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Voorwoord

Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Bedrijfstakpensioen-
fonds Zorgverzekeraars over het jaar 2013. In dit jaarverslag 
informeren wij u over ons fonds, de ontwikkelingen daar-
binnen en externe factoren die hierop van invloed zijn. Ook 
geeft het jaarverslag inzicht in de financiële situatie van ons 
fonds. Het doel van de verslaglegging is om helderheid te 
verschaffen over de financiële positie, de resultaten en de 
wijzigingen in de financiële positie van ons fonds. Dit jaar-
verslag is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving. Met dit verslag willen wij een goed 
en compleet beeld schetsen van de situatie van Stichting 
Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars.

Ook in 2013 bleven de effecten van de enkele jaren geleden 
begonnen financiële crisis en de nasleep van de Eurocrisis 
voelbaar. Er was sprake van een ruim monetair beleid en een 
ontluikend maar nog onzeker economisch herstel. Voor  
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars 
kenmerkte het jaar 2013 zich vooral ook door de overgang 
naar een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 en de 
voorbereidingen op een andere governancestructuur van  
het fonds. 

Door sociale partners is in 2013 overeengekomen dat de 
pensioenregeling wordt aangepast aan de nieuwe fiscale 
kaders, dat wil zeggen een pensioenrichtleeftijd van 67 
jaar en een opbouwpercentage van 2,15%. Voorts hebben 
sociale partners bepaald dat bestaande pensioenrechten, 
voor zover ze niet al tot uitkering komen, actuarieel neutraal, 
worden omgezet naar een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars is in 
aanloop naar deze nieuwe pensioenregeling met sociale  
partners opgetrokken en heeft, nadat de inhoud van de 
nieuwe pensioenregeling duidelijk was, deze regeling 
verwerkt in het nieuwe pensioenreglement SBZ 2014. Door 
middel van een uitgebreide communicatiecampagne zijn 
deelnemers en werkgevers eind 2013 op de hoogte gesteld 
van de inhoud van de nieuwe pensioenregeling. 
Met één van de bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds 
Zorgverzekeraars aangesloten werkgevers die een aantal 
aanvullende afspraken kent voor (gewezen) deelnemers ten 
opzichte van de pensioenregeling van het fonds, is in 2013 
en begin 2014 intensief overleg gevoerd over de uitvoering 
van de pensioenregeling in 2013 en 2014. 

Niet alleen veranderde de wetgeving op het gebied van de 
inhoud van pensioenregelingen. Ook de wetgeving voor 
de inrichting van bestuur, toezicht en medezeggenschap 
bij pensioenfondsen is in 2013 gewijzigd. Vanaf 1 juli 2014 
moeten pensioenfondsen de bestuurlijke organisatie hebben 
ingericht volgens één van de modellen zoals die door de 
wetgever is voorgeschreven. Vanaf die datum moeten ook 
een of meer vertegenwoordigers van pensioengerechtigden 
in het bestuur zitten. In het verantwoordingsorgaan was dat 

al zo. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars 
heeft in 2013 gekozen om per 1 juli 2014 het bestuur in te 
richten volgens het ‘omgekeerd gemengd model’. Sociale 
partners zijn nadrukkelijk bij deze keuze betrokken. Het 
‘omgekeerd gemengd model’ houdt in dat uitvoerende en 
niet uitvoerende bestuursleden samen één bestuur vormen. 
De niet uitvoerende bestuursleden houden toezicht. De 
medezeggenschap en de (bestuurs)verantwoording is belegd 
bij het verantwoordingsorgaan. In de eerste helft van 2014 
zijn door het bestuur verkiezingen uitgeschreven voor zowel 
de leden van het verantwoordingsorgaan die pensioen-
gerechtigden vertegenwoordigen als het bestuurslid dat 
pensioengerechtigden vertegenwoordigt in het bestuur. De 
overige niet uitvoerende bestuursleden zijn voorgedragen 
door sociale partners. 

