 
ervaringsterfte (zie volgende paragraaf). 

3.6.3 Berekening pensioenverplichtingen

Aan de berekening van de pensioenverplichtingen per  
31 december 2010 liggen de volgende actuariële grond
slagen en onderstellingen ten grondslag:
  Rekenrente voor pensioenverplichtingen: de op balans

datum geldende door DNB gepubliceerde rentetermijn
structuur.

  Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige 
(voorwaardelijke) toeslagen.

  Voor mannen en vrouwen worden de sterftekansen 
ontleend aan de AG prognosetafels 20102060, gecor
rigeerd voor ervaringssterfte op basis van leeftijd met:

  t/m 65 jaar  : 60%
   van 65 tot 75 jaar :  lineair oplopend van 60%  

naar 90%
  vanaf 75 jaar : 90%.
 Voor kinderen worden de sterftekansen verwaarloosd.
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3.6.4 Analyse
De actuariële analyse van het saldo van baten en lasten kan als volgt worden weergegeven (alle bedragen x 3 1.000). 

2010 2009

EUR EUR

Premieresultaat

Premiebijdragen 110.404 98.443

Toeslag actieve deelnemers per 1 januari 13.300 9.934

Pensioenopbouw 86.773 91.237

Vrijval excasso 1.665 1.581

Pensioenuitvoeringskosten 2.844 .3.011

9.152 4.158

Interestresultaat

Beleggingsresultaten 353.570 352.594

Rentetoevoeging voorziening pensioenverplichtingen 31.707 60.666

Wijziging marktrente 242.722 111.825

79.141 403.753

Overig resultaat

Resultaat op waardeoverdrachten (saldo overdacht van rechten) 235 170

Resultaat op kanssystemen (overige wijzigingen)1 3.614 4.009

Resultaat op uitkeringen 409 1.057

Indexering en overige toeslagen 8.560 6.594

Wijziging overige actuariële uitgangspunten 12.693 91.345

Overige baten 347 678

Reservering herverzekeringsdeel technische voorzieningen 675 947

Overige lasten 2.038 4.721

7.375 95.799

Totaal saldo van baten en lasten 95.668 303.796

1 inclusief correctie pvi

3.7 Risicoparagraaf

3.7.1 Risicobeheerraamwerk

Het fonds heeft een risicobeheerraamwerk ontwikkeld aan 
de hand waarvan de tien binnen FIRM onderscheiden 
risicogebieden worden gevolgd. In hoofdstuk 2.4.9 is aan de 
ontwikkeling van dit raamwerk aandacht besteed. Per 
risicogebied worden de belangrijkste risico’s die het fonds 
loopt bijgehouden, worden de bestaande beheersmaat
regelen getoetst en eventuele nieuwe noodzakelijke acties 
vastgesteld. Op deze wijze wordt voorkomen dat het fonds 
risico’s loopt waarvan het zich niet bewust is en kunnen 
risico’s, die bewust door het fonds worden gelopen, worden 
geadresseerd en gecommuniceerd naar die partijen waarvoor 
het betreffende risico relevant is.

Ten aanzien van de kwantificering van de diverse risico
categorieën in het kader van de solvabiliteitstoets per  
31 december 2010 wordt verwezen naar hoofdstuk 7. 

3.7.2 FIRM-risicocategorieën

Rente/matchingrisico
Het renterisico is het risico als gevolg van het niet gematcht 
zijn van activa en passiva (inclusief offbalanceposten) dan 
wel inkomsten en uitgaven in termen van rentevoet, rente
typische looptijden, basisvaluta, liquiditeit typische looptijden 
en gevoeligheid voor ontwikkeling in prijspeil.

Het renterisico is bij het fonds gedeeltelijk, afhankelijk van de 
dekkingsgraad, afgedekt. Het fonds kiest bewust om een 
gedeelte van het renterisico niet af te dekken om herstel
capaciteit te behouden. Het valutarisico wordt vrijwel volledig 
afgedekt. Het inflatierisico wordt voor een klein deel 
afgedekt door middel van het beleggen in producten die een 
natuurlijke inflatiebescherming in zich herbergen (zoals 
vastgoed en grondstoffen). Het inflatierisico ligt voor een 
belangrijk deel bij de aangesloten werkgevers (ten behoeve 
van hun deelnemers) en pensioengerechtigden en gewezen 
deelnemers via het toeslagbeleid van het fonds.
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Uitbestedingsrisico
Het uitbestedingsrisico is het risico dat de continuïteit, 
integriteit en/of kwaliteit van de aan derden (al dan niet 
binnen een groep, al dan niet aan de sponsor) uitbestede 
werkzaamheden, dan wel door deze derden ter beschikking 
gestelde apparatuur en personeel, worden geschaad.

Het uitbestedingsrisico vormt een zeer belangrijk aandachts
gebied voor het fonds. Zowel het pensioenbeheer als het 
vermogensbeheer zijn uitbesteed. Dit risico vormt als het 
ware de keerzijde van met name het operationeel risico, het 
ITrisico en het integriteitsrisico: het fonds laat zich regelmatig 
infomeren over de wijze waarop de externe uitvoerders deze 
risico’s beheersen.

ITrisico
Het ITrisico is het risico dat bedrijfsprocessen en informatie
voorziening onvoldoende integer, niet continu of onvol
doende beveiligd en ondersteund worden door IT.

Door de volledige uitbesteding van het pensioen en 
 vermogensbeheer beschikt het fonds niet over een eigen 
ITinfrastructuur. Ten aanzien van de ITomgeving van de 
externe uitvoerders steunt het fonds op de beheermaat
regelen van de diverse dienstverleners.

Integriteitsrisico
Het integriteitsrisico is het risico dat de integriteit van de 
instelling dan wel het financiële stelsel wordt beïnvloed als 
gevolg van niet integere, onethische gedragingen van de 
organisatie, medewerkers of de leiding in het kader van 
wet en regelgeving en maatschappelijke en door de 
instelling opgestelde normen.

Integer handelen is binnen het fonds verankerd in de totale 
compliancestructuur. Alle betrokkenen bij het fonds, zowel 
intern als extern, worden geacht te voldoen aan het geheel 
van interne en externe wet en regelgeving, dat op het fonds 
van toepassing is. Compliance staat op de agenda van iedere 
vergadering van de auditcommissie, het bestuur en de 
deelnemersraad.

Juridisch risico
Het juridisch risico is het risico samenhangend met (verande
ringen in en naleving van) wet en regelgeving, het mogelijk 
bedreigd worden van haar rechtspositie, met inbegrip van de 
mogelijkheid dat contractuele bepalingen niet afdwingbaar 
of niet correct gedocumenteerd zijn.

Het fonds maakt bij de opstelling van alle voor het fonds 
relevante juridische documenten gebruik van de diensten van 
daarin gespecialiseerde partijen.

Marktrisico
Het marktrisico is het risico ten gevolge van het blootstaan 
aan wijzigingen in marktprijzen van verhandelbare financiële 
instrumenten binnen een handelsportefeuille. Voor pensioen
fondsen geldt dat het marktrisico alleen betrekking heeft op 
de nietrentedragende activa.

Het fonds kiest voor spreiding in de beleggingsportefeuille 
qua risicoprofiel van de achterliggende beleggingen in relatie 
tot de verplichtingen van het fonds. Beleggen in risicovollere 
producten wordt bewust gedaan in de veronderstelling dat 
daar een hoger rendement tegenover staat.

Kredietrisico
Het kredietrisico is het risico dat een tegenpartij contractuele 
of andere overeengekomen verplichtingen (waaronder 
verstrekte kredieten, leningen, vorderingen, ontvangen 
garanties) niet nakomt, al dan niet als gevolg van het aan 
beperkingen onderhevig zijn van buitenlandse betalingen.

Sinds de kredietcrisis is deze risicocategorie één van de 
belangrijkste waarop het fonds geen tot zeer beperkt risico 
wenst te lopen. Het fonds let scherp op kredietwaardigheid 
en liquiditeit. 

Verzekeringstechnisch risico
Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat uitkeringen 
(nu dan wel in de toekomst) niet gefinancierd kunnen 
worden vanuit premie en/of beleggingsinkomsten als gevolg 
van onjuiste en/of onvolledige (technische) aannames en 
grondslagen bij de ontwikkeling en premiestelling van het 
product.

De belangrijkste risico’s voor het fonds zijn de levensverwach
ting en arbeidsongeschiktheid. Wanneer ontwikkelingen op 
deze gebieden nopen tot aanpassing van de grondslagen zal 
het fonds hiertoe direct overgaan.

Omgevingsrisico
Het omgevingsrisico is het risico als gevolg van buiten de 
instelling of groep komende veranderingen op het gebied 
van concurrentieverhoudingen, belanghebbenden, reputatie 
en ondernemingsklimaat.

Dit risico is voor het fonds zelf het minst direct te beïn
vloeden. Om die reden volgt het fonds ontwikkelingen in de 
nabije omgeving van het fonds op de voet.

Operationeel risico
Het operationeel risico is het risico dat samenhangt met 
ondoelmatige of onvoldoende doeltreffende procesinrichting 
of procesuitvoering.

Voor de beheersing van operationele risico’s steunt het fonds 
op de beheersmaatregelen van de externe uitvoerders.
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4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste 
kenmerken van de pensioenregeling van het fonds. Daar
naast komen de wijzigingen in statuten en reglementen die 
in 2010 zijn doorgevoerd aan de orde. 

4.2 De pensioenregeling

4.2.1 Pensioenregelingen

De inhoud van de door het fonds uitgevoerde regelingen is 
vastgelegd in de van toepassing zijnde pensioenreglementen. 
(Gewezen) deelnemers kunnen aanspraken doen gelden op 
basis van vijf mogelijke reglementen:
  Het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 van 

SBZ (voor per 31 december 1999 gewezen deelnemers 
en deelnemers, per 31 december 1999 in het genot van 
een VUTuitkering of wachtgelduitkering tot 65 jaar).

  Het pensioenreglement van 1 januari 2000 van SBZ (voor 
per 31 december 2005 gewezen deelnemers).

 Het pensioenreglement van 1 januari 2006 van SBZ.
  Het pensioenreglement van 1 januari 2000 van Achmea 

(voor per 31 december 2005 gewezen deelnemers op of 
na 1 januari 2000 in dienst bij Achmea Personeel BV).

 Het pensioenreglement van 1 januari 2006 van Achmea.

Hieronder worden de kenmerken van de twee reglementen 
die van toepassing zijn voor verreweg het grootste gedeelte 
van (gewezen) deelnemers opgesomd. 

4.2.2 Kenmerken Pensioenreglement 2006 SBZ

Pensioensysteem
Het pensioensysteem is een middelloonregeling met een 
onvoorwaardelijk recht op toeslagen voor deelnemers en een 
voorwaardelijk recht op toeslagen voor gepensioneerden en 
gewezen deelnemers.

Pensioenleeftijd
De pensioenleeftijd voor deelnemers is 65 jaar. 

Pensioengrondslag
De pensioengrondslag wordt bepaald door het jaarsalaris te 
verminderen met de franchise en wordt jaarlijks vastgesteld 
op 1 januari op grond van het per die datum geldende 
jaarsalaris en franchise. Onder jaarsalaris wordt verstaan het 
tussen de deelnemer en de werkgever contractueel overeen
gekomen vaste bruto salaris per jaar inclusief de vakantie
toeslag, eindejaarsuitkering en andere vaste toeslagen. Onder 
het jaarsalaris worden ook andere beloningsbestanddelen 
begrepen, waarvan de deelnemer en de werkgever zijn 
overeengekomen dat deze onderdeel van bovengenoemd 
jaarsalaris zijn. 

Franchise
De franchise bedroeg per 1 januari 2010 3 14.630,00 en 
wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de algemene 
loonontwikkeling conform de Cao in de bedrijfstak vanaf  
2 januari in het daaraan voorafgaande jaar tot en met 
genoemde 1 januari, tenzij Caopartijen anders overeen
komen. Voor een deeltijdwerknemer wordt het salaris en de 
franchise herleid naar het salaris dat bij het normale aantal 
werkuren zou gelden.
 
Opbouwpercentage ouderdomspensioen
Het ouderdomspensioen bedraagt voor elke deelnemer 
2,25% van de in dat jaar geldende pensioengrondslag. 

Opbouwpercentage partnerpensioen
De opbouw van het partnerpensioen bedraagt 65% van het 
(bereikbaar) ouderdomspensioen.

Wezenpensioen
Het halfwezenpensioen bedraagt 13% van het (bereikbaar) 
ouderdomspensioen en wordt uitgekeerd tot 21 jaar of tot 
27 jaar voor studerende kinderen. Als beide ouders zijn 
overleden, wordt het wezenpensioen verdubbeld. 

Premie
De premie wordt per deelnemer berekend en is in beginsel 
gelijk aan de actuariële premie. In hoofdstuk 3 wordt hier 
nader op ingegaan. 

Premievrijstelling
Als een deelnemer een WIA of WAOuitkering ontvangt, 
voorziet het reglement in een premievrije voortzetting van  
de pensioenopbouw. De arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op de WIA of WAO
uitkering. Afhankelijk van de duur van de arbeidsongeschikt
heid vindt aanvulling plaats tot 80% respectievelijk 70% 
(voor volledige arbeidsongeschikten tot 85% respectievelijk 
75%) van het laatst verdiende loon onder de aanname van 
volledige benutting van de resterende verdiencapaciteit. 

4.2.3 Kenmerken Pensioenreglement 2006 
Achmea

Pensioensysteem
Het pensioensysteem is een middelloonregeling met een 
onvoorwaardelijk recht op toeslagen voor deelnemers en een 
voorwaardelijk recht op toeslagen voor gepensioneerden en 
gewezen deelnemers.

Pensioenleeftijd
De pensioenleeftijd voor deelnemers is 65 jaar. 

4 Uitvoering van de pensioenregeling
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Pensioengrondslag
De pensioengrondslag wordt bepaald door het jaarsalaris te 
verminderen met de franchise en wordt jaarlijks vastgesteld 
op 1 januari op grond van het per die datum geldende 
jaarsalaris en franchise. Onder jaarsalaris wordt verstaan het 
tussen de deelnemer en de werkgever contractueel overeen
gekomen vaste bruto salaris per jaar inclusief de vakantie
toeslag, eindejaarsuitkering en andere vaste toeslagen. Onder 
het jaarsalaris worden ook andere beloningsbestanddelen 
begrepen, waarvan de deelnemer en de werkgever zijn 
overeengekomen dat deze onderdeel van bovengenoemd 
jaarsalaris zijn.

Franchise
De franchise bedroeg per 1 januari 2010 3 15.146,00 en 
wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de algemene 
loonontwikkeling conform de Cao van Achmea voor het 
voorafgaande kalenderjaar, tenzij Caopartijen anders 
overeenkomen. Voor een deeltijdwerknemer wordt het salaris 
en de franchise herleid naar het salaris dat bij het normale 
aantal werkuren zou gelden.

Opbouwpercentage ouderdomspensioen
Het ouderdomspensioen bedraagt voor elke deelnemer 2% 

van de in dat jaar geldende pensioengrondslag. Voor 
deelnemers, die geboren zijn op of na 1 januari 1950 en 
tevens deelnemer zijn in de regeling per 31 december 2005, 
geldt een opbouwpercentage van 2,25%.

Opbouwpercentage partnerpensioen
De opbouw van het partnerpensioen bedraagt 70% van het 
(bereikbaar) ouderdomspensioen.

Wezenpensioen
Het halfwezenpensioen bedraagt 14% van het (bereikbaar) 
ouderdomspensioen en wordt uitgekeerd tot 21 jaar of tot 
27 jaar voor studerende kinderen. Als beide ouders zijn 
overleden, wordt het wezenpensioen verdubbeld. 

Premie
De premie wordt per deelnemer berekend en is in beginsel 
gelijk aan de actuariële premie. In hoofdstuk 3 wordt hier 
nader op ingegaan. 

Premievrijstelling
Als een deelnemer een (gedeeltelijke) WIA of WAOuitkering 
ontvangt, voorziet het reglement in een (gedeeltelijke) 
premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.
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4.3 Wijzigingen statuten  
en reglementen

De statuten, het pensioenreglement 2006 SBZ en de 
uitvoeringsovereenkomst van het fonds zijn in 2010 aan
gepast. 

4.3.1 Statuten

De statuten zijn in 2010 integraal herzien. De primaire 
aanleiding voor deze herziening lag in het feit dat de statuten 
moesten worden aangepast aan de situatie dat de pensioen
uitvoering is uitbesteed aan een externe uitvoerder in plaats 
van een eigen uitvoeringsorganisatie. Daarbij is de door DNB 
eerder gemaakte opmerking verwerkt inzake het opnemen 
van een bepaling dat een bestuurslid kan worden vervangen 
bij onvoldoende functioneren. De vernieuwde statuten zijn 
vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 december 2010. 
De statuten zijn op 16 december 2010 verleden en direct in 
werking getreden. 

4.3.2 Pensioenreglement 2006 SBZ

In het pensioenreglement 2006 SBZ is het recht op tijdelijk 
partnerpensioen uitgebreid. Deze uitbreiding gaat in per  
1 januari 2011 en bestaat er uit dat, wanneer er vanwege de 
inkomenstoets geen (of een gedeeltelijke) uitkering vanuit de 
Algemene Nabestaanden Wet (ANW) plaatsvindt, de 
uitkering wordt aangevuld tot het niveau van de ongekorte 
ANW. Verder is het reglement op enkele punten verduide
lijkt. Deze verduidelijkingen hebben betrekking op artikelen 
met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspensioen en 
tot informatieverstrekking. Het aangepaste pensioenregle
ment 2006 SBZ is vastgesteld in de bestuursvergadering van  
7 december 2010 en is van kracht per 1 januari 2011. 

4.3.3 Uitvoeringsovereenkomst 

De uitvoeringsovereenkomst is in 2010 integraal herzien.  
De primaire aanleiding voor deze herziening lag in het feit 
dat de statuten zijn herzien. De verwijzingen naar de statuten 
moesten worden aangepast. Ook zijn in de uitvoeringsover
eenkomst bepalingen opgenomen met betrekking tot de 

beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst en de gelijkstel
ling van ontbinding van een aangesloten organisatie. Bij de 
hoofdstukindeling van de nieuwe uitvoeringsovereenkomst is 
aangesloten bij de onderwerpen die op grond van artikel 25 
van de Pensioenwet verplicht in een uitvoeringsovereenkomst 
horen te zijn opgenomen. De uitgangspunten en procedures 
bij besluitvorming over vermogenstekorten en –overschotten 
en bepalingen met betrekking tot klachten zijn ook 
op genomen in de uitvoeringsovereenkomst. De aangepaste 
uitvoeringsovereenkomst is vastgesteld in de bestuurs
vergadering van 7 december 2010 en is van kracht per  
1 januari 2011. In januari 2011 zijn de vernieuwde uitvoe
ringsovereenkomsten ter ondertekening verstrekt aan de 
aan gesloten organisaties. 
 
4.3.4 Aanpassingen in 2011

Als gevolg van de aanpassing van de statuten in 2010 is het 
noodzakelijk dat ook andere reglementen worden aangepast. 
In 2011 zullen in ieder geval de volgende reglementen 
worden herzien:

 Het reglement auditcommissie.
 Het reglement deelnemersraad.
 Het reglement intern toezicht.
 Het reglement verantwoordingsorgaan.
 De procedure inzake belangenconflicten. 

Het pensioenreglement SBZ 2000 en het Pensioenreglement 
SBZ 1988 zullen niet worden aangepast. Deze reglementen 
zijn nog beperkt van toepassing voor een kleine groep 
(gewezen) deelnemers.
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5.1 Inleiding

Het verantwoordingsorgaan van het fonds is met ingang van 
1 januari 2008 ingesteld. Op basis van de Principes voor goed 
pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance) van de 
Stichting van de Arbeid heeft het bestuur de werkwijze van 
het verantwoordingsorgaan in een reglement vastgelegd.  
Er zijn afspraken gemaakt over welke informatie het verant
woordingsorgaan ontvangt, de frequentie van het overleg 
met het bestuur en de te behandelen onderwerpen. 
Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordings
orgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. 
Tevens legt het bestuur verantwoording af over de naleving 
van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur zoals 
vastgesteld door de Stichting van de Arbeid op 16 december 
2005.
Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een 
oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het 
door het bestuur uitgevoerde beleid en over beleidskeuzes 
voor de toekomst. Het verantwoordingsorgaan legt zijn 
oordeel ten minste één maal per jaar schriftelijk vast. Dit 
oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop 
opgenomen in het jaarverslag waar het oordeel betrekking 
op heeft.
Voor het invullen van haar taak heeft het verantwoordingsor
gaan recht op overleg met het bestuur en het recht om de 
externe accountant en/of de externe actuaris te raadplegen. 