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars heeft 
het jaar afgesloten met een dekkingsgraad van 114,0% (op 
basis van de Ultimate Forward Rate), welke dekkingsgraad 
hoger lag dan de dekkingsgraad waarmee 2013 startte 
(111,6%). Deze stijging is onder andere toe te schrijven aan 
het goede rendement dat op aandelen werd gerealiseerd. 
De vastrentende beleggingen rendeerden in 2013 als gevolg 
van de rentestijging negatief en droegen dus negatief bij aan 
de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Het beleggingsren-
dement van de fysieke beleggingsportefeuille beliep +3,3%. 
Overall geldt echter ten aanzien van beleggingen dat in 
2013, in tegenstelling tot 2012, sprake was van een beperkt 
negatief rendement (-0,25%). Dit was vooral het gevolg van 
enerzijds de dynamische strategieën en anderzijds de strate-
gische afdekkingsoperaties, waaronder de renteafdekking die 
door de rentestijging negatief rendeerde. 

De verplichtingen daalden in 2013 met 2,4%. De  
ontwikkelingen in het deelnemersbestand hadden een 
verhogend effect, tegenover het verlagende effect van de 
renteontwikkelingen. Uiteindelijk was per saldo sprake een 
positieve bijdrage van 2,4% aan de dekkingsgraad. 

Met de dekkingsgraad ultimo 2013 liep Stichting  
Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars qua herstel voor 
op het in het herstelplan uitgestippelde pad. Het lange 
termijn herstelplan was in 2013 echter nog van kracht.
Ondanks dat de hoogte van de dekkingsgraad is gebaseerd 
op de Ultimate Forward Rate (UFR) als rentetermijnstructuur 
voor de berekening van de omvang van de verplichtingen,  
is het bestuur ook in 2013 bij de bepaling van beleid  
uitgegaan van de financiële situatie op basis van markt(rente)
waardering en markt- of economische risico’s. Als gevolg 
daarvan wordt de ontwikkeling van de dekkingsgraad op 
basis van de zuivere rentetermijnstructuur, naast de  
ontwikkeling van de dekkingsgraad op basis van de UFR, 
voortdurend gevolgd. Hierover wordt wekelijks bericht via  
de website van het fonds. 
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Zowel het bestuur als de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan hebben ook in 2013 deelgenomen aan een intensief 
opleidingstraject, dat in 2012 is gestart, teneinde de deskundigheid op peil te houden en te vergroten. Ook is door het bestuur, 
de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving ten 
aanzien van de pensioenregeling per 2014 en de inrichting van bestuur, toezicht en medezeggenschap bij pensioenfondsen. Nu 
de keuze is gemaakt om per 1 juli 2014 over te gaan naar het omgekeerd gemengd model, betekent dit dat de deelnemersraad 
en het verantwoordingsorgaan per genoemde datum niet meer zullen bestaan en hiervoor een nieuw verantwoordingsorgaan 
in de plaats zal komen. Het bestuur is de zittende leden van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan zeer erkentelijk 
voor de in de afgelopen jaren getoonde betrokkenheid en de deskundige, gevraagd en ongevraagd gegeven, adviezen. 

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, 23 juni 2014

R. Wenselaar J.G.A. van den Brink
Voorzitter Vicevoorzitter
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Meerjarenoverzicht
2013 2012 2011 2010 2009

Aantallen

Aangesloten organisaties 53 57 54 57 58

Deelnemers1 12.421 14.898 16.369 17.102 17.197

Arbeidsongeschikte deelnemers vrijgesteld van 
premiebetaling 910 938 996 1.038 1.049

Gewezen deelnemers2 20.405 17.195 19.389 18.534 17.999

Pensioengerechtigden 6.998 6.580 6.370 6.076 5.793

Pensioengerechtigden

Ouderdomspensioen 5.201 4.816 4.636 4.372 4.113

Partnerpensioen 1.619 1.594 1.573 1.539 1.521

Wezenpensioen 178 170 161 165 159

Toeslag op pensioen en pensioenaanspraken 
per 1 januari komend boekjaar

Deelnemers 0,80% 1,00% 1,10% 1,10% 1,00%

Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 0,00% 0,00% 0,00% 0,70% 0,20%