Het verantwoordingsorgaan heeft een adviesrecht ten 
aanzien van:
  Het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling 

voor bestuursleden.
  Het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verant

woordingsorgaan.
  Het wijzigen van het reglement verantwoordingsorgaan 

en het reglement intern toezicht.
  De vorm, inrichting en samenstelling van het interne 

toezicht.
  Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten en 

geschillenprocedure.
  Het vaststellen en wijzigen van het communicatie en 

voorlichtingsbeleid.

5.2 Oordeel 2010

5.2.1 Taakuitoefening

In 2011 is het verantwoordingsorgaan op 27 april en 15 juni 
bij elkaar gekomen waarbij vanuit het bestuur de voorzitters 
aanwezig waren, evenals vertegenwoordigers van de 
uitvoeringsorganisatie. Daarbij zijn beleidskeuzes in 2010 en 
verwachtingen voor 2011 besproken aan de hand van de 
concepttekst van het jaarverslag 2010, de jaarrekening 2010 
en de bevindingen van de externe actuaris en de externe 
accountant naar aanleiding van de controles over 2010. Op 8 
juni 2011 is het verantwoordingsorgaan bijeengeweest om te 
overleggen met de externe accountant over het jaarverslag 
2010. Er is geen gebruik gemaakt van het recht op overleg 
met de externe actuaris en de compliance officer. In 
november 2011 zal het verantwoordingsorgaan nogmaals 
vergaderen, waarbij een delegatie vanuit het bestuur 
aanwezig zal zijn. In deze vergadering zullen de belangrijkste 
mogelijke beleidsbeslissingen met betrekking tot 2012 
worden besproken. 
 
5.2.2 Bevindingen

Het verantwoordingsorgaan heeft, op grond van de 
gesprekken met het bestuur, de externe accountant en op 
grond van de jaarstukken, de volgende bevindingen over het 
verslagjaar 2010.

Algemeen
Het verantwoordingsorgaan is van mening dat er door het 
bestuur van SBZ een gedegen en zorgvuldig beleid is 
gevoerd, met oog voor de korte en lange termijnbelangen 
van de diverse groepen belanghebbenden. Het verantwoor
dingsorgaan heeft met genoegen vastgesteld dat door de 
accountant een positieve beoordeling is afgegeven over het 
verslagjaar 2010. 

Ontwikkelingen
Dekkingsgraad
Het verantwoordingsorgaan stelt vast dat de ontwikkelingen 
op de financiële markten door het bestuur nauwkeurig zijn 
gevolgd. Daarbij is voortdurend gekeken naar het geldende 
beleid op het gebied van toeslagen, premie en beleggingen. 
Dit beleid heeft geleid tot een dekkingsgraad die ultimo 2010 
hoger is dan verwacht volgens het geldende herstelplan.  
Het verantwoordingsorgaan realiseert zich wel dat het herstel 
van de dekkingsgraad nog steeds kwetsbaar is vanwege de 
blijvende onrust op de financiële markten.

5 Verantwoordingsorgaan
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Regelgeving
Het verantwoordingsorgaan acht het waardevol dat het 
bestuur uit eigen beweging een analyse heeft laten uitvoeren 
naar het beleggingsbeleid, uitgevoerd door een extern 
onderzoeksbureau. Hierin zijn de aanbevelingen van DNB en 
de aandachtspunten van de commissie Frijns meegenomen. 
Vastgesteld wordt dat gesignaleerde aandachtspunten 
adequaat zijn opgepakt. Door het verantwoordingsorgaan 
zijn met het bestuur de aanpassingen als gevolg van de 
aanbevelingen vanuit deze analyse besproken. 
Voorts wordt het initiatief van het bestuur om, naar aanlei
ding van het op handen zijnde pensioenakkoord, vroegtijdig 
in overleg te treden met sociale partners, gewaardeerd door 
het verantwoordingsorgaan. 

Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur 
Ook blijkt dat het bestuur al enkele jaren, ook in 2010, actief 
aandacht besteedt aan risicobeheersing. Mogelijke risico’s zijn 
in kaart gebracht en bepaald is of, en zo ja welke, beheers
maatregelen nodig zijn. Naar voren komt dat dit raamwerk in 
2010 is afgerond, maar in 2011 wordt herzien, onder meer 
als gevolg van de uitbesteding van de uitvoeringsorganisatie. 
Het verantwoordingsorgaan hecht waarde aan deze proac
tieve houding. 

Inzake compliance geldt eveneens dat het bestuur hier 
bewust mee omgaat, wat zich onder meer uit in het in 2010 
vastgestelde compliance charter (en het begin 2011 vastge
stelde compliance program). Ook de aanstelling van een 
externe compliance officer, onder meer in reactie op een 
aanbeveling vanuit de visitatiecommissie, wordt met instem
ming waargenomen. 

Het verantwoordingsorgaan hecht waarde aan deskundig
heid van zowel bestuur, deelnemersraad als verantwoordings
orgaan. Uit dat oogpunt is met tevredenheid kennisgenomen 
van de mededeling van het bestuur dat deskundigheid in de 
tweede helft van 2011 uitgebreid aandacht zal krijgen en het 
deskundigheidsplan zal worden geactualiseerd. Het verant
woordingsorgaan hecht aan een gedegen jaarlijkse zelf
evaluatie, waarbij de deskundigheid en de mate waarin het 
deskundigheidsplan is gerealiseerd belangrijke onderdelen 
zijn.

Het verantwoordingsorgaan waardeert het dat maatschappe
lijk verantwoord ondernemen meer en meer aandacht krijgt. 
Er is een uitsluitingsbeleid geformuleerd, waaraan een 
uitsluitingenlijst is gekoppeld. 

Communicatie
Het verantwoordingsorgaan vraagt ook in 2011 de aandacht 
van het bestuur voor een heldere communicatie aan 
(gewezen) deelnemers en uitkeringsgerechtigden. De door 
het bestuur voorgestelde koers om in de loop van 2011 het 
communicatiebeleid ter herijken, onder meer als gevolg van 

het verwachte pensioenakkoord, wordt als zinvol beschouwd. 
De door het bestuur doorgevoerde wijziging, waardoor 
inzake communicatie niet alleen aandacht wordt besteed aan 
het voorzien in een goede pensioenvoorziening, maar ook 
een duidelijk beeld wordt gegeven over de daarmee 
gemoeide risico’s, wordt onderschreven. 

Transitie
Ten aanzien van de transitie van de voormalige zelfstandige 
uitvoeringsorganisatie naar Syntrus Achmea is door het 
verantwoordingsorgaan vastgesteld dat dit proces goed en 
zorgvuldig verloopt. De insteek dat kwaliteit voorgaat op 
snelheid wordt onderschreven. Door het bestuur is voorts 
toegelicht hoe de transitie wordt geborgd en welke beheers
maatregelen worden getroffen. Het verantwoordingsorgaan 
ondersteunt deze aanpak. 
Het verantwoordingsorgaan hecht er aan dat de transitie 
naar het administratiesysteem van Syntrus Achmea plaats
vindt op basis van een gedegen transitieplan, met voldoende 
ingebouwde controle, waarbij de externe accountant wordt 
betrokken en rapporteert over de transitie. 

Financieel beleid
Herstelplan en toeslagbeleid
Het verantwoordingsorgaan komt ten aanzien van herstel
plan tot de conclusie dat het fonds vooralsnog voorligt op 
het veronderstelde herstelpad. Daarvoor spreekt het verant
woordingsorgaan haar complimenten uit richting het bestuur. 
Met tevredenheid wordt vastgesteld dat dit er zelfs toe heeft 
kunnen leiden dat gepensioneerden en (gewezen) deelne
mers een gedeeltelijke toeslag hebben kunnen ontvangen. 

Beleggingen
Het verantwoordingsorgaan heeft met het bestuur gesproken 
over de keuze om het bestaande strategische beleggings
beleid, inclusief de dynamische beleggingsstrategie, te 
behouden. Onder meer dit beleid heeft geleid tot een 
versneld herstel van het fonds. 

ABTN 2011
De ABTN per 1 januari 2011 is door het verantwoordings
orgaan besproken en gaf geen verdere aanleiding tot het 
stellen van kritische vragen over het gevoerde en te voeren 
beleid. Door het verantwoordingsorgaan is positief 
ge adviseerd over de ABTN 2011.

Uitvoering van de pensioenregeling
Het verantwoordingsorgaan heeft geen aanleiding gezien om 
nadere vragen te stellen over de eind 2010 doorgevoerde 
statutenwijziging en de, onder meer als gevolg daarvan, in 
2011 doorgevoerde wijzigingen in verschillende reglementen. 
Ten aanzien van de voorgenomen wijzigingen in het regle
ment verantwoordingsorgaan en het reglement visitatiecom
missie is door het verantwoordingsorgaan een positief advies 
gegeven. 
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5.2.3 Oordeel

Op grond van het voorgaande is het verantwoordingsorgaan 
van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars 
van oordeel dat:
  Het bestuur voldoende informatie aan het verantwoor

dingsorgaan heeft verstrekt om zich een oordeel te 
vormen.

  Het handelen van het bestuur in 2010, voor zover we 
hebben kunnen vaststellen, in overeenstemming is 
geweest met de statuten en reglementen.

  Het bestuur in 2010 een consistent beleid heeft gevoerd 
en logische beleidskeuzes heeft gemaakt, waarbij de 
belangen van alle betrokkenen zijn afgewogen en 
geborgd.

  Het bestuur in 2010 voldoende invulling heeft gegeven 
aan de beheersing van de diverse risico’s.

5.2.4 Aanbevelingen

Op grond van de bevindingen en het oordeel heeft het 
verantwoordingsorgaan van Stichting Bedrijfstakpensioen
fonds Zorgverzekeraars de volgende aanbevelingen aan het 
bestuur:
  Betrek een externe deskundige bij de jaarlijkse zelfevalu

atie, die vanuit senioriteit op basis van kennis en ervaring 
met pensioenfondsbesturen een spiegel en een meetlat 
kan bieden.

  Actualiseer het deskundigheidsplan op basis van de 
Beleidsregel Deskundigheid van DNB.

  Betrek de accountant actief bij de transitie naar het 
administratiesysteem van Syntrus Achmea en laat hem 
rapporteren over het resultaat.

  Ga met sociale partners zorgvuldig na hoe de gevolgen 
van het pensioenakkoord moeten/kunnen worden 
uitgewerkt. Communiceer daarover aan (gewezen) 
deelnemers en gepensioneerden. 

De Meern, 15 juni 2011
Het verantwoordingsorgaan van Stichting Bedrijfstak
pensioenfonds Zorgverzekeraars 

5.3 Reactie bestuur

Het bestuur spreekt allereerst zijn dank uit aan het verantwoor
dingsorgaan voor de bevindingen, het oordeel en de aanbeve
lingen. 

Het oordeel dat het bestuur voldoende informatie heeft verstrekt 
sluit aan bij de openheid en transparantie die het bestuur ook 
richting (gewezen) deelnemers, gepensioneerden, werkgevers en 
alle andere betrokkenen van het fonds aan de dag wil leggen. Ook 
stelt het bestuur met tevredenheid vast dat het verantwoordingsor
gaan tot het oordeel komt dat het handelen ook in 2010 in 
overeenstemming was met statuten en reglementen, dat een 
consistent beleid is gevoerd met aandacht voor de verschillende 
belangen en dat logische beleidskeuzes voor de toekomst zijn 
gemaakt met aandacht voor beheersing van risico’s. De betrokken
heid en constructieve rol van het verantwoordingsorgaan draagt 
hier beslist  
aan bij. 

Wat betreft de door het verantwoordingsorgaan geformuleerde 
aanbevelingen is het bestuur van mening dat het verantwoordings
orgaan scherp voor ogen heeft welke zaken in het boekjaar 2011 
en daarna aandacht (blijven) vragen.   
Het bestuur merkt ten aanzien van deze aanbevelingen het 
volgende op:
  In de tweede helft van 2011 zal door het bestuur een 

zelfevaluatie worden gehouden, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van externe deskundige begeleiding.

  Voor het einde van 2011 beschikt het fonds over een herzien 
deskundigheidsplan.

  Voor de migratie van het pensioenadministratiesysteem is een 
uitgebreide mijlpalenplanning in ontwikkeling. Onderdeel 
hiervan is het bepalen van de momenten waarop, naast de 
diverse geplande interne controleslagen, door de externe 
accountant controles worden verricht. Het bestuur ziet deze 
controleslagen en de onafhankelijke rapportages daarover als 
een essentiële randvoorwaarde, voordat akkoord kan worden 
gegaan met de definitieve migratie naar het nieuwe pensioen
systeem. 

  Op 10 juni 2011 is het pensioenakkoord bekend gemaakt. Het 
bestuur heeft hiervan kennis genomen en volgt de ontwikke
lingen op de voet. In april 2011 is het bestuur al in overleg 
getreden met sociale partners over de mogelijke gevolgen van 
het toen op handen zijnde pensioenakkoord. Afgesproken is 
dat sociale partners en het fonds gezamenlijk opereren op dit 
dossier, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid: daar waar 
sociale partners de inhoud van de regeling(en) bepalen, zorgt 
het fonds voor een correcte uitvoering. 

Gezien het totale oordeel van het verantwoordingsorgaan acht het 
bestuur het dan ook zinvol later dit boekjaar met het verantwoor
dingsorgaan verder te overleggen over de voortgang van deze 
onderwerpen en met hen overige onderwerpen die in 2012 zullen 
spelen verder te verkennen.

De Meern, 22 juni 2011
Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds  
Zorgverzekeraars
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6.1 Inleiding

De deelnemersraad is in 2010 intensief betrokken geweest bij 
de besluitvorming en advisering over een groot aantal 
onderwerpen. Een delegatie vanuit het bestuur en de 
uitvoeringsorganisatie is bij alle vergaderingen van de 
deelnemersraad aanwezig geweest om de adviesaanvragen 
toe te lichten en te rapporteren over de uitvoering van de 
pensioenregeling. 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de onderwerpen 
waarover de deelnemersraad het bestuur in 2010 heeft 
geadviseerd. 

6.2 Adviezen

6.2.1 Ontwikkelingen

Ontwikkelingen financiële positie
De ontwikkelingen op de financiële markten zijn ook door de 
deelnemersraad nauwgezet gevolgd en afgezet tegen het 
door het bestuur gevoerde toeslag, premie en beleggings
beleid. De deelnemersraad is verheugd te constateren dat dit 
heeft bijgedragen aan een hogere dekkingsgraad ultimo 
2010 en een meer dan in het herstelplan verondersteld 
voorspoedig herstel. 

Ontwikkelingen regelgeving en overheidsbeleid
De deelnemersraad heeft de analyse van het beleggingsbe
leid, die in opdracht van het bestuur in de eerste helft van 
2010 is gemaakt door een extern onderzoeksbureau, 
uitvoerig besproken. In deze analyse zijn de aanbevelingen 
van DNB en de aandachtspunten vanuit de commissie Frijns 
betrokken. De aanbevelingen vanuit het onderzoek zien 
vooral op de bezetting van de beleggingscommissie, de 
benodigde deskundigheid binnen het bestuur, de structuur 
van het vermogensbeheer en de governance (‘in control’ 
zijn). De visie van het bestuur op deze aanbevelingen en de 
acties die hieruit volgen zijn toegelicht door een delegatie 
van het bestuur. De deelnemersraad waardeert de proactieve 
houding van het bestuur ten aanzien van alle ontwikkelingen 
op het gebied van regelgeving en overheidsbeleid. 

Goed pensioenfonds bestuur
Niet alleen het bestuur, maar ook de deelnemersraad en het 
verantwoordingsorgaan beschikken over een deskundig
heidsplan. Jaarlijks maakt ieder ieder individueel lid van het 
bestuur, de deelnemersraad of het verantwoordingsorgaan 
een inschatting van de eigen deskundigheid. Door de 
deelnemersraad is in 2010 de deskundigheidsmatrix 
besproken, aan de hand waarvan is bepaald op welk terrein 

meer deskundigheid gewenst was. Dit heeft geleid tot een 
studiebijeenkomst die in het teken stond van beleggingen, 
waarbij ook leden van het bestuur en verantwoordingsorgaan 
aanwezig waren. 
Alle binnen de auditcommissie en het bestuur in 2010 
besproken risicocategorieën zijn ook besproken in de 
deelnemersraad. De deelnemersraad herkent de risico’s, de 
bestaande beheersmaatregelen en de nog te ondernemen 
acties. Door de deelnemersraad is aan het bestuur positief 
geadviseerd over de geformuleerde maatregelen inzake het 
integriteitsrisico, het juridisch risico, het verzekeringstech
nisch risico en het uitbestedingsrisico pensioenbeheer. Nu alle 
risicogebieden zijn uitgewerkt adviseert de deelnemersraad 
het bestuur het integrale raamwerk te herschrijven, waarbij 
rekening wordt gehouden met de uitbesteding van de 
pensioenuitvoering. Voorts adviseert de deelnemersraad een 
aantal acties met betrekking tot enkele risicocategorieën 
verder te concretiseren. 

In 2010 is door het bestuur een compliance charter opge
steld. Het compliance charter belicht de uitgangspunten voor 
de inrichting van compliance en het belang dat het fonds 
hecht aan de inrichting en inbedding van compliance. Het 
sluit aan bij de kernwaarden van het fonds. De deelnemers
raad heeft hierover een positief advies gegeven. De deelne
mersraad heeft eveneens een positief advies gegeven over 
het door het bestuur voorgestelde compliance program, wat 
de werkwijze van het fonds beschrijft inzake compliance en 
de bijbehorende structuur.

Inzake maatschappelijk verantwoord beleggen heeft de 
deelnemersraad kennis genomen van het voorstel van de 
engagementmanager inzake het uitsluitingsbeleid. De 
deelnemersraad heeft het bestuur geadviseerd het door de 
engagementmanager gehanteerde uitsluitingsbeleid en de 
daarbij behorende uitsluitingenlijst te volgen.

Communicatie
De deelnemersraad is positief over de wekelijkse update van 
de dekkingsgraad op de website en de korte toelichting die 
daarbij wordt gegeven. Ook het gebruik van een deelnemer
spanel om de begrijpelijkheid, volledigheid en juistheid van 
communicatiemiddelen te toetsen wordt gewaardeerd. Door 
de deelnemersraad is aandacht gevraagd voor de conclusies 
en aanbevelingen die de AFM heeft gedaan naar aanleiding 
van het onderzoek naar uniforme pensioenoverzichten. Het 
communicatiejaarplan voor 2011 is door de deelnemersraad 
besproken, waarbij een positief advies is gegeven aan het 
bestuur om dit plan uit te voeren. 
Door de deelnemersraad is in 2010 aandacht geschonken 
aan de aansluiting van het fonds op het landelijke pensioen
register dat per 2011 actief is. 

6 Deelnemersraad
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Toezichthouder AFM en DNB
Correspondentie van de toezichthouders aan het bestuur van 
het fonds is door de deelnemersraad besproken. Naar 
aanleiding van deze brieven is meermalen toelichting 
gevraagd vanuit het bestuur dan wel de uitvoeringsorgani
satie.

Herstelplan
Ten aanzien van het herstelplan heeft de deelnemersraad in 
2009 geconstateerd dat het al geldende beleid van het fonds 
zodanig crisisbestendig is dat het als basis kon blijven gelden 
voor het herstelplan. De deelnemersraad beschouwt de 
ruimte die het herstelplan biedt om een (beperkte) toeslag te 
kunnen verlenen aan pensioengerechtigden en gewezen 
deelnemers in een situatie van reservetekort als een belang
rijke aanvulling. De deelnemersraad beseft dat hiervan alleen 
sprake kan zijn wanneer het herstel van de dekkingsgraad 
voorspoediger verloopt dan vooraf verondersteld. Ook in 
2010 heeft deze mogelijkheid geleid tot het kunnen verlenen 
van een toeslag aan pensioengerechtigden en gewezen 
deelnemers van 50% van de stijging van het prijsindexcijfers. 
Dit was mogelijk omdat sprake was van een hogere 
dekkingsgraad ultimo 2010 en hogere beleggingsrende
menten in 2010 dan voorzien in het herstelplan. De deelne
mersraad heeft hierover dan ook positief geadviseerd. 

Transitie
De deelnemersraad is voortdurend op de hoogte gehouden 
van de voortgang van de transitie van de zelfstandige 
uitvoeringsorganisatie van het fonds naar de uitvoeringsorga
nisatie van Syntrus Achmea, welke is vormgegeven in een 
tweejarig transitietraject. De voortgang in dit transitieproces 
heeft er niet toe geleid dat de deelnemersraad aanvullende 
adviezen heeft geformuleerd. 

6.2.2 Financieel beleid

Continuïteitsanalyse en ALMstudie
In 2010 is geen nieuwe continuïteitsanalyse opgesteld. Wel is 
een start gemaakt met de ALMstudie 2011 en het beleg
gingsplan 2011. De deelnemerraad is in dit proces vroegtijdig 
betrokken en heeft hierover de nodige vragen gesteld. Er is 
een positief advies geformuleerd aan het bestuur om het 
bestaande strategische beleggingsbeleid voort te zetten.