Financiële gegevens 
(bedragen x EUR 1.000)/Procenten

Kostendekkende premie 151.979 151.454 134.068 121.604 146.861

Gedempte premie 101.872 97.274 102.763 104.392 114.020

Feitelijke premie 112.875 117.582 118.084 107.837 117.812

Pensioenuitkeringen 92.284 92.470 93.326 88.854 88.725

Portefeuillewaarde en positieve derivaten 3.966.407 3.877.032 3.371.169 3.152.476 2.727.027

Negatieve derivaten -176.841 -87.014 -90.471 -114.049 -57.276

Belegd vermogen 3.789.566 3.790.018 3.280.698 3.038.427 2.669.751

Beleggingsopbrengsten -22.644 482.610 233.101 367.221 364.168

Jaarrendement op beleggingen -0,2% 14,9% 8,1% 14,0% 16,5%

Benchmark 2,2% 10,3% 2,8% 11,5% 16,0%

Vijfjaarsgemiddelde 10,5% 7,7% 5,8% 5,6% 5,7%

Tienjaarsgemiddelde 7,2% 8,0% 5,4% 4,5% 3,5%

Technische voorziening 3.339.829 3.423.586 3.134.124 2.650.459 2.374.986

Vrij vermogen 14.821 -26.802 -211.320 -86.986 -216.047

Reserve premie-egalisatie - - - - -

Reserve beleggingsrisico’s 454.217 422.929 396.352 498.930 532.323

Dekkingsgraad o.b.v. zuivere rentetermijnstructuur 112% 106% 106% 116% 113%

Dekkingsgraad o.b.v. UFR (per 2012) 114% 112% - - -

Vereiste dekkingsgraad 114% 112% 113% 119% 122%

Minimaal vereiste dekkingsgraad 105% 104% 104% 104% 104%

Resultaat 72.911 211.095 -226.912 95.668 303.796

1   In de aantallen in het meerjarenoverzicht zijn vanaf 2012 de verevende polissen niet apart meegeteld. Dit is een correctie op  
   voorgaande jaren en geeft een daling in de aantallen ten opzichte van eerdere boekjaren.
2  Idem als bij 1.
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1 Het fonds

1.1 Inleiding

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars kent 
verschillende organen, zoals het bestuur, de deelnemersraad 
en het verantwoordingsorgaan, maar ook een audit- en 
compliancecommissie en een beleggingscommissie.  
Daarnaast is een aantal externe partijen intensief bij Stichting 
Bedrijfstakpensioenfonds 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 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 14 mei 2012.

1.2.2 Doelstelling, missie en strategie

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.

Daarbij staat de volgende missie centraal: 
SBZ is dé natuurlijke leverancier van pensioenregelingen 
voor de bedrijfstak zorgverzekeraars waarbij het leveren van 
kwaliteit naar aangesloten organisaties en hun deelnemers 
en pensioengerechtigden voorop staat, zonder dat daarbij 
sprake is van een winstoogmerk.

Om haar doelstelling te bereiken heeft het fonds de  
uitvoering van de pensioenadministratie, de bestuursonder-
steuning en de monitoring van het vermogensbeheer met 
ingang van 1 januari 2010 opgedragen aan een uitvoerder. 
Zie hiertoe onder paragraaf 1.8 inzake uitbesteding. 