Toeslag
De deelnemersraad onderschreef ook in 2010 de beleidsricht
lijnen van het bestuur en de aanvullende maatregelen in het 
herstelplan ten aanzien van toeslagen. De conclusie van het 
bestuur dat in 2010 sprake was van een meer dan vooraf 
verondersteld voorspoedig herstel werd gedeeld door de 
deelnemersraad. Hierdoor kon per 1 januari 2011 aan 
pensioengerechtigden en gewezen deelnemers een toeslag 
van 0,7% worden verleend (de toename van de betreffende 
prijsindex bedroeg 1,4%). 

Premie
De deelnemersraad onderschrijft de beleidsrichtlijnen van het 
bestuur. Op basis van dezelfde overwegingen als het bestuur, 
constateert de deelnemersraad dat de financiële situatie geen 
ruimte geeft om premiekorting te verlenen aan aangesloten 
organisaties. Ook het besluit om de toeslag voor deelnemers 
per 1 januari 2011 van 1,1% volledig in rekening te brengen 
bij de aangesloten organisaties heeft de instemming van de 
deelnemersraad. In 2010 boden de beleidsrichtlijnen, 
ondanks het herstel, nog geen ruimte om een korting te 
verlenen op de voor deze toeslagen verschuldigde koop
sommen. 

Voorts heeft de deelnemersraad positief geadviseerd inzake 
het verhogen van de herstelopslag van 13% (2010) naar 
18% (2011). Inzake de handhaving van de premies voor 
arbeidsongeschikte deelnemers heeft de deelnemersraad 
eveneens positief geadviseerd. 

Beleggingen
Met betrekking tot het beleggingsbeleid onderschrijft de 
deelnemersraad de adviezen van de beleggingscommissie 
aan het bestuur. Er is een positief advies geformuleerd aan 
het bestuur om het bestaande strategische beleggingsbeleid 
voort te zetten en nader onderzoek te doen naar de wijze 
waarop wordt omgegaan met renteafdekking in bijzondere 
omstandigheden zoals verdere rentedaling of –stijging. De 
deelnemersraad heeft het bestuur en de beleggingscom
missie daarbij gevraagd de risico’s bij de verschillende 
beleggingen voortdurend voor ogen te houden en te zorgen 
voor transparantie. Ten aanzien van verantwoord beleggen 
ondersteunt de deelnemersraad het bestuur in de keuze tot 
het voeren van een uitsluitingsbeleid en het hanteren van een 
uitsluitingslijst. 

Actuariële analyse
Het fonds heeft ook voor 2010 een ABTN opgesteld, welke is 
vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 maart 2010, 
nadat door de deelnemersraad hierop een positief advies is 
gegeven. Inzake de berekening van de pensioenverplich
tingen heeft de deelnemersraad geen aanvullend advies 
gegeven. Wel deelde de deelnemersraad de mening van het 
bestuur dat vroegtijdig rekening moest worden gehouden 
met de constatering van het CBS en het AG dat de levensver
wachting sterker is toegenomen dan eerder verondersteld. 
Door het bestuur is vooruitlopend op de definitieve cijfers 
voor de toegenomen levensverwachting van het AG, begin 
2010 een voorziening van 4% getroffen van de pensioenver
plichtingen van eind 2009. Later in 2010 heeft de deelne
mersraad het bestuur positief geadviseerd over de toe te 
passen actuariële grondslagen voor 2011. 

Risicobeheer
Alle binnen het bestuur en de auditcommissie in 2010 
besproken risicocategorieën zijn ook besproken in de 
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deelnemersraad. De deelnemersraad herkent de risico’s, de 
bestaande beheersmaatregelen en de te ondernemen acties. 
Er is een positief advies gegeven aan het bestuur over de 
adviezen van de auditcommissie, ten aanzien van het 
herschrijven van het integrale risicobeheersingsraamwerk 
vanwege de uitbesteding van de pensioenadministratie en 
het concretiseren van verdere acties ten aanzien van enkele 
risicocategorieën. 

6.2.3 Uitvoering van de pensioenregeling

Statutenwijziging
De statuten zijn in 2010 integraal herzien. De deelnemers
raad heeft het bestuur positief geadviseerd over de 
vernieuwde statuten. Na vaststelling door het bestuur zijn de 
nieuwe statuten op 16 december 2010 in werking getreden. 

Reglementswijzigingen
In het pensioenreglement 2006 SBZ is het recht op tijdelijk 
partnerpensioen uitgebreid. Wanneer er, vanwege de 
inkomenstoets geen (of een gedeeltelijke) uitkering vanuit de 
ANW plaatsvindt, wordt de uitkering aangevuld tot het 
niveau van de ongekorte ANW. Deze uitbreiding brengt 
kosten met zich mee. Deze uitbreiding kan worden gefinan
cierd door middel van premieverhoging of vanuit de 
middelen van het fonds. De deelnemersraad heeft het 
bestuur aandacht gevraagd voor de financiering van deze 
uitbreiding en een positief advies gegeven over deze 
reglementswijziging. De reglementswijziging is per 1 januari 
2011 van kracht geworden. De premie met betrekking tot de 
uitbreiding wordt in rekening gebracht bij de aangesloten 
organisaties. 

Wijziging uitvoeringsovereenkomst
De uitvoeringsovereenkomst is in 2010 integraal herzien.  
De deelnemersraad heeft hierover een positief advies 
gegeven aan het bestuur. De nieuwe uitvoeringsovereen
komst is van kracht per 1 januari 2011. 
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7 Jaarrekening
In dit hoofdstuk presenteert het bestuur van het fonds de jaarrekening. In de eerste paragrafen vindt u de jaarrekening. In de 
paragrafen 7.8 en 7.9 volgen de verklaringen van de certificerend actuaris en accountant van het fonds. 

De in dit hoofdstuk vermelde bedragen zijn in Euro’s, tenzij anders is aangegeven. 

 
7.1 Balans per 31 december 2010
 
(na voorgestelde bestemming saldo baten en lasten)

  
 (x d 1.000)

 
Toelichting *)

2010 
EUR

2009 
EUR

Activa
Beleggingen voor risico fonds 7.5.1  3.152.476  2.727.027 
Langlopende vorderingen 7.5.2  14.773  15.654 
Kortlopende vorderingen en overlopende activa 7.5.3  21.127  17.151 
Overige activa 7.5.4  20.072  48.971 

 3.208.448  2.808.803 

Passiva
Stichtingskapitaal en reserves 7.5.5  411.944  316.276 
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds 7.5.6  2.650.459  2.374.986 
Overige voorzieningen 7.5.7  43  150 
Overige schulden en overlopende passiva 7.5.8  146.002  117.391 

 3.208.448  2.808.803 

Dekkingsgraad op basis van FTK (in%) 115,5% 113,3%

*) De nummering verwijst naar de toelichting
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7.2 Staat van baten en lasten over 2010 
 
 
   
  (x d 1.000)

 
Toelichting

2010
EUR

2009
EUR

Baten
Premiebijdragen risico fonds 7.6.1    110.404    98.689 
Beleggingsresultaten risico fonds 7.6.2    353.570    352.594
Overige baten 7.6.3    347    678 

   464.321    451.961 

Lasten
Pensioenuitkeringen 7.6.7    88.854    88.768 
Pensioenuitvoeringskosten 7.6.8    2.844    3.011 

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het fonds: 

  Pensioenopbouw 7.6.4    100.073    101.171 

  Indexering en overige toeslagen 7.6.5    8.560    6.840 

  Rentetoevoeging 7.6.6    31.707    60.666 

  Onttrekking pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten  90.519  90.349

  Wijziging marktrente 7.6.11  242.722  111.825

  Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 7.6.15  2.388    19.112 

  Wijziging overige actuariële uitgangspunten 7.6.12  12.693    91.345 

  Overige wijzigingen in de technische 
    voorzieningen 7.6.13  1.989  695
Mutatie elders verzekerd deel voorziening pensioenverplichtingen    881    667 
Elders verzekerd 7.6.14  1.556  1.614
Saldo overdrachten van rechten 7.6.15    2.153  19.282
Overige lasten 7.6.16    4    350 

   368.653    148.165 

Saldo van baten en lasten    95.668    303.796 

Samenvatting van de actuariële analyse 

 
 (x d 1.000)

2010
EUR

2009
EUR

Premieresultaat    9.152  4.158
Interestresultaat    79.141  403.753   
Overig resultaat    7.375  95.799
Saldo van baten en lasten 95.668    303.796 

Bestemming van het saldo van baten en lasten
2010 2009

 (x d 1.000) EUR EUR

Vrij vermogen    129.061    289.975 
Reserve beleggingsrisico's  33.393    130.323 
Reserve algemene risico's       114.120
Reserve premieegalisatie       2.382
Saldo van baten en lasten    95.668    303.796 
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 7.3  Kasstroomoverzicht over 2010

 
 (x d 1.000)

2010
EUR

2009
EUR

Kasstroom uit pensioenactiviteiten
Ontvangen premies    82.487    162.621 
Ontvangen waardeoverdrachten    6.756    28.323 
Betaalde pensioenuitkeringen  88.854  88.768
Betaalde waardeoverdrachten  8.909  9.041
Ontvangen uitkeringen elders verzekerd    1.560    1.621 
Betaalde premies elders verzekerd  4  7
Betaalde pensioenuitvoeringskosten  2.844  3.011
Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten  9.808    91.738 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Saldo transacties van beleggingen    37.332  167.663
Valutaresultaten beleggingsportefeuille  97.667    59.146 
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten    58.879    59.021 
Betaalde kosten van vermogensbeheer  13.651  11.574
Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten  15.107  61.070

Andere mutaties    
Mutatie debiteuren  424    1.192 
Mutatie crediteuren  3.903    8.203 
Waarderingsverschil liquide middelen    6    13 
Overige mutaties per saldo    337    387 

 3.984    9.795 

Mutatie liquide middelen  28.899    40.463 

Stand liquide middelen per 1 januari    48.971    8.508 

Stand liquide middelen per 31 december    20.072    48.971 
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7.4 Algemene toelichting

7.4.1 Inleiding

Per 1 januari 2007 is de Pensioenwet in werking getreden, 
onderdeel van de Pensioenwet is het FTK. In het FTK is de 
manier waarop DNB haar toezicht op pensioenfondsen 
uit oefent vastgelegd. Het FTK stelt daarbij de kaders waar
binnen een pensioenfonds moet opereren. Besloten is het 
FTK ook toe te passen voor de jaarverslaggeving, omdat dit 
aansluit bij het door het bestuur gehanteerde beleid.
Tot 2007 zijn de Actuariële Principes Pensioenfondsen (APP) 
toegepast als waardering. Het FTK gaat, in tegenstelling 
tot de APP, uit van een fair value waardering van activa en 
passiva.

De toeslagverlening op de aanspraken van actieven,  
van de ingegane pensioenen en de premievrije rechten per  
1 januari van het volgend boekjaar, worden meegenomen in 
de vaststelling van de voorziening pensioenverplichtingen op 
balansdatum.

7.4.2 Activiteiten

Het fonds stelt zich ten doel, overeenkomstig de voor
waarden als in het desbetreffende pensioenreglement nader 
is bepaald, aanspraken op te bouwen voor de deelnemers en 
rechten uit te keren aan de deelnemers, gewezen deelne
mers, aanspraak en pensioengerechtigden, ter zake van 
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Het fonds 
werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota, 
waarbij de financiële opzet en de grondslagen waarop de 
stichting rust, gemotiveerd zijn omschreven.

7.4.3 Beschrijving pensioenregeling

Onderstaand volgt een globale beschrijving van de vanaf  
1 januari 2006 geldende pensioenregeling die door het fonds 
wordt uitgevoerd (Pensioenreglement 2006 SBZ). Aan deze 
beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

Ouderdomspensioen
In de eerste plaats sparen de deelnemers bij het fonds voor 
een levenslange pensioenuitkering ingaande bij hun 65ste 
jaar. Het levenslange ouderdomspensioen komt bovenop 
de AOWuitkering die zij van de Nederlandse overheid 
ontvangen.

Nabestaandenpensioen
Daarnaast biedt de pensioenregeling zekerheid voor hun 
gezinsleden. Wanneer een (gewezen) deelnemer overlijdt, 
dan hebben de gezinsleden (man, vrouw, geregistreerde 
partner, minderjarige kinderen en onder bepaalde voor
waarden ook de partner waarmee de deelnemer samen
woont) recht op een nabestaandenuitkering.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Ten slotte zorgt de SBZarbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor een (tijdelijke) aanvulling op de WAO of WIAuitkering 
indien een deelnemer onverhoopt arbeidsongeschikt wordt.
Afhankelijk van de duur van de arbeidsongeschiktheid vindt 
aanvulling van de WAO of WIAuitkering plaats tot 80% 
respectievelijk 70% (voor volledige arbeidsongeschikten 
tot 85% respectievelijk 75%) van het laatst genoten salaris 
onder de aanname van volledige benutting van de resterende 
verdiencapaciteit. Daarnaast vindt premievrije voortzetting 
van de pensioenopbouw plaats.

In hoofdstuk 4 is een overzicht opgenomen van de belang
rijkste kenmerken van de pensioenregeling van het fonds. 
Voor een volledige beschrijving van de pensioenregeling 
wordt verwezen naar de desbetreffende pensioenregle
menten.
 
7.4.4 Premievaststelling 2010, actuariële 
grondslagen en onderstellingen

Ten behoeve van de pensioenopbouw voor ouderdoms
pensioen en partnerpensioen wordt jaarlijks een actuariële 
koopsom vastgesteld, zodanig dat daarmee de tijdsevenre
dige aanspraak op het pensioen is afgefinancierd. In deze 
koopsomberekening wordt een rente gehanteerd van 4%. 
De tijdsevenredige aanspraak is gelijk aan het verschil tussen 
het pensioen dat zou worden bereikt bij een voortzetting 
van het dienstverband (promoties e.d. daargelaten) en het 
pensioen dat zou worden bereikt als de pensioenopbouw pas 
zou starten op de balansdatum van het onderhavige verslag
jaar (op basis van het dan geldende salaris).
De koopsommen voor wezenpensioen zijn gelijk aan 2% van 
de koopsommen voor partnerpensioen.
De financiering voor het arbeidsongeschiktheidspensioen 
vindt plaats door middel van een premie. Deze premie 
wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld, zodanig dat 
het toekomstig uit te keren arbeidsongeschiktheidspensioen 
wordt gedekt.

De premie wordt door de werkgever (aangesloten organi
satie) aan het fonds afgedragen. De werkgever heeft in 2010 
op grond van de CaoZorgverzekeraars het recht 8% van 
de pensioengrondslag op de werknemer te verhalen. Voor 
hogere functiegroepen geldt een inhouding van 3%.

Aan de berekening van de feitelijke premie 2010 liggen de 
volgende actuariële grondslagen en onderstellingen ten 
grondslag:
 Rekenrente: 4%.
  Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige 

(voorwaardelijke) toeslagen.
  Sterftekansen: voor mannen en vrouwen worden de 

sterftekansen ontleend aan de AG prognosetafels 2007
2012, toegepast met twee jaar leeftijdsterugstelling.

  Partnerfrequentie: voor de berekening van de voorzie
ning voor partnerpensioen voor elke (gewezen) deel
nemer wordt deze verondersteld een partner te hebben 
(onbepaalde partnersysteem met een partnerfrequentie 
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van 100%). Voor gepensioneerden wordt uitgegaan van 
de werkelijke burgerlijke staat.

  Leeftijdsverschil: voor wat betreft het partnerpensioen 
wordt verondersteld dat de man drie jaar ouder is dan de 
vrouw.

  Uitbetalingskosten: bij de vaststelling van de premie 
wordt rekening gehouden met een opslag voor toekom
stige uitbetalingskosten van 2%.

  Administratiekosten: de kosten verbonden aan de admi
nistratie en het beheer van het fonds, zijn gesteld op 3% 
van de premie.

  Herstelopslag: de herstelopslag op de premie is gesteld 
op 13%.

De feitelijke premie wordt jaarlijks getoetst aan de 
(gedempte) kostendekkende premie. Voor de kostendek
kende premie wordt de primo boekjaar geldende (door DNB 
gepubliceerde rentetermijnstructuur) gehanteerd. Voor de 
gedempte kostendekkende premie wordt een rekenrente van 
4,5% gehanteerd. Voor zowel de kostendekkende premie 
als de gedempte kostendekkende premie wordt in plaats van 
de herstelopslag een solvabiliteitsopslag meegenomen ter 
grootte van de opslag benodigd voor de vereiste dekkings
graad primo boekjaar.

7.4.5 Omzet

Ten behoeve van de bepaling van de grootte van de omzet is 
de definitie gehanteerd die ontleend is aan de richtlijn van de 
Raad van de Jaarverslaggeving.
Als omzet is gehanteerd het totaal van de gedurende het 
boekjaar verantwoorde premieinkomsten en genoten beleg
gingsopbrengsten. Onder beleggingsopbrengsten dient in dit 
verband te worden verstaan nettoexploitatieopbrengsten uit 
onroerende zaken, rente, dividend en soortgelijke opbreng
sten. De indirecte beleggingsopbrengsten ofwel de herwaar
deringsresultaten vallen hier niet onder.
De omzet volgens bovenstaande definitie over het boekjaar 
2010 bedraagt 3 169.283.000 (2009: 3 157.710.000).

7.4.6 Overeenstemmingverklaring

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 
wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de 
Pensioenwet en Titel 9 Boek 2 BW, met inachtneming van de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
Overeenkomstig de wijziging van artikel 146 van de Pensi
oenwet per 2 juli 2009 is artikel 2:390 Titel 9 BW niet langer 
van toepassing. Hiermee is voor de pensioenfondsen vanaf 
1 januari 2009 de verplichting tot het opnemen van een 
herwaarderingsreserve vervallen.
Het bestuur heeft op 6 juni 2011 de jaarrekening opgemaakt.

7.4.7 Grondslagen voor de waardering 

Algemeen
Beleggingen en pensioenverplichtingen worden gewaardeerd 
op reële waarde. 
Voor de overige activa en passiva geldt, tenzij bij het 
des betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, dat activa 
en passiva worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs, waar 
nodig vindt afwaardering plaats op lopende vorderingen.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbe
paling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Schattingen en onderstellingen
Voor de vaststelling van de voorziening pensioenverplich
tingen per 31 december 2010 heeft het bestuur ervoor geop
teerd de AG Prognosetafel 20102060 toe te passen. Door 
toepassing van deze tafel wordt rekening gehouden met 
de langere levensverwachtingen van mannen en vrouwen 
(toename 6%). In 2009 is hiervoor rekening gehouden met 
een opslag van 4%. Bij het toepassen van de definitieve 
prognosetafel alsmede van gewijzigde ervaringssterfte bleek 
de opslag 3,5% te bedragen. Het financieel effect van het 
toepassen van deze prognosetafel en de wijziging in de erva
ringssterfte (afname 2%), hetgeen wordt aangemerkt als een 
schattingswijziging, bedraagt in 2010 3 12.693.000 positief 
(2009: 3 91.345.000 negatief).

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW en de Pensioenwet vereist dat het bestuur 
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt 
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen, de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en 
van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden 
veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het 
verleden en verschillende andere factoren die gegeven de 
omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkom
sten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boek
waarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige 
wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkom
sten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting 
wordt herzien, indien de herziening alleen voor die periode 
gevolgen heeft. Indien de herziening gevolgen heeft voor 
zowel de verslagperiode als toekomstige perioden wordt de 
schatting herzien in de periode van herziening en toekom
stige perioden. 

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk geacht wordt, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen nader toegelicht in de toelichting bij de 
jaarrekening. 
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Opname van een actief of een verplichting
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het 
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar het fonds zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt 
in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 
middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouw
baar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen 
wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel 
(samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 
vermindering van een verplichting) heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel (samenhangend met een verminde
ring van een actief of een vermeerdering van een verplich
ting) heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouw
baar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle 
toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle 
risico’s met betrekking tot een actief of een verplichting aan 
een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplich
ting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden 
activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen 
vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de 
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige 
economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling 
van de waarde.

Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handels
datum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan 
sprake zijn van een post “nog af te wikkelen transacties”. 
Deze post kan zowel een actief als een passief zijn.

Saldering van een actief en een verplichting
Een financieel actief en een financiële verplichting worden 
gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen, indien 
sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om 
het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te 
wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op 
deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen 
financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende 
rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd 
opgenomen.

Vreemde valuta
Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden 
om gerekend naar Euro’s tegen de koers per balansdatum. 
Deze waardering is onderdeel van de waardering tegen reële 
waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit transacties in 
vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per 
transactiedatum.

Beleggingen voor risico fonds
Algemeen
In overeenstemming met de Pensioenwet worden beleg
gingen gewaardeerd op reële waarde. Participaties in 
beleggingspools en instellingen, die gespecialiseerd zijn in 
een bepaald soort beleggingen, worden gerubriceerd en 
gewaardeerd volgens de grondslagen voor die onderliggende 
beleggingen (lookthrough benadering).

Vorderingen en schulden uit beleggingen welke samen
hangen met een specifieke beleggingscategorie worden 
onder beleggingsdebiteuren dan wel crediteuren opge
nomen in de betreffende beleggingscategorie.

Vastgoedbeleggingen
Beleggingen in direct vastgoed worden gewaardeerd tegen 
de reële waarde. De reële waarde wordt gebaseerd op taxa
tiewaarde. De taxaties worden verricht door onafhankelijke 
deskundigen. Indien daartoe aanleiding is, wordt bij de waar
dering rekening gehouden met de feitelijke verhuursituatie 
en/of renovatieactiviteiten. Resultaten door wijziging in reële 
waarde worden in de staat van baten en lasten verantwoord. 
De waarde van het directe vastgoed ultimo 2010 betreft een 
waarde op basis van gevoerde verkooponderhandelingen. 
De directe belangen in Amerikaans vastgoed worden gewaar
deerd tegen de geïnvesteerde hoeveelheid dollars waarbij bij 
deze waardering rekening wordt gehouden met de valuta
koers op balansdatum.

Beursgenoteerde vastgoedfondsen worden gewaardeerd 
tegen de reële waarde, zijnde de beurskoers per balans
datum. Nietbeursgenoteerde beleggingen in vastgoed
fondsen worden gewaardeerd op het aandeel in de reële 
waarde van de onderliggende beleggingen. 

Aandelen
Beursgenoteerde aandelen en participaties in beurs
genoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op reële 
waarde. De reële waarde is de beursnotering per balans
datum. 

De reële waarde van niet beursgenoteerde participaties is 
bepaald op basis van de laatst bekende intrinsieke waarde. 
Dit is het aandeel in het zichtbare eigen vermogen.
Private equity beleggingen worden gewaardeerd op markt
waarde, zijnde de intrinsieke waarde. Deze waarde wordt 
ontleend aan de meest recente rapportages van de fund
managers en de fundoffundmanagers, gecorrigeerd 
voor kasstromen in de periode tot balansdatum. Daarnaast 
wordt bij de waardering rekening gehouden met eventuele 
negatieve gevolgen van materiële gebeurtenissen in het 
verslagjaar na ontvangst van deze rapportages. De managers 
bepalen de intrinsieke waarde op basis van lokale wet en 
regelgeving. 
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Vastrentende waarden 
Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in 
beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd 
op marktwaarde. De marktwaarde is de per balansdatum 
geldende beurskoers, onder toevoeging van opgelopen rente.
De marktwaarde van leningen en hypotheken betreft een 
berekende marktwaarde. Deze marktwaarde wordt, via 
een yieldcurve methodiek onder gebruikmaking van zo te 
noemen spreads voor debiteurencategorieën, afgeleid van 
de marktwaarde van openbare leningen (obligaties). Ook 
bij deze vastrentende beleggingen wordt de opgelopen 
intrest in de marktwaarde meegenomen en aan de hiervoor 
beschreven koerswaarde toegevoegd.
Deposito’s en vorderingen op banken worden gewaardeerd 
op nominale waarde. 

Derivaten
Derivaten worden gewaardeerd op reële waarde, zijnde 
de marktwaarde van het contract. Voor beursgenoteerde 
contracten is dit de beurskoers per balansdatum. Voor niet 
beursgenoteerde contracten is de waardering gebaseerd op 
beschikbare marktinformatie als input voor gehanteerde waar
deringsmodellen of door de bepaling van de contante waarde 
van de kasstromen.
Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van Swapcurves.
Creditposities in derivaten worden separaat verantwoord 
onder de overige schulden.

In het kader van vermogensbeheer kan gebruik gemaakt 
worden van financiële instrumenten zoals valutatermijn
contracten, futures en swaps met als doel het afdekken van 
risico’s of verbeteren van rendementen.
Valutatermijncontracten worden per balansdatum gewaar
deerd tegen de overeengekomen termijnkoersen onder aftrek 
van de aan of verkoopkoers. Het resultaat op valutater
mijncontracten wordt verantwoord onder de beleggings
opbrengsten.
Futurecontracten worden in eerste instantie in de balans 
opgenomen tegen de reële waarde op datum waarop 
een futurecontract wordt afgesloten en vervolgens iedere 
handelsdag gewaardeerd tegen de reële nieuwe waarde. 
Wijzigingen in de reële waarde worden direct afgerekend 
middels margin calls (markettomarket) en worden verwerkt 
via de staat van baten en lasten. Na iedere afrekening komt 
de boekwaarde op nihil te staan.
Swaps worden in de balans opgenomen tegen de reële 
waarde. De waarde van de swaps wordt periodiek aangepast 
naar aanleiding van renteontwikkelingen op de financiële 
markten.

Overige beleggingen
Hedge en GTAAfondsen worden gewaardeerd tegen reële 
waarde. De reële waarde is de intrinsieke waarde van de 
onderliggende beleggingen van het betreffende fonds. 
Beleggingen in commodities zijn veelal nietbeursgenoteerde 
derivatencontracten. Voor nietbeursgenoteerde contracten is 
de waardering gebaseerd op beschikbare marktinformatie als 
input voor de gehanteerde waarderingsmodellen.
Niet beursgenoteerde belangen in infrastructuur beleggingen 

worden gewaardeerd op het aandeel in de reële waarde van 
de onderliggende beleggingen, de overige onderliggende 
activa en de onderliggende verplichtingen. 
Geldmarktbeleggingen worden gewaardeerd tegen reële 
waarde, zijnde de contante waarde van de toekom
stige kasstromen (rente en aflossing). Posities in rekening 
courantsaldi worden tegen nominale waarde gewaardeerd. 

Langlopende vorderingen
Hieronder worden vorderingen uit hoofde van pensioen
verplichtingen verantwoord, waarvoor rechten op andere 
pensioenuitvoerders verhaald kunnen worden.
Verwezen wordt naar de toelichting op de voorziening  
pensioenverplichtingen voor risico van het fonds.

Kortlopende vorderingen en overlopende activa
Voor zover noodzakelijk is een voorziening voor oninbaarheid 
in mindering gebracht.

Overige activa
Onder meer worden hieronder de liquide middelen 
op genomen voor zover dit banktegoeden betreft die onmid
dellijk opeisbaar zijn. Zij worden onderscheiden van tegoeden 
in verband met beleggingstransacties. Liquide middelen uit 
hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd 
onder de beleggingen.
 
Stichtingskapitaal en reserves
Algemeen
Stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het 
bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het 
vreemd vermogen, inclusief de voorzieningen voor risico van 
het fonds en de voorziening personeelsbeloningen, volgens 
de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de 
balans zijn opgenomen.
In de toelichting wordt opgenomen het krachtens de Pensi
oenwet minimaal vereiste eigen vermogen volgens de in het 
FTK voorgeschreven berekeningsmethodiek als het surplus
vermogen.

Vrij vermogen
De omvang van het vrij vermogen is gelijk aan het aanwezige 
pensioenvermogen na aftrek van de reserve beleggingsri
sico’s, de reserve premieegalisatie en verminderd met de 
voorziening pensioenverplichtingen. Het niveau van het vrij 
vermogen is mede een maatstaf voor het toekennen van 
toeslagen en het verlenen van premiekortingen.

Reserve premie-egalisatie
De reserve premieegalisatie wordt aangehouden ter stabili
satie van de premie.
Wanneer de kostendekkende premie volgens artikel 128 van 
de Pensioenwet en vastgesteld op basis van actuariële grond
slagen en veronderstellingen, lager (hoger) is dan de feitelijke 
premie vóór eventuele premiekorting op basis van actua
riële grondslagen en veronderstellingen, wordt het verschil 
toegevoegd (onttrokken) aan de reserve premieegalisatie. De 
reserve premieegalisatie kan niet negatief zijn en bedraagt 
maximaal 5% van de voorziening pensioenverplichtingen.
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Reserve beleggingsrisico’s
Het doel van de reserve beleggingsrisico’s is het opvangen 
van risico’s met betrekking tot de beleggingen. De reserve 
beleggingsrisico’s is maximaal gelijk aan het vereist eigen 
vermogen dat resulteert volgens het standaardmodel van 
DNB, gebruik makend van de op balansdatum geldende door 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vast
gestelde parameters.
Er wordt rekening gehouden met:
 Het renterisico.
 Het aandelen en vastgoedrisico.
 Het valutarisico.
 Het grondstoffenrisico.
 Het kredietrisico.
 Het verzekeringstechnisch risico.
Jaarlijks wordt overeenkomstig het standaardmodel van 
DNB een solvabiliteitstoets uitgevoerd om vast te stellen of 
reserve beleggingsrisico’s tot het niveau van het vereist eigen 
vermogen kan worden aangevuld. Aan het standaardmodel 
is een extra risicocomponent toegevoegd waarmee het met 
actief beheer verbonden extra risico wordt uitgedrukt.
De reserve beleggingsrisico’s kan niet negatief zijn.

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het fonds
De voorziening pensioenverplichtingen (VPV) wordt post 
voor post vastgesteld met inachtneming van de navolgende 
actuariële grondslagen en veronderstellingen: 
  Rekenrente: de op balansdatum geldende door DNB 

gepubliceerde rentetermijnstructuur.

  Sterftekansen: voor mannen en vrouwen worden de 
sterftekansen ontleend aan de AG prognosetafels  
20112060, gecorrigeerd voor ervaringssterfte op basis 
van leeftijd met :

  t/m 65 jaar : 60%
  van 65 tot 75 jaar :  lineair oplopend van 60% naar 

90%
  vanaf 75 jaar : 90%.
  Partnerfrequentie: voor de berekening van de voorzie

ning voor partnerpensioen voor elke (gewezen) deel
nemer wordt deze verondersteld een partner te hebben 
(onbepaalde partnersysteem met een partnerfrequentie 
van 100%). Voor gepensioneerden wordt uitgegaan van 
de werkelijke burgerlijke staat.

  Leeftijdsverschil: voor wat betreft het partnerpensioen 
wordt verondersteld dat de man drie jaar ouder is dan de 
vrouw.

  Uitbetalingskosten: bij de vaststelling van de premie 
wordt rekening gehouden met een opslag voor toekom
stige uitbetalingskosten van 2%.
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De VPV wordt gebaseerd op de tot de balansdatum 
verkregen aanspraken op pensioen, met inbegrip van de 
verhogingen zoals die op grond van het toeslagenbeleid zijn 
toegekend tot de balansdatum. De VPV wordt in principe 
zodanig vastgesteld dat zij toereikend is ter dekking van de 
nominale verplichtingen van het fonds. De toereikendheid 
van de VPV wordt jaarlijks door de externe actuaris getoetst.

De rechten, die aan de voorziening pensioenverplichtingen 
voor risico van het fonds ten grondslag liggen, luiden als 
volgt:
1.  Het levenslang ouderdomspensioen is gebaseerd op 

het middelloonprincipe. Het jaarlijks op te bouwen 
levenslang ouderdomspensioen bedraagt 2,25% van de 
pensioengrondslag per 1 januari van het boekjaar.

2.  Het niet ingegane partnerpensioen bedraagt 65% van 
het ouderdomspensioen. 

3.  Het opgebouwde pensioen wordt voor deelnemers jaar
lijks per 1 januari verhoogd op basis van het in de Cao 
overeengekomen percentage van de loonontwikkeling. 
Deze verhoging is afhankelijk van de overrendementen. 
Mochten deze onvoldoende zijn om de verhoging te 
financieren, dan wordt voor de verhoging een koopsom 
in rekening gebracht bij de werkgever.

4.  De pensioenen voor pensioengerechtigden en gewezen 
deelnemers worden voorwaardelijk volgens een alge
mene prijsindex verhoogd. De toeslag is afhankelijk van 
de overrendementen. Er wordt geen premie betaald voor 
toekomstige toeslagen.

De toevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen 
met betrekking tot het levenslang ouderdoms, tijdelijk 
ouderdoms, nabestaanden en arbeidsongeschiktheidspen
sioen wordt verantwoord onder de post “mutatie voorziening 
pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds”. 
De berekening van de voorziening vindt plaats volgens de 
“opgebouwde rechtenmethode”.

Overige voorzieningen
De hieronder verantwoorde voorziening betreft de voorzie
ning personeelsbeloningen.
In verband met geldende regelgeving (RJ271) werden ultimo 
boekjaar reserveringen getroffen waaronder een voorziening 
voor VUTlasten, een voorziening voor jubilea, een reservering 
voor nog op te nemen vakantierechten en een reservering 
voor het pensioenresultaat van de pensioenregeling van de 
medewerkers.
In verband met de uitbesteding van de pensioenadminis
tratie aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV is het voltallig 
personeelsbestand per 1 januari 2010 in dienst getreden van 
Achmea Personeel BV. De stichting treft, met uitzondering 
voor reeds ingegane VUTuitkeringen, uit dien hoofde geen 
voorzieningen meer. 
Op grond van de betreffende regelgeving is voor voormalige 
medewerkers die van de overgangsregeling VUT gebruik 
maken een voorziening gevormd waarbij de aanspraken 
contant zijn gemaakt tegen een rente van 4%. Tevens zijn in 

de voorziening de voor rekening van de werkgever komende 
pensioenpremies en te verwachten (algemene) salaris
stijgingen opgenomen. Bij de berekening van de voorziening 
is afgezien van sterftekansen.
Ultimo 2009 is onder de overige schulden en overlopende 
passiva voor resterende verlofsaldi en VUTrechten van actieve
medewerkers een reservering opgenomen voor overdracht 
van deze rechten aan Achmea Personeel BV. De betref
fende bedragen zijn vastgesteld op grond van de daarvoor 
geldende waarderingsregels. In 2010 heeft afdracht plaatsge
vonden aan Achmea Personeel BV.

7.4.8 Grondslagen voor de resultaat bepaling

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar 
waarop deze betrekking hebben. De in de staat van baten en 
lasten opgenomen posten zijn in belangrijke mate gerela
teerd aan de in de balans gehanteerde waarderingsgrond
slagen voor beleggingen en de technische voorzieningen. 
Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten worden 
rechtstreeks verantwoord in het resultaat.
 
Premiebijdragen risico fonds
Onder premiebijdragen van werkgevers en werknemers 
wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. 
te brengen bedragen voor de in het verslagjaar verzekerde 
pensioenen (onder aftrek van kortingen), alsmede premies 
van de Stichting Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). 
Premies zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrek
king hebben.

Beleggingsresultaten risico fonds
Directe en indirecte beleggingsresultaten zijn toegerekend 
aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Indirecte beleggingsopbrengsten
Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden verstaan 
de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen en 
valutaresultaten. In de jaarrekening wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waarde
veranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen 
van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als 
indirecte beleggingsopbrengsten in de staat van baten en 
lasten opgenomen. 
Aankoopkosten zijn verwerkt in de reële waarde van de 
beleggingen. Verkoopkosten zijn onderdeel van de opbrengst 
uit de verkooptransactie(s).

Directe beleggingsopbrengsten
Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt in dit 
verband verstaan rentebaten en lasten, dividenden, 
opbrengsten uit verbruikleen van effecten, huuropbrengsten, 
premies voor en inkomsten uit derivaten en soortgelijke 
opbrengsten. Dividend wordt verantwoord op het moment 
van betaalbaarstelling. 
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Kosten van vermogensbeheer
Onder kosten van vermogensbeheer worden zowel de 
externe als de daaraan toegerekende interne kosten verstaan. 

Verrekening van kosten
De kosten uit hoofde van beheervergoeding alsmede 
bewaarkosten gerelateerd aan beleggingen zijn in mindering 
gebracht op de directe en indirecte beleggingsopbrengsten. 

Pensioenopbouw
De pensioenopbouw is de contante waarde van de pensioen
aanspraken die zijn toegekend in het boekjaar.

Rentetoevoeging voorziening pensioenverplichtingen 
voor risico fonds
De voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het 
fonds wordt contant gemaakt tegen de nominale marktrente 
op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstruc
tuur. De interesttoevoeging wordt tegen de rekenrente primo 
berekend over de beginstand en de mutaties gedurende het 
jaar. 

Onttrekking uit voorziening pensioenverplichtingen 
voor pensioenuitkeringen
Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf 
actuarieel berekend en opgenomen in de voorziening pensi
oenverplichtingen. De hieronder opgenomen afname van de 
voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van 
de financiering van de pensioenen in de verslagperiode.

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor 
pensioenuitvoeringskosten
Jaarlijks valt een percentage van de uitkeringen vrij uit de 
voorziening pensioenverplichtingen ten behoeve van pensi

oenuitvoeringskosten (excassokosten). Daarnaast wordt een 
percentage van de pensioenopbouw en de inkomende waar
deoverdrachten toegevoegd aan de technische voorzieningen 
ten behoeve van pensioenuitvoeringskosten.

Pensioenuitkeringen
De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers 
uit gekeerde bedragen inclusief afkopen. De pensioen
uitkeringen zijn berekend op actuariële grondslagen en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 
 
Wijziging marktrente
Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de 
voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het fonds 
herrekend door toepassing van de actuele rentetermijnstruc
tuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstruc
tuur wordt hier verantwoord.

Overige baten en lasten
De overige baten en lasten worden opgenomen voor de aan 
het verslagjaar toe te rekenen bedragen.

7.4.9 Grondslagen kasstroomoverzicht

Voor de opstelling van het kasstroomoverzicht is de indirecte 
methode gehanteerd. Hierbij worden de ontvangsten en 
uitgaven via (mutaties in) debiteuren en crediteuren verwerkt 
en is er een directer verband tussen balans en staat van baten 
en lasten en het kasstroomoverzicht. Dit komt de inzichte
lijkheid ten goede. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
kasstromen uit pensioenactiviteiten en kasstromen uit beleg
gingsactiviteiten.
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7.5 Toelichting op de Balans

7.5.1 Beleggingen voor risico fonds

Overzicht totale waarde per beleggingscategorie

Ultimo 2010 vastgoed
beleggingen

EUR

 
aandelen

EUR

vastrentende
waarden

EUR
derivaten

EUR

overige
beleggingen

EUR

 
totaal

EUR

Belegde waarden  
in betreffende  
beleggingscategorie

   
   
 111.832.771  1.067.836.692 

  
1.668.374.677   24.798.152   94.368.626   2.917.614.614 

Beleggingsdebiteuren    1.802.251      1.802.251 

Liquide middelen    27.584.642   31.622.779    63.967.815   123.175.236 

Beleggings crediteuren     4.005.162   160.000  4.165.162

Stand per  
31 december 2010   111.832.771  1.097.223.585  1.695.992.294   24.798.152   158.176.441  3.038.426.939 

Onder passiva            114.049.279     114.049.279 

Onder activa   111.832.771  1.097.223.585  1.695.992.294   89.251.127   158.176.441   3.152.476.218

 
Ultimo 2009 vastgoed

beleggingen
EUR

 
aandelen

EUR

vastrentende
waarden

EUR
derivaten

EUR

overige
beleggingen

EUR

 
totaal

EUR

Belegde waarden in 
betreffende 
beleggingscategorie

 
 

  150.444.669 

  
 

  881.072.675 

 
 

  1.148.011.544 
 

  94.804.494 

 
 

  136.283.646 

 
  

 2.410.617.028 

Beleggingsdebiteuren    1.142.883   146.575.333     147.718.216 

Liquide middelen    20.595.350   24.998.853    66.920.014   112.514.217   

Beleggings crediteuren   1.098.770        1.098.770

Stand per 
31 december 2009

  
 150.444.669 

  
 901.712.138 

 
  1.319.585.730 

  
 94.804.494 

  
 203.203.660 

  
 2.669.750.691 

Onder passiva            57.275.919     57.275.919

Onder activa   150.444.669   901.712.138   1.319.585.730   152.080.413   203.203.660  2.727.026.610 
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Verloopoverzicht van belegde waarden per beleggingscategorie

Ultimo 2010 vastgoed 
beleggingen

EUR 

  
aandelen 

 EUR 

 vastrentende 
 waarden 

 EUR 

  
derivaten (1) 

 EUR 

 overige 
 beleggingen 

 EUR 

  
totaal 

 EUR 

Stand per  
1 januari 2010

  
 150.444.669 

  
 881.072.675

 
 1.148.011.544

 
 94.804.494 

 
136.283.646 

  
2.410.617.028 

Aankopen/  
verstrekkingen

 
  60.092.497 

  
 930.379.653

 
 6.086.188.464 

 
 2.381.998.239   

  
9.458.658.853

Verkopen/aflossingen   100.030.167    961.177.091   5.634.533.357   2.877.834.296   60.384.174

Overige mutaties    340.877   275.347.998   275.688.875 

Koersverschillen/ 
herwaardering

 
 1.325.772 

 
 217.561.455 

  
 68.367.149 

 
  100.885.413 

 
18.469.154 

 
406.608.943 

Stand per 
31 december 2010

  
 111.832.771 

 
 1.067.836.692 

  
 1.668.374.677 

 
   24.798.152

  
94.368.626 

  
2.917.614.614 

Ultimo 2009 vastgoed 
beleggingen

EUR 

  
aandelen 

 EUR 

 vastrentende 
 waarden 

 EUR 

  
derivaten (1) 

 EUR 

 overige 
 beleggingen 

 EUR 

  
totaal 

 EUR 

Stand per  
1 januari 2009

  
 225.476.312 

 
  610.827.168 

  
 985.072.165 

  
 227.641.308 

  
 76.713.914 

 
 2.125.730.867 

Aankopen/  
verstrekkingen

  
 675.037 

  
 640.163.838 

  
 3.307.358.038

  
 2.298.999.674 

 
  74.363.468 

  
 6.321.560.055 

Verkopen/aflossingen     48.875.000    593.896.036    3.289.764.170   2.288.115.760    17.657.879    6.238.308.845

Overige mutaties     788.576    36.546.208     35.757.632

Koersverschillen/ 
herwaardering

 
  26.831.680 

  
 223.977.705 

  
 144.556.935 

  
  107.174.520

 
  2.864.143 

 
  237.392.583 

Stand per  
31 december 2009

  
 150.444.669 

  
 881.072.675 

 
  1.148.011.544 

  
 94.804.494 

  
 136.283.646 

 
  2.410.617.028 

(1)  De hieronder opgenomen waarden betreffen belegde gelden in derivaten die onder de activa zijn opgenomen onder de 
‘beleggingen voor risico pensioenfonds’, met daarop in mindering gebracht de derivaten die onder de passiva als onderdeel 
van de ‘overige schulden’ zijn opgenomen. 
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Reële waarde
Schattingen en oordelen
Zoals vermeld in de toelichting zijn de beleggingen van het fonds nagenoeg allemaal gewaardeerd tegen reële waarde per 
balansdatum en is het over het algemeen mogelijk en gebruikelijk om de reële waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte 
van schattingen vast te stellen. Voor sommige andere financiële instrumenten, zoals beleggingsvorderingen en schulden, geldt 
dat de boekwaarde de reële waarde benadert als gevolg van het korte termijn karakter van de vorderingen en schulden.  
De boekwaarde van alle activa en de financiële verplichtingen op balansdatum benadert de reële waarde.

Voor de meerderheid van de financiële instrumenten van het fonds kan gebruik worden gemaakt van marktnoteringen.  
Echter, bepaalde financiële instrumenten zijn gewaardeerd door middel van gebruikmaking van waarderingsmodellen en  
technieken, inclusief verwijzing naar de huidige reële waarde van vergelijkbare instrumenten. Op basis van de boekwaarde kan 
het volgende onderscheid worden gemaakt:
 

marktnoteringen waarderings modellen totaal

(direct en afgeleid) en technieken

EUR EUR EUR

Actief per 31 december 2010

Vastgoedbeleggingen   6.378.049   105.454.722  111.832.771 

Aandelen   1.014.379.179   53.457.513   1.067.836.692 

Vastrentende waarden   1.574.131.224   94.243.453   1.668.374.677 

Derivaten       24.798.152    24.798.152

Overige beleggingen   93.046.982   1.321.644   94.368.626 

  2.687.935.434   229.679.180   2.917.614.614 

Actief per 31 december 2009

Vastgoedbeleggingen      150.444.669   150.444.669 

Aandelen   849.104.797   31.967.878   881.072.675 

Vastrentende waarden   1.072.056.473   75.955.071   1.148.011.544 

Derivaten      94.804.494   94.804.494 

Overige beleggingen   73.878.102   62.405.544   136.283.646 

  1.995.039.372   415.577.656   2.410.617.028

Schattingen van de reële waarde zijn een momentopname, gebaseerd op de marktomstandigheden en de beschikbare infor
matie over het financiële instrument. Deze schattingen zijn van nature subjectief en bevatten onzekerheden en een significante 
oordeelsvorming (bijvoorbeeld rentestand, volatiliteit, schatting van kasstromen, etc.) en kunnen dan ook niet met precisie 
worden vastgesteld. 

Schatting van reële waarde
 Vastgoed
  Het deel van de waarde aan vastgoedbeleggingen dat is opgenomen op basis van waarderingsmodellen en –technieken 

betreft voornamelijk direct en nietgenoteerd vastgoed.
  Zoals bij de grondslagen staat vermeld is de waarde gebaseerd op de taxatiewaarde. Deze taxaties worden verricht door 

verscheidene externe erkende taxateurs. Iedere externe taxateur hanteert, binnen de algemene richtlijnen zoals binnen 
de branche gelden, eigen uitgangspunten. De richtlijnen binnen de branche geven aan dat voor de waardebepaling in dit 
geval moet worden uitgegaan van de verkoopwaarde van een object met als doelstelling om met het object huurinkom
sten te genereren. Als basis wordt hiervoor een contante waardeberekening gebruikt van de toekomstige kasstromen.

 
 Aandelen
  Van de belegde waarde in aandelen staat de waarde van beleggingen in private equity en infrastructuur opgenomen als 

vastgesteld op basis van ‘waarderingsmodellen en –technieken’.
  Beleggingen in private equity en infrastructuur worden gewaardeerd op marktwaarde, zijnde de intrinsieke waarde.  
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Deze waarde wordt ontleend aan de meest recente rapportages van de fundmanagers en de  fundoffundmanagers, 
gecorrigeerd voor kasstromen in de periode tot balansdatum. Daarnaast wordt bij de waardering rekening gehouden met 
eventuele negatieve gevolgen van materiële gebeurtenissen in het verslagjaar na ontvangst van deze rapportages.  
De managers bepalen de intrinsieke waarde op basis van lokale wet en regelgeving. Het fonds neemt alleen via tussen
komst van externe fondsbeheerders deel in beleggingen in infrastructuur . Voor de waardering van deze beleggingen 
wordt uitgegaan van de waardebepaling die is opgesteld ten behoeve van deze externe fondsbeheerders.  
De waardering vindt plaats op basis van fair value. De wijze waarop de fair value wordt bepaald is afhan kelijk van de 
externe fondsbeheerder en van de aard van de belegging. De volgende variabelen kunnen hierbij een rol spelen: de 
aanschafwaarde voor wat betreft recente investeringen, toekomstige kasstromen, waarde van de activa en waardering van 
vergelijkbare objecten.

 Vastrentende waarden
  Het deel van de vastrentende waarden waarvan de reële waarde op basis van schatting wordt vastgesteld betreft  

hoofdzakelijk de leveraged loans en hypotheken.  
De berekeningsgrondslag staat reeds vermeld in de  algemene toelichting op de grondslagen.

 Derivaten
  Bij de schatting van de reële waarde van derivaten wordt uitgegaan van verwachte toekomstige kasstromen.  

Deze kasstromen worden op basis van de zero coupon  
swapcurve contant gemaakt.

 Overige beleggingen
  Het niet marktgenoteerde deel van de overige beleggingen betreft beleggingen in fund of hedgefunds en GTAAfondsen. 

Het fonds neemt alleen via tussenkomst van externe fondsbeheerders deel in deze beleggingen. Voor de waardering van 
deze beleggingen wordt uitgegaan van de waardebepaling die is opgesteld ten behoeve van deze externe fondsbeheer
ders. De waardering vindt plaats op basis van fair value. De wijze waarop de fair value wordt bepaald is afhankelijk van de 
externe fondsbeheerder en van de aard van de belegging.  
De volgende variabelen kunnen hierbij een rol spelen: de aanschafwaarde voor wat betreft recente investeringen,  
toekomstige kasstromen, waarde van de activa en waardering van vergelijkbare objecten.

Belegde waarden in vastgoed 2010 2009
EUR EUR

Direct vastgoed  25.496.800  105.985.000 

Indirect vastgoed  86.335.971  44.459.669 

Stand per 31 december  111.832.771  150.444.669 

Het directe vastgoed bevindt zich in Nederland. De waarde ultimo 2009 betreft de verkoopopbrengst van de nog in porte
feuille aanwezige panden. De waarde ultimo 2010 betreft de verkoopopbrengst van een in 2010 niet notarieel getransporteerd 
complex; de verhuuropbrengsten komen ten goede aan het fonds. 

Van het indirecte vastgoed ad 3 86.335.971 (2009: 3 44.459.669) is een bedrag van 3 7.807.579 (2009: 3 4.847.289) belegd 
in een participatie in een Amerikaanse kantoorbelegging (een gezamenlijke belegging van een drietal pensioenfondsen).
De overige 3 78.528.392 (2009: 3 39.612.380) is belegd in fondsen; waarvan 3 6.378.049 in genoteerde fondsen.

 
Belegde waarden in aandelen 2010 2009

EUR EUR

Zelfstandig beursgenoteerde aandelen  850.360.337  617.637.279 

Aandelenbeleggingsfondsen (small cap en emerging markets)  164.018.842  231.467.518 

Venture Capital (Private Equity & Infrastructure)  53.457.513  31.967.878 

Stand per 31 december  1.067.836.692  881.072.675 

Van de aandelenportefeuille is 3 177.640.175 (2009: 3 117.716.475) belegd in Euro. De belangrijkste andere valuta zijn  
Amerikaanse Dollars, Engelse Ponden en Japanse Yen. 
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Belegde waarden in vastrentende waarden 2010 2009
EUR EUR

Staatsobligaties  787.076.924  315.284.548 

Bedrijfsobligaties  10.820  209.751.157 

Global Bond fondsen    266.236.087 

Global Credit fondsen  549.761.628   

Euro Credit fondsen    30.796.297 

Euro Secured Debt fondsen  78.321.234  73.037.301 

High Yield fondsen  189.365.919  165.006.845 

Emerging Market Debt fondsen  47.652.836  41.570.187 

Hypotheken  15.922.219  2.917.770 

Hypotheekbanken    18.711.717 

Asset backed obligaties  263.097  24.555.127 

Cash fondsen    144.508 

Stand per 31 december  1.668.374.677  1.148.011.544 

Van de vastrentende portefeuille is 3 1.058.729.396 (2009: 3 1.040.886.166) belegd in Euro.

Belegde waarden in derivaten 2010 2009
EUR EUR

Valutaderivaten    2.637.111    20.642.526

Aandelenderivaten   16.566.349   21.563.652 

Rentederivaten    38.727.390   92.867.326 

Commodityderivaten      492.933 

Credit Default derivaten      523.109 

Futures op vastrentende waarden    34.000.838   166.976.160 

Futures op geldmarktprodukten      74.371.000 

Tegenrekening futures   34.000.838    241.347.160

Stand per 31 december    24.798.152   94.804.494 

Gebruik wordt gemaakt van swaps en OTC forwards teneinde risico’s af te dekken, blootstelling te verkrijgen of het rendement 
te verbeteren. De swaps worden gewaardeerd tegen reële waarde. Deze is gelijk aan de contante waarde van de verwachte 
kasstromen.
 
Met de intrest rate swaps (IRS) wordt het renterisico, verbandhoudende met de verplichtingen van het fonds, deels gemitigeerd. 
De verplichtingen van het fonds zijn ultimo 2010 voor circa 67% afgedekt. Dit gebeurt deels fysiek en deels via IRS.  
Er zijn swapcontracten aangegaan met looptijden tot de jaren 2027, 2028, 2030, 2037, 2038, 2040, 2045, 2050, 2057, 2058 
en 2060.
Daarentegen werd in de kortere looptijden de blootstelling verkleind. De posities in interest rate swaps zijn gecollateralised.
Met de commodityswap werd (in 2009) een blootstelling aan een commodityindex verkregen.
Met de credit default swaps werd (in 2009) het debiteurenrisico van landen of ondernemingen (en creditindexen) gemitigeerd.
Met behulp van OTC Forwards werd invulling gegeven aan een tactische asset allocatie overlay van de Lead Overlay Manager.
Futurecontracten zijn aangegaan op vastrentende waarden teneinde prijsrisico’s te beperken of het rendement te verbeteren. 
De futures worden dagelijks gewaardeerd tegen de reële waarde. De baten en lasten uit deze waarderingen worden iedere 
handelsdag afgerekend middels margin calls (marktomarket). Met deze afrekening komt de reële waarde van de futures 
dagelijks op nihil.
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 Belegde waarden in overige beleggingen 2010 2009
EUR EUR

Funds of hedgefunds   1.321.644   7.158.561 

Commodities   93.046.982   73.878.102 

GTAAfondsen      55.710.000 

Ongerealiseerd resultaat cash collateral verbruikleen effecten       463.017

Stand per 31 december   94.368.626  136.283.646 

Beleggingsdebiteuren 2010 2009

EUR EUR

Vorderingen uit collateral management     

Nog af te wikkelen transacties  423.852  146.575.333 

Te vorderen bedragen uit hoofde van:

 dividend  758.266  735.985 

 dividend en couponbelasting  620.133  406.898 

Stand per 31 december  1.802.251  147.718.216 

Beleggingscrediteuren 2010 2009

EUR EUR

Schulden uit collateral management  160.000   

Nog af te wikkelen transacties  4.005.162  1.098.770 

Stand per 31 december  4.165.162  1.098.770 

Overige toelichting beleggingen
Verbruikleen effecten
Per balansdatum is een bedrag van 3 88.963.309 (2009: 3 259.199.629) aan aandelen en obligaties uit geleend. Voor het risico 
van nietteruglevering zijn zekerheden ontvangen tot een bedrag van 3 92.356.701 (2009: 3 270.811.673).
Een groot deel van de collateral bevindt zich in cashcolleteralpools. Hierover wordt beleggingsrisico gelopen.  
In 2009 is besloten, indien mogelijk, cashcollateral te beëindigen.
Van het collateral ad 3 92.356.701 bevindt zich een bedrag van 3 63.474.270 in cashpools.
Begin 2011 is de verbruikleen van effecten gestopt.

Infrastructuur
In 2009 is een commitment gedaan voor beleggingen in infrastructuur. Deze commitments belopen een bedrag van  
$ 84.000.000.

Private Equity
Het fonds belegt sinds medio 2007 ook in durfkapitaal (private equity). Dit gebeurt via fund of fundbeleggingen.
In 2007 zijn commitments (toezeggingen) gedaan tot een bedrag van 3 38,25 miljoen ten behoeve van het Europafonds 
en totaal $ 62,8 miljoen ten behoeve van het Amerika en het Azië fonds. Van deze commitments is eind 2010 een beperkt 
bedrag afgeroepen.

Beleid en risicobeheer
Voor risicobeheer heeft het bestuur de beschikking over de volgende beleidsinstrumenten:
 ALMbeleid en durationmatching.
 Premiebeleid.
 Indexatiebeleid.
 Herverzekeringsbeleid.
 Risicobeleid (alternatieve) beleggingen.
 Risicobeleid ten aanzien van uitbesteding.
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Welke beleidsinstrumenten het bestuur op welke manier zal hanteren wordt bepaald op basis van uitvoerige analyses van de 
te verwachten toekomstige ontwikkelingen van de verplichtingen en de ontwikkelingen op de financiële markten. Voor deze 
analyses gebruikt men onder andere ALMstudie. Een ALMstudie analyseert de structuur van de pensioenverplichtingen en van 
verschillende beleggings strategieën en de ontwikkeling daarvan in diverse econo mische scenario’s.
Een nadere toelichting op de wijze waarop het bestuur omgaat met deze problematiek is opgenomen in de paragrafen die 
ingaan op risico en beheermaatregelen.
De duration van de verplichtingen van het fonds bedraagt 17,0. De duration van de totale beleggingen bedraagt 3,2.  
Met IRS wordt de duration van beleggingen verlengd met 8,1 tot 11,3. Het renterisico van de verplichtingen is daarmee voor 
circa tweederde deel afgedekt.

Beleggingen in premiebijdragende ondernemingen
Het fonds kent geen beleggingen in aangesloten organisaties of premiebijdragende ondernemingen.

7.5.2 Langlopende vorderingen

De langlopende vorderingen betreffen vorderingen uit hoofde van dat deel van de voorziening pensioenverplichtingen voor 
risico van het fonds, waarvoor rechten kunnen worden verhaald op andere pensioenuitvoerders (elders verzekerde bedragen).
 
7.5.3 Kortlopende vorderingen en overlopende activa
 
Specificatie vorderingen en overlopende activa 2010 2009

EUR EUR

Vordering op werkgevers (te vorderen premies)  18.720.139  15.123.186 

Rente premiedebiteuren  98.664  144.616 

Pensioenuitkeringen (toeslagen)  299.780  341.600 

Pensioenuitvoerders inzake waardeoverdrachten  147  1.166.546 

Vorderingen uit hoofde van beleggingen in eigen beheer  49.844  353.529 

Bankrente  10.680  3.055 

Belastingen en sociale premies  440.574  4.146 

Personeelshypotheken  1.463.336   

Bedrijfskosten  25.530   

Overige vorderingen  17.971  15.200 

Stand per 31 december  21.126.665  17.151.878 

Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door hiervoor een voorziening 
in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige risico’s wordt 
gezamenlijk een schatting gemaakt van verliezen en risico’s op balansdatum. Deze systematiek om de voorziening vast te stellen 
wordt gerekend tot de statische methode. 

Tot en met 2009 werden de personeelshypotheken verantwoord onder de beleggingen. Gezien het feit dat deze leningen niet 
tegen marktconforme voorwaarden zijn verstrekt, vindt vanaf 2010 verantwoording plaats onder overlopende activa. 
Alle andere vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. 

 Nadere specificatie ‘Vorderingen op werkgevers’ 2010 2009

EUR EUR

Premieafrekening boekjaar  4.578.839  3.549.186 

Toeslag actieve deelnemers komend boekjaar  14.141.300  11.574.000 

Stand per 31 december  18.720.139  15.123.186 
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7.5.4 Overige activa 

De overige activa bestaan uitsluitend uit liquide middelen, die geen onderdeel vormen van de beleggingsportefeuille, maar 
gerelateerd zijn aan de activiteiten van het fonds.
Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen, die onmiddellijk dan wel op 
korte termijn opeisbaar zijn.

Er zijn geen kredietfaciliteiten van toepassing.
 
7.5.5 Stichtingskapitaal en reserves 

Mutatieoverzicht eigen 
vermogen  vrij 

 vermogen 
 EUR 

 reserve 
 beleggings

risico's 
 EUR 

 reserve 
 premie

egalisatie 
 EUR 

 reserve 
 algemene 

risico's 
 EUR 

 totaal 
 EUR 

Stand per 31 december 2009    216.047.008   532.323.000         316.275.992 

Uit bestemming saldo
van baten en lasten   129.060.783    33.393.000         95.667.783 

Stand per 31 december 2010    86.986.225   498.930.000         411.943.775 

Overeenkomstig de wijziging van artikel 146 van de Pensioenwet per 2 juli 2009 is artikel 2:390 Titel 9 BW niet langer van 
toepassing. Hiermee is voor de pensioenfondsen vanaf 1 januari 2009 de verplichting tot het opnemen van een herwaarde
ringsreserve vervallen. 

 
 vrij 

 vermogen 
 EUR 

 reserve 
 beleggings

risico’s 
 EUR 

 reserve 
premie 

egalisatie 
 EUR 

 reserve 
 algemene 

risico’s 
 EUR 

 
 

 totaal 
 EUR 

Stand per
31 december 2008

 
 506.021.740

  
402.000.000 

  
2.382.000 

 
 114.120.000 

  
12.480.260 

uit bestemming saldo
van baten en lasten

 
 289.974.732 

 
 130.323.000 

 
 2.382.000

 
 114.120.000

    
303.795.732 

Stand per 31 december 2009  216.047.008  532.323.000      316.275.992

  
Solvabiliteit

31 december 2010 31 december 2009

EUR % EUR %

Aanwezig vermogen   3.062.403.000 115,5   2.691.262.000 113,3

Af: technische voorziening op FTKwaardering   2.650.459.000 100,0   2.374.986.000 100,0

Eigen vermogen   411.944.000 15,5 316.276.000 13,3

Af: vereist eigen vermogen   498.930.000 18,8   532.323.000 22,4

Vrij vermogen    86.986.000 3,3    216.047.000 9,1

Dekkingsgraad  115,5  113,3

Als het eigen vermogen lager is dan het minimale vereiste eigen vermogen bevindt het fonds zich in een situatie van dekkings
tekort. Indien het eigen vermogen lager is dan het vereiste eigen vermogen, maar wel ten minste gelijk is aan het minimale 
vereiste eigen vermogen, bevindt het fonds zich in een situatie van reservetekort.
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De vermogenspositie van het pensioenfonds kan worden gekarakteriseerd als reservetekort. Voor de berekening van het vereist 
eigen vermogen wordt gebruik gemaakt van het standaard model van DNB.
In het herstelplan wordt uitgegaan van een stijging van de dekkingsgraad tot een niveau van 104,4% per 31 december 2010 
en 105,2% per 31 december 2011. De werkelijke dekkingsgraad ligt boven de verwachting van het herstelplan als gevolg van 
een gunstig beleggingsrendement, verhoging van de solvabiliteitsopslag in de premie en een gematigde toeslagontwikkeling. 
Het herstel van het vermogen van het fonds loopt dus voor op het herstelpad.

Het herstel van het vermogen van het fonds is gebaseerd op het eind maart 2009 bij DNB ingediende gecombineerde korte en 
lange termijn herstelplan. Op basis van een aantal analyses verwacht het bestuur dat de dekkingsgraad zich binnen een periode 
van drie jaar zal herstellen tot boven het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen en binnen vijftien jaar tot het vereist 
eigen vermogen. Beide herstelplannen zijn in één plan geïntegreerd en na positief advies van de deelnemersraad ingediend bij 
DNB. Op 26 juni 2009 is dit herstelplan door DNB ongewijzigd goedgekeurd. Het herstelplan is in het boekjaar onverkort van 
toepassing.
De belangrijkste maatregelen uit het herstelplan zijn:
  Het bestaande premiebeleid wordt voortgezet, zoals dat is bepaald in de ABTN per 1 januari 2008. Afhankelijk van de 

ontwikkeling van de rentetermijnstructuur heeft het bestuur de mogelijkheid de herstelopslag met maximaal 5% per jaar te 
variëren (3%, 8%, 13% of 18%). 

  Het bestaande toeslagenbeleid wordt voortgezet overeenkomstig de ABTN per 1 januari 2008. Het bestuur heeft daarbij de 
mogelijkheid om, ook in een periode van reservetekort, bij een meer dan vooraf verondersteld voorspoedig herstel van de 
dekkingsgraad, een toeslag van maximaal 50% van de stijging van het prijsindexcijfer te kunnen toekennen aan pensioen
gerechtigden en gewezen deelnemers. In het herstelplan wordt daarbij een rendement verondersteld van 4,4% per jaar.  
Er kan dan ook pas sprake zijn van een meer dan vooraf  verondersteld voorspoedig herstel bij een werkelijk rendement per 
jaar dat hoger is dan 4,4%. 

  Het beleggingsbeleid zal worden voortgezet zoals in de ABTN per 1 januari 2008 is vastgelegd. Daarbij maakt het bestuur 
gebruik van een dynamische strategie, wat inhoudt dat bij een dalende dekkingsgraad het beleggingsrisico geleidelijk 
wordt afgebouwd en bij een stijgende dekkingsgraad het beleggingsrisico geleidelijk zal worden opgebouwd. 

Sinds eind 2009 is het korte termijn herstelplan niet langer van kracht, omdat het herstel in 2009 voorspoediger verliep dan 
verondersteld. Het herstel loopt voor op het in het herstelplan opgenomen herstelpad. In mei 2011 heeft DNB instemming 
verleend aan de evaluatie van het herstelplan.

7.5.6 Technische voorzieningen 

 
 
Specificatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds 

2010 2009

EUR EUR

 

Voorziening actieven  1.254.853.514  1.108.664.852 

Voorziening gewezen deelnemers  431.463.355  373.791.502 

Voorziening gepensioneerden  964.142.114  892.529.777 

Stand per 31 december  2.650.458.983  2.374.986.131 

In de voorziening pensioenverplichtingen voor arbeidsongeschiktheidspensioen is rekening gehouden met de dekking van het 
zogenaamde WAOhiaat (het verschil tussen de WAOuitkering en de vervolguitkering) van arbeidsongeschikte deelnemers, 
alsmede met de afschaffing (per 1 januari 1995) van de maximering van het jaarsalaris dat ten grondslag ligt aan de reglemen
taire arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voorts is in deze voorziening rekening gehouden met de kosten van de premievrije 
pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Met betrekking tot de WIA is in deze voorziening de reglementaire aanvulling 
op de WIA opgenomen. De aanvulling op de WIA wordt vastgesteld onder de aanname dat gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
 deelnemers hun resterende verdiencapaciteit volledig benutten.
De voorziening wordt vastgesteld op grond van de nieuwe AG Prognosetafel 20102060. Hierin is rekening gehouden met 
toegenomen levensverwachting. De toepassing van deze prognosetafel brengt echter onzekerheid met zich mee: de ontwikke
ling van de levensverwachting is niet met zekerheid vast te stellen. 
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 2010  2009

Mutatieoverzicht technische voorzieningen  EUR  EUR

Stand per 1 januari   2.374.986.131   2.298.720.872 

Pensioenopbouw   80.734.000   85.749.000 

Indexering en overige toeslagen   21.860.000   16.774.000 

Rentetoevoegingen   31.707.000   60.666.000 

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en afkopen    89.263.000    89.825.000

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten    1.665.000    1.581.000

Wijziging marktrente   242.722.000    111.825.000

Wijziging overige actuariële uitgangspunten    12.693.000   91.345.000 

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten    2.388.000   19.112.000 

Overige wijzigingen   4.458.852   5.850.259 

Stand per 31 december   2.650.458.983   2.374.986.131 

Voor een toelichting op de verschillende posten wordt verwezen naar de toelichting op de verschillende posten uit de staat  
van baten en lasten.

De methode voor de berekening van de technische voorzieningen is zodanig toegepast dat er geen sprake is van een  
financieringsachterstand.

Naar hun aard hebben de technische voorzieningen in het algemeen een langlopend karakter.

Toeslagverlening
De mate van toeslagverlening wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is afhankelijk van de financiële positie van het 
pensioenfonds. Er bestaat echter geen recht op toeslagen. De premie bevat geen expliciete opslag ten behoeve van het toeslag
beleid. Bovendien wordt er door het fonds geen reserve aangehouden om in de toekomst toeslagen te kunnen verlenen.  
De voorwaardelijke toeslagen worden gefinancierd uit overrendementen. 

Het bestaande toeslagenbeleid wordt voortgezet overeenkomstig de ABTN per 1 januari 2008. Het bestuur heeft daarbij de 
mogelijkheid om, ook in een periode van reservetekort, bij een meer dan vooraf verondersteld voorspoedig herstel van de 
dekkingsgraad, een toeslag van maximaal 50% van de stijging van het prijsindexcijfer te kunnen toekennen aan pensioenge
rechtigden en gewezen deel nemers. In het herstelplan wordt daarbij een rendement verondersteld van 4,4% per jaar. Er kan 
dan ook pas sprake zijn van een meer dan vooraf verondersteld voorspoedig herstel bij een werkelijk rendement per jaar dat 
hoger is dan 4,4%. 

7.5.7  Overige voorzieningen

Voorziening personeelsbeloningen 
  RJ271 schrijft voor dat indien een pensioenregeling geclassificeerd wordt als DBregeling een additionele voorziening moet 

worden gevormd voor zover de volgens RJ271 berekende voorziening, waarin onder andere rekening dient te worden 
gehouden met toekomstige loon en carrierestijgingen, hoger is dan de voorziening berekend op basis van op balansdatum 
opgebouwde rechten. Ultimo 2009 heeft de stichting door de overgang van de medewerkers naar Achmea Personeel BV 
uit dien hoofde geen verplichtingen.

  In verband met de invoering van de nieuwe pensioenregeling ingaande 1 januari 2000 werd de in de CaoZorgverzekeraars 
opgenomen VUTregeling per dezelfde datum afgeschaft. Om de negatieve gevolgen van deze afschaffing voor de mede
werkers in de branche zoveel mogelijk te verzachten is een uitgebreide overgangsregeling getroffen. In tegenstelling tot de 
VUTlasten op grond van de voor 1 januari 2000 geldende VUTregeling worden de lasten van deze overgangsregeling niet 
tussen werkgevers in de branche verevend.

  Op grond hiervan is en wordt voor de lasten van de overgangsregeling, voorzover deze van toepassing is op het fonds
medewerkers, een voorziening gevormd.  
De voorziening wordt gehandhaafd voor reeds ingegane VUTuitkeringen. De reservering voor actieve medewerkers is eind 
2009 in verband met overdracht aan Achmea Personeel BV opgenomen onder de kortlopende schulden. In 2010 is deze 
voorziening feitelijk over gedragen.
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Het verloop van de voorziening luidt als volgt :

2010 2009

EUR EUR

Stand van de VUTvoorziening per 1 januari  150.000  770.000 

Onttrekking   102.010   79.545

Vrijval   4.990   540.455

Stand per 31 december  43.000  150.000 

7.5.8  Overige schulden en overlopende passiva

2010 2009

Specificatie overige schulden en overlopende passiva EUR EUR

Voorschotpremies komend boekjaar  19.347.200  43.872.300 

Premieafrekening boekjaar  182.803  24.045 

Uitkeringen ouderdoms en nabestaandenpensioen  71.078  80.269 

Uitkeringen arbeidsongeschiktheidspensioen  333.416  159.117 

Liquiditeit onderweg  270.350   

Vooruitontvangen rente en aflossing  8.565  1.205.139 

Derivaten  114.049.279  57.275.919 

Kosten vastgoed (eigen beheer)  49.312  1.188.667 

Dividendbelasting (eigen beheer)    191.851 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  1.814.870  2.076.172 

Pensioenuitvoerders inzake waardeoverdrachten  37.529  425.117 

Uitkeringen elders verzekerd  22.503  31.351 

Achmea inzake huurcontract  100.000  100.000 

Achmea inzake overdracht medewerkers PUO    583.642 

Bedrijfskosten  9.715.014  10.106.586 

Diversen  254  70.941 

Stand per 31 december  146.002.173  117.391.116 

 
Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
In het bedrag van 3 71.078 (2009: 3 80.269) terzake van nog te betalen ouderdoms en nabestaandenpensioen is een bedrag 
begrepen van 3 70.976 (2009: 3 68.603) aan niet opgevraagde pensioenen (de betreffende deelnemers zijn vooralsnog  
onbereikbaar). 
In de reservering bedrijfskosten is een post opgenomen wegens verschuldigde performancefee aan de fiduciair managers.

2010 2009

Nadere specificatie ‘Derivaten’ EUR EUR

Valutaderivaten  8.428.286  30.500.987 

Aandelenderivaten    1.469.523 

Rentederivaten  105.620.993  24.222.134 

Overige derivaten    1.083.275 

Stand per 31 december  114.049.279  57.275.919 



79JAARVERSLAG 2010

7.5.9  Risicobeheer en derivaten

Solvabiliteitsrisico
Het fonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan geconfronteerd met risico’s.  
De belangrijkste doelstelling van het fonds is het nakomen van de pensioentoezeggingen. Voor het realiseren van deze doel
stelling wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis van de marktwaarde van de pensioenverplichtingen.
Het belangrijkste risico voor het fonds betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat het fonds niet beschikt over voldoende 
vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt zowel op basis van algemeen geldende normen 
gemeten als ook naar de specifieke normen die door de toezichthouder worden opgelegd. Indien de solvabiliteit van het fonds 
zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat het fonds de premie voor de onderneming en deelnemers moet verhogen en het 
risico dat er geen ruimte beschikbaar is voor een eventuele indexatie van opgebouwde pensioenrechten. In het uiterste geval 
kan het noodzakelijk zijn dat het fonds verworven pensioenaanspraken en pen sioenrechten moet verminderen.
Het surplus/tekort op FTKgrondslagen is als volgt:

31 december 2010 31 december 2009

EUR EUR EUR EUR

Voorziening pensioenverplichtingen (FTKwaardering)   2.650.458.983   2.374.986.131 

Buffers:

S1 Renterisico   120.821.000   162.000.000 

S2 Risico zakelijke waarden   407.063.000   417.000.000 

S3 Valutarisico   50.991.000   67.000.000 

S4 Grondstoffenrisico   27.331.000   27.000.000 

S5 Kredietrisico   31.184.000   30.000.000 

S6 Verzekeringstechnisch risico   92.018.000   69.000.000 

S7 extra risico in verband met actief beheer   81.636.000   72.000.000 

Diversificatieeffect    312.114.000    311.677.000

Totaal S (vereiste buffers)   498.930.000   532.323.000 

Vereist eigen vermogen (artikel 132 Pensioenwet)   3.149.388.983   2.907.309.131 

Aanwezig eigen vermogen (totaal activa  schulden)   3.062.402.758   2.691.262.123 

Tekort    86.986.225    216.047.008

Het fonds heeft ter afdekking van risico’s derivatencontracten afgesloten. Bij de berekening van de buffers past het fonds het 
standaard model van DNB toe. Voor de samenstelling van de beleggingen wordt uitgegaan van de feitelijke asset mix.

Beleid en risicobeheer
Het bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het beheersen van deze risico’s. Deze beleidsinstru
menten betreffen:
 Beleggingsbeleid.
 Premiebeleid.
 Toeslagbeleid.
  Herverzekeringsbeleid (wordt momenteel door het fonds geen gebruik van gemaakt).

De keuze en toepassing van beleidsinstrumenten vindt plaats na uitvoerige analyses ten aanzien van te verwachten ontwikke
lingen van de verplichtingen en de financiële markten. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van ALMstudies. Een 
ALMstudie is een analyse van de structuur van de pensioenverplichtingen en van verschillende beleggings strategieën en de 
ontwikkeling daarvan in diverse economische scenario’s.
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De uitkomsten van deze analyses vinden hun weerslag in jaarlijks door het bestuur vast te stellen beleggingsrichtlijnen als basis 
voor het uit te voeren beleggingsbeleid. De beleggingsrichtlijnen geven normen en limieten aan waarbinnen de uitvoering van 
het beleggingsbeleid moet plaatsvinden.  
Ze zijn gericht op het beheersen van de hierna beschreven belangrijkste (beleggings)risico’s. Bij de uitvoering van het beleg
gingsbeleid wordt gebruik gemaakt van derivaten.

Marktrisico
Marktrisico omvat de mogelijkheden voor winst of verlies door een verandering van marktfactoren. Marktfactoren kunnen 
bijvoorbeeld marktprijzen zijn van aandelen, grondstoffen, vastgoed en private equity (prijsrisico), maar ook valutakoersen 
(valutarisico) of rentes (renterisico). 
De strategie van het fonds met betrekking tot het beleggingsrisico wordt bepaald door de beleggingsdoelstellingen. Het markt
risico wordt op dagelijkse basis beheerst in overeenstemming met de aanwezige beleidskaders en richtlijnen. De overallmarkt
posities worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur. 
De mate waarin de beleggingsportefeuille van het fonds gevoelig is voor het prijs en renterisico is in de volgende alinea weer
gegeven. Vervolgens worden de risico’s die het fonds loopt nader toegelicht.

Renterisico
Het renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden en de pensioenverplichtingen wijzigen als 
gevolg van veranderingen in de marktrente. 

De rentegevoeligheid kan worden gemeten door middel van de duration. De duration geeft bij benadering aan hoeveel procent 
de marktwaarde van een belegging of verplichting verandert bij een parallelle verschuiving van de rentecurve. Een hoge dura
tion geeft een hoge gevoeligheid voor veranderingen in de rente weer.

  
 
Waarde balanspost

 
31 december 2010

EUR
31 december 2010 31 december 2009

Duration van de vastrentende waarden 1.668.374.678 3,2 2,8

Duration van de pensioenverplichtingen 2.650.458.983 17,0 16,3

Op balansdatum is de duration van de beleggingen aanzienlijk korter dan de duration van de verplichtingen. Er is derhalve 
sprake van een zogenaamde “durationmismatch”. Dit betekent dat bij een rentestijging de waarde van beleggingen minder 
snel daalt dan de waarde van de verplichtingen (bij toepassing van de actuele marktrentestructuur) daalt, waardoor de 
dekkingsgraad zal stijgen. Bij een rentedaling zal de waarde van de beleggingen minder snel stijgen dan de waarde van de 
verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad daalt.
Het beleid van het fonds is gericht op het verkleinen van de “durationmismatch”. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het 
kopen van meer langlopende obligaties in plaats van aandelen (aandelen hebben per definitie een duration van nul), door 
binnen de portefeuille kortlopende obligaties te vervangen door langlopende obligaties of door middel van renteswaps. Bij 
een renteswap wordt een vaste lange rente geruild tegen een variabele korte rente. Het fonds ontvangt in dit geval een lange 
rente, vergelijkbaar met de kasstroom van een langlopende obligatie en betaalt daarvoor een variabele korte rente (bijvoorbeeld 
Euribor). Hierdoor wordt de “durationmismatch” verkleind, maar het fonds wordt wel afhankelijk van de ontwikkeling van de 
korte rente die het fonds aan de tegenpartij betaalt. Door de inzet van swaps is de mismatch tussen beleggingen en verplich
tingen terug gebracht van 13,8 naar 5,7 (2009: van 13,5 naar 5,9).

Prijsrisico
Prijsrisico is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van marktprijzen, die wordt veroorzaakt door factoren 
gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren. Omdat alle beleggingen worden 
gewaardeerd tegen reële waarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk in het saldo van baten en lasten worden verwerkt, 
zijn alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat. Het prijsrisico wordt gemitigeerd door 
diversificatie. In aanvulling hierop wordt het prijsrisico gehedged middels het gebruik van afgeleide financiële instrumenten 
(derivaten), zoals opties en futures.
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De segmentatie van vastgoed naar sectoren is als volgt:

31 december 2010 31 december 2009

EUR % EUR %

Kantoren 33.304.379  29,8 56.037.288 37,2

Winkels 0   37.620.000 25,0

Woningen 0   17.175.000 11,4

Participaties in vastgoedmaatschappijen 78.528.392  70,2 39.612.381 26,3

111.832.771  100,0 150.444.669 100,0

 
De segmentatie van vastgoed naar regio is als volgt:
 

31 december 2010 31 december 2009

EUR % EUR %

Nederland 45.382.967 40,6 145.597.381 96,8

Buitenland binnen EU 42.991.209 38,4 0 0,0

Buitenland buiten EU (vooral USA) 23.458.595 21,0 4.847.288 3,2

111.832.771 100,0 150.444.669 100,0

De segmentatie van de aandelenportefeuille naar sectoren is als volgt:
 

31 december 2010 31 december 2009

EUR % EUR %

Consumenten cyclisch  134.451.189 12,6  87.350.876 9,9

Consumenten defensief  67.101.989 6,3  36.558.487 4,1

Energie  78.176.338 7,3  50.918.317 5,8

Financiële instellingen  124.892.803 11,7  124.301.465 14,1

Gezondheid  52.070.783 4,9  38.193.885 4,3

Industrie  106.357.165 10,0  86.382.078 9,8

Informatietechnologie  120.174.742 11,3  80.302.396 9,1

Materialen  87.666.166 8,2  58.427.221 6,6

Nutsbedrijven  17.118.264 1,6  21.068.388 2,4

Telecommunicatie  62.350.898 5,8  34.134.166 3,9

Small Cap fondsen  86.566.188 8,1  142.555.360 16,2

Emerging Market fondsen  77.452.654 7,3  88.912.158 10,1

Private Equity fondsen  53.457.513 5,0  31.967.878 3,6

 1.067.836.692 100,0  881.072.675 100,0
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De segmentatie van de aandelenportefeuille naar regio is als volgt:
 

31 december 2010 31 december 2009

EUR % EUR %

Europa  445.149.140 41,7  346.893.604 39,4

NoordAmerika  385.167.675 36,1  314.766.986 35,7

Pacific Rim (volwassen markten)  84.999.054 8,0  77.848.484 8,8

Emerging Markets  152.520.823 14,3  141.563.601 16,1

 1.067.836.692 100,0  881.072.675 100,0

 
Valutarisico
Van de gehele beleggingsportefeuille is ultimo 2010 3 1.510.617.706 (2009: 3 886.605.432) buiten de Euro belegd.  
Van dit bedrag is 85,2% (2009: 79,1%) afgedekt naar de Euro. Het strategische beleid van het fonds is om alle grote OESO
valuta (deels) af te dekken. Valuta van Emerging Markets worden niet afgedekt vanwege de kosten en vanwege de impliciete 
veronderstelling dat deze valuta door hoge groei zullen appreciëren.
Het valutarisico wordt in onderstaande tabel weergegeven.
 

 
EUR
vóór

 
EUR

valutaderivaten

31 december 2010
EUR

netto positie (na)

31 december 2009
EUR

netto positie (na)

Engelse Pond  135.485.120   123.498.862   11.986.258   6.228.749 

Japanse Yen  130.146.086   104.992.537   25.153.549   19.301.964 

Amerikaanse Dollar  962.987.335   861.906.004   101.081.331   48.931.583 

Canadese Dollar  66.895.697   66.856.714   38.983   937.662 

Australische Dollar  46.554.071   47.098.376    544.305   1.011.030 

Zwitserse Frank  38.765.051   39.713.703   948.652   25.555.513 

Hong Kong Dollar  28.268.095   28.086.779   181.316    361.173

Zweedse Kroon  14.506.227   14.522.674    16.447    43.758

Overige  87.010.024      87.010.024   83.579.158 

 1.510.617.706  1.286.675.649  223.942.057  185.140.728

Euro  1.406.996.908

  2.917.614.614 

De positie is weergegeven exclusief het saldo beleggingsdebiteuren, beleggingscrediteuren en liquide middelen.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van tegen
partijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen die obligatie
leningen uitgeven, banken waar deposito’s worden geplaatst, marktpartijen waarmee Over The Counter (OTC)derivatenposities 
worden aangegaan en aan bijvoorbeeld herverzekeraars. Over beursgenoteerde derivaten wordt geen kredietrisico gelopen.
Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft betrekking op het risico 
dat partijen waarmee het fonds transacties is aangegaan niet meer in staat zijn hun tegenprestatie te verrichten waardoor het 
fonds financiële verliezen lijdt.
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Beheersing vindt plaats door het stellen van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau. Dat wil zeggen met inachtneming van 
alle posities die een tegenpartij heeft jegens het fonds, zoals het vragen van extra zekerheden (als onderpand en dergelijke 
bij hypothecaire geldleningen en het uitlenen van effecten) en het hanteren van prudente verstrekkingnormen bij hypothe
caire geldleningen. Ter afdekking van het settlementrisico wordt door het fonds alleen belegd in markten waar een voldoende 
betrouwbaar clearing en settlementsysteem functioneert. Met betrekking tot nietbeursgenoteerde beleggingen, met name 
OTCderivaten, wordt door het fonds enkel gewerkt met tegenpartijen waarmee ISDA/CSAovereenkomsten zijn afgesloten 
zodat posities van het fonds adequaat worden afgedekt door onderpand.
 
In de onderstaande tabel wordt de verdeling van de vastrentende waarden naar sector weergegeven:
 

2010 2009

EUR EUR

Staatsleningen  787.076.924  315.284.548 

Bedrijfsleningen  10.820  209.751.157 

Global Credit fondsen  549.761.628   

Euro Credit fondsen    30.796.297 

Hypotheekbanken    18.711.717 

Hypotheken in eigen beheer  15.922.219  2.917.770 

Asset Backed obligaties  263.097  24.555.127 

Euro Secured Debt fondsen (leveraged loans)  78.321.234  73.037.301 

Emerging Market Debt fondsen  47.652.836  41.570.187 

High Yield fondsen  189.365.919  165.006.845 

Cash fondsen    144.508 

Global Bond fondsen    266.236.087 

 1.668.374.677  1.148.011.544 

De verdeling van vastrentende waarden naar regio is weergegeven in onderstaande tabel:

2010 2009

EUR EUR

Mondiaal 549.761.628 266.236.087

Europa 1.114.835.987 796.720.087

NoordAmerika 3.777.062  948.855

Pacific Rim (volwassen markten)    12.611.690 

Emerging markets    73.392.535 

 1.668.374.677  1.148.011.544 

Beleggingen waarvan de uitgevende partij volgens de JPMorgan EMDindices is gevestigd in groeimarkten in Azië, Latijns 
Amerika of Europa worden gerekend tot de regio ‘Emerging Markets’. 
Beleggingen uit de beleggingsportefeuille waarvan van uitgevende partijen in overige landen zijn gevestigd, worden gerekend 
tot beleggingen in ‘Mature markets’.
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Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille wordt het volgende overzicht 
gegeven:

31 december 2010 31 december 2009

EUR % EUR %

AAA 608.538.643  36,5   272.550.297  23,7

AA  100.349.240  6,0   31.600.317  2,8

A  2.107.426  0,1   169.216.773  14,7

BBB    0,0   94.449.712  8,2

BB    0,0   9.454.083  0,8

B   0,0   5.390.682  0,5

Overig  957.379.368  57,4   628.550.314  54,8

 1.668.374.677  100,0   1.148.011.544  100,0

In de categorie ‘overig’ is mede begrepen de belegging in beleggingsfondsen.

Verzekeringtechnische risico (actuariële risico’s)
Langlevenrisico
Langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van de 
technische voorzieningen. Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de uitkering van de 
pensioenverplichting. Door toepassing van de AGprognosetafel 201120600 met adequate correcties voor ervaringssterfte is 
het langlevenrisico nagenoeg geheel verdisconteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen.
Overigens is de AGprognosetafel 20112060 een schatting op basis van de meest recente inzichten ten aanzien van de ontwik
keling van de levensverwachting. Eén jaar afwijking voor zowel mannen of vrouwen ten opzichte van deze schatting resulteert 
in een wijziging van de VPV met ruim 2,5%.

Overlijdensrisico
Het overlijdensrisico betekent dat het fonds in geval van overlijden mogelijk een nabestaandenpensioen moet toekennen waar
voor door het fonds geen voorzieningen zijn getroffen. Dit risico kan worden uitgedrukt in risicokapitalen.

Arbeidsongeschiktheidsrisico
Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het fonds voorzieningen moet treffen voor premievrijstelling bij invalidi
teit en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen (schadereserve). Voor dit risico wordt jaarlijks een risicopremie 
in rekening gebracht. Het verschil tussen de risicopremie en de werkelijke kosten wordt verwerkt via het resultaat. De actuariële 
uitgangspunten voor de risicopremie worden periodiek herzien.

Het beleid van het fonds is om het overlijdens en arbeidsongeschiktheidsrisico niet her te verzekeren.

Indexatierisico (actuariële risico’s)
Het bestuur van het fonds heeft de ambitie om het pensioen te indexeren. De mate waarin dit kan worden gerealiseerd is 
afhankelijk van de ontwikkelingen in de rente, rendement, looninflatie en demografie. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de 
indexatietoezegging voorwaardelijk is, er is voor deze indexatie nimmer premie betaald en gereserveerd.
Het beleid en de ambitie inzake indexatie en toeslagverlening is weergegeven in de toelichting van de post ‘Indexering en 
overige toeslagen’. In het herstelplan zijn beperkende maatregelen opgenomen.

Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in 
liquide middelen, waardoor het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Waar de overige risicocompo
nenten vooral de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere termijn. Dit risico wordt beheerst door 
in het strategische en tactische beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de liquiditeitsposities. Er wordt even
eens rekening gehouden met de directe beleggingsopbrengsten en andere inkomsten zoals premies. Inzake het liquiditeitsrisico 
wordt vermeld dat het fonds in haar beleggingsportefeuille over voldoende obligaties beschikt die onmiddellijk zonder waarde
verlies te gelde kunnen worden gemaakt om eventuele onvoorziene uitstroom van geldmiddelen te financieren.
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Concentratierisico
Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen moeten per 
beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden gesommeerd. Als grote post wordt aangemerkt elke post 
die meer uitmaakt dan 2% van het balanstotaal of die meer uitmaakt dan 5% van de beleggingscategorie waartoe de beleg
ging behoort,.
 
Dit betreft per 31 december 2010 de volgende posten (percentage ten opzichte van het totaal van de betreffende beleggings
categorie in 2010 respectievelijk 2009):

31 december 2010 31 december 2009

EUR % EUR %

Duitsland  455.366.060 27,3  156.828.204 13,7

Frankrijk  144.088.165 8,6   0,0

Spanje  70.951.643 4,3   0,0

Overig  997.968.809 59,8  991.183.340 86,3

 1.668.374.677 100,0  1.148.011.544 100,0

 
In het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een adequate spreiding van activa en passiva ontbreekt.  
Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie van de portefeuille in regio’s, economische sectoren of tegenpartijen. 
Een portefeuille van leningen die sterk sectorgebonden is, kan door deze sectorconcentratie een verhoogd risico lopen. Indien 
aandelen in dezelfde sector worden aangehouden is sprake van een cumulatief concentratierisico.

Overige nietfinanciële risico’s
Operationeel risico
Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van gegevens, het verloren 
gaan van informatie, fraude en dergelijke. Dergelijke risico’s worden door het fonds beheerst door het stellen van hoge kwali
teitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn op gebieden zoals interne organisatie, procedures, processen 
en controles, kwaliteit geautomatiseerde systemen, enzovoorts. Deze kwaliteitseisen worden periodiek getoetst door het 
bestuur.

Systeemrisico
Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer naar behoren func
tioneert. Daardoor zijn beleggingen van het fonds niet langer verhandelbaar en kunnen zelfs, al dan niet tijdelijk, hun waarde 
verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit risico voor het fonds niet beheersbaar.

Specifieke financiële instrumenten (derivaten)
Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt tevens gebruikgemaakt van financiële derivaten. Als hoofdregel geldt, dat 
derivaten uitsluitend worden gebruikt voor zover dit passend is binnen het algemene beleggingsbeleid. De portefeuillestructuur 
en het risicoprofiel (berekent inclusief de economische effecten van derivaten) dienen zich binnen de door het bestuur vastge
stelde grenzen (limieten) te bevinden. 
Het fonds gebruikt derivaten voornamelijk om het valutarisico en het renterisico af te dekken. Een van de belangrijkste risico’s 
bij derivaten is het kredietrisico. Dit is het risico dat tegenpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit 
risico wordt beperkt door alleen transacties aan te gaan met te goeder naam bekend staande partijen. Bovendien geldt dat 
zoveel mogelijk wordt gewerkt met onderpand.

Gebruik wordt gemaakt van onder meer de volgende instrumenten: 
  Futures: dit zijn standaard beursgenoteerde instrumenten waarmee snel posities kunnen worden gewijzigd. Futures worden 

gebruikt voor het dynamische beleggingsbeleid. Dynamisch beleggingsbeleid is dekkingsgraad afhankelijk en de implemen
tatie vindt plaats binnen de grenzen ten opzichte van het statisch strategische beleggingsbeleid.

  Valutatermijncontracten: dit zijn met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt aangegaan 
tot het verkopen van een valuta en de aankoop van een andere valuta, tegen een vooraf vastgestelde prijs en op een 
vooraf vastgestelde datum. Door middel van valutatermijncontracten worden valutarisico’s afgedekt.

  Renteswaps: dit betreft met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt aangegaan tot het 
uitwisselen van rentebetalingen over een nominale hoofdsom. Door middel van swaps kan het fonds de rentegevoeligheid 
van de portefeuille beïnvloeden.
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Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2010:
 
 Type  actuele waarde activa  actuele waarde passiva 

 EUR  EUR 

Forward (on equity)  16.566.349   

Commodity Swaps     

Credit Default & Currency Swaps     

Valutatermijncontracten  5.791.175  8.428.286 

Interest rate swaps  66.893.603  105.620.993 

 89.251.127  114.049.279 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2009:
 
  Type  actuele waarde activa  actuele waarde passiva 

 EUR  EUR 

Forward (on equity)  23.033.175  1.469.523 

Commodity Swaps  492.933   

Credit Default en Currency Swaps  1.715.340  1.083.275 

Valutatermijncontracten  9.749.505  30.500.987 

Interest Rate Swaps  117.089.460  24.222.134 

 152.080.413  57.275.919 

7.5.10 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Langlopende contractuele verplichtingen
Uitbesteding pensioenadministratie en bestuursondersteuning
Het fonds heeft ingaande 1 januari 2010 een uitbestedingovereenkomst afgesloten met Syntrus Achmea voor een periode van 
zeven jaar. De jaarlijks te betalen vergoeding bedraagt in aanvang circa 3 2,8 miljoen. De totale verplichting voor de resterende 
looptijd bedraagt ruim 3 15 miljoen.

Voorwaardelijke verplichtingen
Juridische procedures
Per jaareinde lopen er geen juridische procedures tegen het fonds en heeft het fonds tevens geen juridische procedures aange
spannen tegenover derden.

Verstrekte zekerheden en garanties
Huurcontract kantoorgebouw
Het kantoor in Driebergen waarin het fonds tot en met december 2010 was gevestigd wordt gehuurd. De jaarhuur bedraagt op 
dit moment circa 3 240.000. Het contract loopt tot en met 30 november 2012. 
In dit verband is een bankgarantie gesteld ten bedrage van 3 47.720.
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7.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

7.6.1 Premiebijdragen risico fonds
 

2010 2009
EUR EUR

Premie ouderdoms en nabestaandenpensioenverzekering  94.705.805  85.438.147 

Toeslag actieve deelnemers per 1 januari komend jaar  14.141.300  11.574.000 

Premie arbeidsongeschiktheidspensioenverzekering  1.556.670  1.676.907 

 110.403.775  98.689.054 

De premies worden bij de werkgevers (aangesloten organisaties) in rekening gebracht. Per 1 januari 2011 worden de rechten 
van de actieve deelnemers met 1,1% verhoogd. De toeslagkoopsom hiervoor wordt in rekening gebracht bij de aangesloten 
werkgevers. Hiermee is een bedrag gemoeid van 3 14.141.300 (2009 : 3 11.574.000).
 
De kostendekkende, gedempte en feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet zijn als volgt:

2010 2009
EUR EUR

Kostendekkende premie  121.604.000  146.861.000 

Feitelijke premie  107.837.000  117.812.000 

Gedempte premie  104.392.000  114.020.000 

De feitelijke premie ad 3 107.837.000 (2009: 3 117.812.000) is 3 13.767.000 lager (2009: 3 29.049.000 lager) dan de kostendek
kende premie ad 3 121.604.000 (2009: 3 146.861.000); het verschil wordt voor zover mogelijk aan de reserve premieegalisatie 
onttrokken.
De gedempte kostendekkende premie bedraagt 3 104.392.000 (2009: 3 114.020.000) en is daarmee iets lager dan de feitelijke 
premie. De feitelijke premie ad 3 107.837.000 (2009: 3 117.812.000) wijkt af van de premiebaten in deze jaarrekening. 
De feitelijke premie is vastgesteld aan de hand van de premiefacturatie in 2010, terwijl de premiebate wordt gecorrigeerd voor 
overlopende posten van het ene naar het andere boekjaar (en overige correcties). De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke 
premie is als bate verantwoord. 
Het verschil tussen de feitelijke premie 2010 op basis van facturatie en de in de staat van baten en lasten verantwoorde feitelijke 
premie betreft het verschil in de toeslag voor actieve deelnemers komend boekjaar ultimo 2010 ten opzichte van ultimo 2009. 

De samenstelling van de kostendekkende premie is als volgt:
 

2010 2009
EUR EUR

Premie boekjaar  89.661.000  93.842.000 

Koopsom toeslagen komend boekjaar voor rekening van aangesloten organisaties  10.281.000  31.672.000 

Koopsom toeslagen komend boekjaar voor rekening van SBZ     

Solvabiliteitsopslag (22,4%)  21.662.000  21.347.000 

 121.604.000  146.861.000 

De (feitelijke) premie wordt vastgesteld inclusief een solvabiliteitsopslag van 13% in 2010 (2009: 8%). 
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7.6.2 Beleggingsresultaten risico fonds
 
 2010 directe beleggings

opbrengsten
EUR

indirecte beleggings
opbrengsten

EUR

 
totaal

EUR

Vastgoedbeleggingen   1.182.868   1.325.772   2.508.640 

Aandelen   14.271.665   217.561.455   231.833.120 

Vastrentende waarden   35.748.336   68.367.149   104.115.485 

Derivaten   6.866.774   100.885.413   107.752.187 

Overige beleggingen   809.533   18.469.154   19.278.687 

  58.879.176   406.608.943   465.488.119 

Overige indirecte  beleggingsopbrengsten       600.657   600.657

Valutaresultaten       97.666.934   97.666.934

Kosten vermogensbeheer   13.650.621      13.650.621

  45.228.555   308.341.352   353.569.907 

 2009  directe beleggings 
 opbrengsten 

 EUR 

 indirecte beleggings 
 opbrengsten 

 EUR 

 totaal 
 EUR 

Vastgoedbeleggingen   8.410.954     26.831.680    18.420.726

Aandelen   12.094.153   223.977.705   236.071.858 

Vastrentende waarden   33.521.125   144.556.935   178.078.060 

Derivaten    257.138   107.174.520    107.431.658

Cash   5.251.524   8.608.687   13.860.211 

Overige beleggingen      2.864.143   2.864.143 

  59.020.618   246.001.270   305.021.888 

Valutaresultaten      59.145.818   59.145.818 

Kosten vermogensbeheer    11.574.08       11.574.081

  47.446.537   305.147.088   352.593.625 

In de kosten vermogensbeheer zijn begrepen: de (performance)fees van de fiduciair managers, de kosten van de custodian,  
de beheerfees van discretionaire beleggingsmandaten en toegerekende kosten voor monitoring.

7.6.3 Overige baten
 

2010 2009

EUR EUR

Overige renteinkomsten (o.a. premiedebiteuren en rente van liquide middelen)  273.747  511.831 

Rente termijnregeling waardeoverdracht  56.918  111.125 

Valutawinst liquide middelen  6.478  13.220 

Uitbesteding uitvoeringsorganisatie    41.000 

Andere baten  9.421  987 

 346.564  678.163 
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7.6.4 Pensioenopbouw
Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw. Dit is het effect op de tech
nische voorzieningen van de in het verslagjaar opgebouwde nominale rechten ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. 
Verder is hierin begrepen het effect van de individuele salarisontwikkeling.

7.6.5 Indexering en overige toeslagen
In de staat van baten en lasten is de last uit hoofde van indexering en overige toeslagen welke aan het verslagjaar moet worden 
toegerekend verantwoord.
Het fonds past de opgebouwde pensioenrechten van de actieve deelnemers jaarlijks aan de loonontwikkeling volgens de  
Cao aan. De toeslagverlening heeft een onvoorwaardelijk karakter. Zolang het fonds volgens haar eigen beleidsstaffel over 
onvoldoende middelen beschikt, brengt het fonds voor deze toeslagverlening de volledige koopsom in rekening bij de 
aan gesloten organisaties.
Het fonds streeft er tevens naar de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenrechten (gewezen deelnemers) jaarlijks aan 
te passen aan de ontwikkeling van de prijsindex. Deze toeslagverlening heeft een voorwaardelijk karakter. De toeslagverlening 
is maximaal gelijk aan het rendement, ook als de prijsstijging hoger is. Op grond van het herstelplan wordt voorlopig maximaal 
50% van de prijsinflatie als toeslag toegekend. Het herstelplan schrijft voor dat er sprake dient te zijn van voldoende rendement 
en voldoende herstel van het vermogen alvorens deze toeslag toe te kennen.

In onderstaande tabel is de gerealiseerde indexatie ten opzichte van de ambitie weergegeven:

  Deelnemerscategorie  Indexatie 2010  Indexatie 2009  Indexatie 2008
  %  %  %
     
Actieve deelnemers Ambitie 1,00%  2,90%  3,77%
 Realisatie 1,00%  2,90%  3,77%
Pensioengerechtigden Ambitie 0,40%  2,53%  1,48%
 Realisatie 0,20%  0,00%  1,48%
Gewezen deelnemers Ambitie 0,40%  2,53%  1,48%
 Realisatie 0,20%  0,00%  1,48%

In 2010 (0,20%) en 2011 (0,70%) is op grond van het herstelplan 50% van de prijsinflatie als toeslag aan pensioen
gerechtigden en gewezen deelnemers toegekend. 

7.6.6 Rentetoevoeging technische voorzieningen

De pensioenverplichtingen zijn opgerent met 3,5% (2009: 3,9% ), zijnde 3 31.707.000 (2009: 3 60.666.000). Het rente
percentage is afgeleid van de eenjaarsrente uit de rentetermijnstructuur per begin van het boekjaar zoals gepubliceerd door DNB.
 
7.6.7 Pensioenuitkeringen
 

2010 2009
EUR EUR

Ouderdomspensioen  61.274.874  57.815.127 

Nabestaandenpensioen  18.799.083  18.073.507 

Afkoopsommen  397.757  3.188.335 

Sociale lasten  15.607  18.297 

Totaal ouderdoms en nabestaandenpensioen  80.487.321  79.095.266 

Arbeidsongeschiktheidspensioen inclusief sociale lasten  3.073.323  3.198.304 

Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid  5.293.226  6.474.087 

Totaal arbeidsongeschiktheidspensioen  8.366.549  9.672.391 

 88.853.870  88.767.657 

De post afkoopsommen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan 3 420,69 (2009: 3 417,74) per jaar  
(de afkoopgrens) overeenkomstig de Pensioenwet (artikel 66).
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7.6.8 Pensioenuitvoeringskosten

2010 2009
EUR EUR

Administratiekostenvergoeding   2.827.695   2.695.889 

Bestuur, deelnemersraad, verantwoordingsorgaan en visitatie   123.769   156.695 

Commissie van Beroep   1.350    

Adviseurs en controlekosten   337.356   352.690 

Kosten beleggingen   12.904.825   10.692.591 

Contributies en bijdragen (o.a. VB, DNB en AFM)   279.035   177.230 

Uitbesteding pensioenuitvoering    492.233 

Diversen   20.454   18.431 

Totaal uitvoeringskosten   16.494.484   14.585.759 

In mindering op beleggingsopbrengsten   13.650.621   11.574.081

Totaal pensioenuitvoeringskosten   2.843.863   3.011.678 

In 2009 was de uitvoeringorganisatie van het fonds nog niet uitbesteed aan Syntrus Achmea. De administratiekostenvergoeding 
2009 is samengesteld uit posten uit de exploitatie 2009, die onderdeel zijn van offerte van Syntrus Achmea. De administratie
kostenvergoeding 2010 betreft de door Syntrus Achmea in rekening gebrachte jaarfee. 
Inzake de samenstelling van de kostenvergoeding aan de vermogensbeheerders wordt verwezen naar paragraaf 7.6.2.

In het boekjaar en voorgaand boekjaar is voor de controle van de jaarrekening een bedrag van 3 92.195,00 (incl. BTW) aan 
accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht (2009: 3 131.743,00 incl. BTW). Voor fiscale advisering betreft dit 
een bedrag van 3 29.741,00 (incl. BTW) dat ten laste van het resultaat is gebracht (2009: 3 0,00). De honoraria betreffen de 
werkzaamheden die bij het fonds zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in  
art. 1 lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe 
de accountantsorganisatie behoort.
 
7.6.9 Aantal personeelsleden

Bij het fonds zijn geen werknemers in dienst. 
De pensioenuitvoering is volledig uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV.

7.6.10 Bezoldiging bestuurders

De vergoedingen aan het statutair bestuur houden verband met werkzaamheden voor bestuurs en commissievergaderingen. 
De vergoedingsregeling voor bestuursleden kent een vacatiegeld van 3 555,50 per dagdeel en een vergoeding voor reiskosten, 
zijnde de werkelijke kosten voor openbaar vervoer dan wel 3 0,27 per kilometer. Naast kostenvergoedingen ontvingen de 
bestuursleden in 2010 in totaal 3 62.379 aan vacatiegeld (2009: 3 78.100) voor de voorbereiding op en het bijwonen van 
vergaderingen. 

De overige gremia ontvangen een onkostenvergoeding. Het intern toezicht is extern belegd.

7.6.11 Wijziging marktrente

Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de actuele 
rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt hier verantwoord.
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7.6.12 Wijziging overige actuariële uitgangspunten

De actuariële grondslagen en/of methoden worden periodiek beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de bereke
ning van de reële waarde van de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe actuariële 
des kundigheid. Dit betreft onder meer de vergelijking van veronderstellingen ten aanzien sterfte, langleven, arbeidsongeschikt
heid met werkelijke waarnemingen voor zowel de gehele bevolking als specifiek voor de populatie van het fonds.
De vaststelling van de toereikendheid van de technische voorzieningen is een inherent onzeker proces, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van schattingen en oordelen door het bestuur van het fonds. 

7.6.13 Overige wijzigingen in de technische voorzieningen
 

2010 2009
EUR EUR

Resultaat op kanssystemen

Sterfte    1.434.000    4.934.000

Arbeidsongeschiktheid   3.859.000   6.413.000 

Mutaties en correcties   2.033.852   4.371.259 

Totaal resultaat op kanssystemen   4.458.852   5.850.259 

In premie begrepen opslag arbeidongeschiktheid   6.039.000    5.488.000

Resultaat op afkoop   409.000    1.057.000

Totaal overige wijzigingen in de voorziening   1.989.148    694.741

7.6.14 Elders verzekerd

Hieronder worden de uitkeringen verantwoord die worden ontvangen van pensioenuitvoerders uit hoofde van polissen, die aan 
het fonds zijn overgedragen. De uitkeringen belopen een bedrag van 3 1.560.099 (2009: 3 1.621.391). Op deze uitkeringen 
wordt de premie in mindering gebracht, die uit hoofde van enkele polissen nog aan andere uitvoerders verschuldigd is, zijnde 
3 4.312 (2009: 3 7.040). 

7.6.15 Saldo overdracht van rechten
 

2010 2009

EUR EUR

Saldo overdrachten van rechten

Inkomende waardeoverdrachten    6.756.541    28.322.907

Uitgaande waardeoverdrachten   8.909.225   9.040.541 

Subtotaal   2.152.684    19.282.366

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

Toevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen   9.162.111   33.814.809 

Onttrekking aan de voorziening pensioenverplichtingen    11.550.228    14.702.325

Totaal overige resultaten    2.388.117    19.112.484 

Saldo overdracht van rechten    235.433    169.882
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Een inkomende waardeoverdracht betreft de ontvangst van de contante waarde van premievrije pensioenaanspraken van  
deelnemers (die tot de ontslagdatum zijn opgebouwd) van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de vorige 
 werkgever. Een uitgaande waardeoverdracht betreft de overdracht aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de 
nieuwe werkgever van de contante waarde van premievrije pensioenaanspraken van deelnemers, die tot de ontslagdatum zijn  
opgebouwd. De ontvangen koopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra pensioenaanspraken.

7.6.16 Overige lasten
 

2010 2009

EUR EUR

Uitbesteding uitvoeringsorganisatie    350.478 

Andere lasten  4.042   

 4.042  350.478 

7.6.17 Belastingen

De activiteiten van het fonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennootschapsbelasting.

7.6.18 Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur

De Meern, 22 juni 2011
Namens het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars

R. Wenselaar  J.G.A. van den Brink
Voorzitter  Vicevoorzitter
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7.7 Overige gegevens 

7.7.1 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten

Het maken van winst wordt niet beoogd. Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling 
opgenomen in de statuten van het fonds. De bestemming is nader uitgewerkt in de ABTN.

Het voorstel resultaatbestemming 2010 is opgenomen in de staat van baten en lasten in de jaarrekening.

7.7.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Begin mei 2011 heeft de directie van Achmea besloten middelen beschikbaar te stellen om met terugwerkende kracht per  
1 januari 2011 aan gepensioneerden en gewezen deelnemers een toeslag te verlenen van 1,38%. Van deze toeslag zal 0,68% 
in rekening worden gebracht bij Achmea en 0,7% komt overeenkomstig de toeslagverlening aan gepensioneerden en gewezen 
deelnemers uit de regeling voor zorgverzekeraars voor rekening van het fonds. 
De hieruit voor het fonds volgende last bedraagt circa 3 840.000.
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7.8 Actuariële verklaring

Opdracht
Door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars te De Meern is aan Towers Watson Netherlands B.V. de opdracht 
verleend tot het afgeven van een actuariële  verklaring, als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2010.

Gegevens
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de verant woordelijkheid van 
het bestuur van het pensioenfonds.
Voor de toetsing van de fondsmiddelen en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de financiële 
gegevens die ten grondslag liggen aan de  jaar rekening.
In overeenstemming met de richtlijn “Samenwerking tussen accountant en actuaris ter zake van de controle van verantwoor
dingen van verzekeringsinstellingen” heeft de accountant van het pensioenfonds mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten 
aanzien van de betrouwbaarheid en de volledigheid van de administratieve basisgegevens en de overige uitgangspunten die 
voor mijn oordeelsvorming van belang zijn.

Werkzaamheden
Ter uitvoering van de opdracht heb ik onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de  Pensioenwet.
De door het pensioenfonds verstrekte administratieve basisgegevens en de bevindingen van de accountant ten aanzien hiervan 
zijn zodanig, dat ik die gegevens als uitgangspunt voor mijn beoordelingswerkzaamheden heb aanvaard.
Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht:
  heb ik ondermeer onderzocht of de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen 

vermogen toereikend zijn vastgesteld, en
  heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogens positie van het pensioenfonds.

Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten geen 
onjuistheden van materieel belang bevatten. Ik heb mij een oordeel gevormd over de waarschijnlijkheid waarmee het pensioen
fonds de tot de balansdatum aangegane verplichtingen kan nakomen, mede in aanmerking nemend het financieel beleid van 
het pensioenfonds.
De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het Actuarieel Genootschap 
geldende normen en gebruiken en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor mijn oordeel.

Oordeel
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningregels en uitgangspunten, als geheel bezien, 
toereikend vastgesteld. Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het wettelijk vereist eigen 
vermogen, maar niet lager dan het wettelijk minimaal vereist eigen vermogen. Gemeten naar de wettelijke maatstaf is er, ten 
aanzien van de verplichtingen, aangegaan tot balansdatum, sprake van een reservetekort.

Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd, dat is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de 
Pensioenwet, met uitzondering van artikel 132, in verband met het reservetekort.
De vermogenspositie van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars is naar mijn mening niet voldoende, vanwege het 
reservetekort.

Rotterdam, 22 juni 2011

Drs. M. Vrijenhoek AAG
Verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V.
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7.9 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars 

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars te  
De Meern gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de staat van baten en lasten over 
2010 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het saldo van 
baten en lasten getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met inachtneming van het bepaalde in artikel 
146 Pensioenwet. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze 
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden.  
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende  ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en 
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang 
bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelich
tingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeels
vorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 
Bij het maken van deze risicoinschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor 
het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden 
die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking 
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de 
stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons 
oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting 
Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars per 31 december 2010 en van het saldo van baten en lasten over 2010 in overeen
stemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) met inacht neming van het bepaalde in 
artikel 146 Pensioenwet.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het 
onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en 
of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het bestuurs
verslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Amsterdam, 22 juni 2011
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
Origineel getekend door Drs. H.C. van der Rijst RA
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Bijlage 1 Aangesloten organisaties
Met ingang van 1 januari 2009 zijn met de deelnemende organisaties uitvoeringsovereenkomsten afgesloten. Deze overeen
komsten zijn vernieuwd per 1 januari 2011. De overeenkomst loopt voor onbepaalde tijd en kent een opzegtermijn van een 
jaar. 

Per 31 december 2010 kan van aangesloten organisaties onderstaand overzicht worden gegeven: 

  2010 2009 2008 2007 2006
 
Ziekenfonds / Zorgverzekeraars  14 14 14 15 20
Bovenbouwinstellingen / Verzekeraars  12 12 12 15 13
Tandheelkundige instellingen  7 7 7 7 7
Koepel / Holdingorganisaties  1 1 1 1 1
Informaticainstellingen  6 5 5 5 6
Trombosediensten / Artsenlaboratoria  2 2 2 2 2
Overige instellingen   15 17 17 15 13
Totaal  57 58 58 60 62
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Bijlage 2 Volumeveranderingen

 
Mutatieoverzicht

   
 

Deelnemers

 
Gewezen

deelnemers

Arbeids
ongeschikte
deelnemers

 
Pensioen

gerechtigden

 
 

Totaal

Stand per 1 januari 2010   17.197 17.999 1.049 5.793 42.038

Van gewezen dln naar deelnemer 108 108 0

Van dln naar gewezen deelnemer  1.361 1.361 0

Arbeidsongeschiktheid 31 31

Revalidering  42  42

Pensionering  215  211 545 119

Toetreding 1.406 283 1.689

Overlijden  22  25  207  254

Waardeoverdracht  343  343

Afkoop klein pensioen  381  5  386

Overige oorzaken  11  41  50  102

Stand per 31 december 2010 17.102 18.534 1.038 6.076 42.750

Aantallen
Het aantal deelnemers, gewezen deelnemers, arbeidsongeschikten en pensioengerechtigden, gesplitst naar categorie bedroeg 
ultimo verslagjaar: 

    
  2010 2009
 
  Deelnemers mannen 6.213 6.227
 vrouwen 10.889 10.970
  Gewezen deelnemers mannen 6.231 6.074
 vrouwen 12.303 11.925
  Arbeidsongeschiktheidspensioen mannen 257 264
 vrouwen 781 785
  Ouderdomspensioen mannen 2.476 2.374
 vrouwen 1.896 1.739
  Partnerpensioen mannen 185 173
 vrouwen 1.354 1.348
  Wezenpensioen  165 159

Overzicht gemiddelde leeftijd

Deelnemers Gewezen deelnemers Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen

2010 43,4 44,7 71,0 74,3

2009 43,1 44,2 71,1 74,1

2008 42,8 43,6 71,3 74,1

2007 42,2 43,3 71,5 74,2

2006 41,4 43,1 71,9 74,2

2005 40,5 43,1 71,9 74,4

2004 40,2 43,1 72,3 74,5

2003 39,7 42,7 72,5 74,4
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Bijlage 3 Begrippenlijst 
ABTN (Actuariële en bedrijfstechnische nota)
Pensioenfondsen dienen te werken volgens een ABTN. Hierin zijn de financiële opzet van een pensioenfonds en de grondslagen 
waarop deze berust, gemotiveerd omschreven. 

Actuariële grondslagen
Wanneer een contante waarde van een reeks toekomstige uitkeringen moet worden bepaald, maakt de actuaris gebruik van 
actuariële grondslagen, zoals: de rekenrente, de kansstelsels (sterftekansen, arbeidsongeschiktheids en revalidatiekansen, 
frequenties van gehuwd zijn, toekomstige salarisontwikkeling of toeslagenbeleid et cetera), kostenopslagen (bijvoorbeeld voor 
administratiekosten en / of excassokosten) en sovabiliteitsopslagen. 

Actuariële premie
De premie die gebaseerd op de actuariële grondslagen.

ALM (Asset Liability Management)
Een methode om modelmatig de samenstelling van de strategische beleggingsportefeuille te bepalen, rekening houdend met 
de pensioenverplichtingen. 

Benchmark
Vergelijkingsmaatstaf. Representatieve herbeleggingsindex waartegen de prestaties van een beleggingsportefeuille worden 
afgezet.

Collateral
Het onderpand dat iemand die iets leent of huurt achterlaat bij de eigenaar om zo te waarborgen dat het geleende goed terug
komt. 

Commodities
Een beleggingsklasse die betrekking heeft op grondstoffen en bulkgoederen die worden verhandeld op de goederen
termijnmarkt. 

Corporate Governance
Goed ondernemerschap; onder andere integer en transparant handelen door het bestuur, alsmede goed toezicht hierop. Ook 
het afleggen van verantwoording over het uitgevoerde beleid en het toezicht hierop valt eronder.

CPI
Consumenten prijsindex, vastgesteld door het CBS.

Creditspread
Het renteverschil tussen een bedrijfsobligatie (credit) en een overheidsobligatie met eenzelfde looptijd. 

Custodian
De bewaarbank van effecten. Waar op een bankrekening geldbedragen worden geadministreerd, worden door een effectenbe
waarder (custodian) de fysieke stukken, zoals aandelen en obligaties bewaard. 

Dekkingsgraad
De waarde van het pensioenvermogen uitgedrukt als percentage van de waarde van de pensioenverplichtingen. De dekkings
graad wordt als graadmeter beschouwd voor de mate van zekerheid dat de toegezegde pensioenen ook daadwerkelijk kunnen 
worden uitbetaald. 

Deposito
Tegoed bij een bankinstelling, waarover eerst na verloop van een overeengekomen tijdsduur (maximaal 2 jaar) kan worden 
beschikt. 

Derivaat
Financieel contract waarvan de waarde is afgeleid van een andere (onderliggende) waarde, zoals een aandeel, obligatie of 
grondstof. Bijvoorbeeld: futures, swaps.
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Discretionair beheer
Op maat gemaakt vermogensbeheer. 

Duration
Gewogen gemiddelde looptijd van een lening. Maatstaf om de prijsgevoeligheid van de lening te bepalen voor renteverande
ringen. 

Engagement
Door middel van actief gebruik maken van de rechten van eigendom van bijvoorbeeld aandelen, invloed uitoefenen op 
bedrijven via dialoog. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. 

Fiduciair
Dienstverlening die bestaat uit onderliggende deelservices aangeboden door vermogensbeheerders. Aan fiduciair management 
wordt in de praktijk verschillende invulling gegeven. Hierbij kan gedacht worden aan de bundeling van strategische advise
ring, portefeuillemanagement, integrale rapportering, risicomanagement en client servicing. Het is een vorm van uitbesteding 
waarbij de fiduciaire manager handelt binnen een mandaat, waarbij het bestuur van het pensioenfonds verantwoordelijk blijft 
voor het beleid en de monitoring. 

Franchise
Vrijgesteld bedrag. Over dit deel van het pensioengevend loon worden geen aanspraken opgebouwd. 

FTK (Financieel Toetsingskader)
Stelsel van De Nederlandsche Bank voor in de toekomst te hanteren waarderingsmethoden. 

Future
Een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om in de toekomst een bepaalde hoeveelheid van een product 
of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. 

GTAA fondsen  
(Global Tactical Asset Allocation)
Fondsen die door tactische beleggingen op de korte termijn op international niveau rendementen willen behalen uit de 
mondiale ontwikkelingen. 

Hedge fondsen
Beleggingsfondsen die een zeer actief beleid voeren op hun portefeuille, weinige beperkingen kennen in instrumenten en stra
tegieën die hen ter beschikking staan en daardoor bepaalde risico’s in hun portefeuille kunnen afdekken (hedgen). 

High Yield
Hoogrenderende obligaties, uitgegeven door ondernemingen met een lage kredietwaardigheid. 

IRS (Intrest Rate Swap)
Een swap ter afdekking van het neerwaarts renterisico.

LOM (Lead Overlay Manager)
Fiduciair manager verantwoordelijk voor de inrichting en de bewaking van de strategische portefeuille en het risicobudget.

Matching
Het optimaal afstemmen van de looptijd van de activa met de looptijd van de passiva van een pensioenfonds. Wanneer een 
pensioenfonds aan zijn verplichtingen moet voldoen (pensioenen uitbetalen), dienen daarvoor op tijd de beschikbare middelen 
vrij te komen. Perfecte matching / afstemming is nauwelijks mogelijk. Een zo goed mogelijke benadering wordt bereikt met 
asset liability management (ALM).

MoM (Manager of Managers)
Financieel intermediair die onderliggende managers inhuurt, controleert en vervangt voor de uitvoering van de verschillende 
onderdelen van een beleggingsportefeuille.
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OTC forwards
Een OTC forward is een niet door de beurs gereguleerd derivaat dat de gebruiker in staat stelt om op een goedkope en effici
ente manier een blootstelling naar het onderliggende instrument te verkrijgen. 

Outperformance
Er wordt een beter resultaat behaald dan de benchmark. 

Private equity
Investeringen in ondernemingen die niet beursgenoteerd zijn. 

Rating
De rating van een belegging of een onderneming geeft het ‘credit risk’ of debiteurenrisico van een bepaalde belegging weer. 
Vastrentende waarden hebben bijvoorbeeld pas voldoende kwaliteit vanaf een bepaalde kredietwaardigheid, voorzien van een 
rating BBB, A, AA of AAA. De ratings worden vastgesteld door gespecialiseerde bureaus. 

Rebalancing
Doordat de financiële markten altijd in beweging zijn, kan de portefeuilleverhouding schommelen. De periodieke herschikking, 
om er voor te zorgen dat de oorspronkelijke verhouding intact blijft, wordt ‘rebalancing’ genoemd. 

Rekenrente
Fictief rendementspercentage dat het belegde vermogen in de toekomst wordt geacht op te brengen. 

Rentetermijnstructuur (RTS)
De rentetermijnstructuur is een grafiek die het verband weergeeft tussen de looptijd van een vastrentende belegging enerzijds 
en de daarop te ontvangen marktrente anderzijds. 

Small cap fondsen
Aandelenfondsen met beleggingen in ondernemingen met een relatief beperkt marktkapitaal. 

Solvabiliteit
Het vermogen dat op langere termijn aanwezig moet zijn om de verplichtingen te kunnen nakomen. 

Spread
De maximale afwijking van de intrinsieke waarde van een fonds, zowel positief als negatief. Het fonds kan worden aangeboden 
tegen een prijs die enkele procenten boven de intrinsieke waarde ligt. Andersom kan een fonds worden gekocht tegen een prijs 
die enkele procenten onder de intrinsieke waarde ligt. Het verschil tussen koers en intrinsieke waarde wordt ‘spread’ genoemd. 

STAR (Stichting van de Arbeid)
Een landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers in Nederland. 

Sterftegrondslag
Berekeningsmethode gebaseerd op een statistisch overzicht van sterftekansen per leeftijd van een bepaalde groep personen.

Swap
Ruil van het rendement op een vastgestelde referentiewaarde tegen een variabele rente gedurende een vastgestelde looptijd.

TAA (Tactical Asset Allocation)
Korte termijn asset allocatie waarmee wordt getracht voordeel te behalen uit de korte termijn rendementsverwachting van 
beleggingscategorieën. Het houdt geen rekening met de verplichtingenstructuur van een pensioenfonds, maar neemt de strate
gische asset allocatie als uitgangspunt. 

Underperformance
Er wordt een slechter resultaat behaald dan de benchmark. 
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Vastrentende waarden 
Beleggingssoort waarover in beginsel een vaste rente vergoeding en een vaste looptijd geldt, zoals obligaties, onderhandse 
leningen en hypotheken. 

Volatiliteit
Maatstaf voor de beweeglijkheid of het risico van een economische grootheid (bijvoorbeeld het rendement op aandelen) ten 
opzichte van het gemiddelde van deze grootheid. 

VPV (Voorziening Pensioen Verplichtingen)
De passiva van het pensioenfonds, gelijk aan de waarde van de pensioenverplichtingen. 

Waardeoverdracht 
Het naar een andere pensioenregeling overdragen van de waarde van een tot zeker moment opgebouwde pensioenaanspraak, 
in het geval de deelnemer verandert van werkgever of verzekeraar. 

Z-score
Mate waarin het werkelijke rendement van een pensioenfonds afwijkt van het rendement van de door het bestuur vastgestelde 
normportefeuille.
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