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

1.2.4 Samenwerkende organisaties

De volgende organisaties doen bindende voordrachten voor 
benoeming van leden in het bestuur en/of het verantwoor-
dingsorgaan en/of benoemen leden van de deelnemersraad:

1.  Zorgverzekeraars Nederland 
postbus 520 
3700 AM  Zeist 
telefoonnummer: 030-698 89 11

2.  FNV Bondgenoten 
postbus 9208 
3506 GE  Utrecht  
telefoonnummer: 0900-9690

3.  CNV Dienstenbond 
postbus 3135 
2130 KC  Hoofddorp  
telefoonnummer: 023-565 10 52

4.   De Unie 
postbus 400 
4100 AK  Culemborg  
telefoonnummer: 0345-85 10 91

5.   CSO (Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties) 
postbus 2069 
3500 GB  Utrecht  
telefoonnummer: 030-276 99 85  

1.2.5 Externe partijen

Het fonds is aangesloten bij de Pensioenfederatie, de  
Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en Eumedion. Het 
fonds werkt voorts 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 (ALM-advies)
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Adviserend actuaris
Syntrus Achmea, A. el Amrani

Certificerend actuaris
Towers Watson, B. Weijers

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

Externe compliance officer
Nederlands Compliance Instituut, B.M. Peters

1.3 Het bestuur

1.3.1 Samenstelling

Het paritaire bestuur was op 31 december 2013 als volgt 
samengesteld:

Leden werkgevers Benoemd tot Organisatie

R.M. van Hees 1-1-2018 ZN

H.H.B. Limberger 1-1-2017 ZN

O. Veldt 1-1-2015 ZN

R. Wenselaar 1-1-2016 ZN

Leden werknemers Benoemd tot Organisatie

J.G.A. van den Brink 1-1-2015 FNV Bondgenoten

S.A. de Groot 1-1-2017 FNV Bondgenoten

F.A.G. Hol 1-1-2018 De Unie

P.M.B. Wilson 1-1-2016 CNV Dienstenbond

Het voorzitterschap wordt in beginsel in de oneven jaren 
bekleed door de werkgeversvoorzitter en in even jaren door 
de werknemersvoorzitter. In 2013 was de heer R. Wenselaar 
voorzitter van het fonds. De heer J.G.A. van den Brink was 
vicevoorzitter van het fonds. Op verzoek van de heer J.G.A. 
van den Brink en na instemming van het bestuur is de heer  
R. Wenselaar tot 1 juli 2014 voorzitter van het fonds. 

In 2013 is een vacature ontstaan als gevolg van het vertrek 
van de heer M.B.G.M. Oostendorp. Naar aanleiding van deze 
vacature is het functieprofiel geactualiseerd, waarna de voor-
dragende organisatie (Zorgverzekeraars Nederland) is gevraagd 
een voordracht te doen. Naast geschiktheidseisen (deskundig-
heid en competenties) zijn in het functieprofiel ook gewenste 
voorwaarden opgenomen teneinde een zo divers mogelijk 
bestuur te hebben. Dit betreft onder meer de wens dat de 
kandidaat vrouw is en jonger is dan 40 jaar. Het bestuur is van 
mening dat geschiktheid altijd prevaleert boven diversiteit. 

De samenstelling van het bestuur is in 2013 als volgt gewijzigd:
-  De heer M.B.G.M. Oostendorp, vertegenwoordiger 

vanuit Zorgverzekeraars Nederland, is per 6 februari 
2013 afgetreden en op 5 november 2013 opgevolgd 
door de heer R.M. van Hees.

De volgende leden zijn per 1 januari 2014 in het bestuur 
herbenoemd:
-  De heer R.M. van Hees is herbenoemd tot 1 januari 2018.
- De heer F.A.G. Hol is herbenoemd tot 1 januari 2018.

1.3.2 Vergaderdata, studiedagen  
en overige bijeenkomsten

Het bestuur heeft in 2013 vijf maal op reguliere basis  
vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 11 februari, 
18 maart, 11 juni, 7 oktober en 10 december 2013.

Door het bestuur is besloten een extra bestuursvergadering 
te beleggen op 12 juli 2013. Deze vergadering stond geheel 
in het teken van de pensioenregeling per 1 januari 2014, 
waarvan sociale partners aanvankelijk hadden toegezegd 
deze uiterlijk op 3 juli 2013 overeen te zijn gekomen. Op dat 
moment hadden sociale partners echter nog geen pensioen-
regeling geformuleerd, maar was wel sprake van voorlopige 
afspraken aangaande het per 2014 geldende opbouw- 
percentage en de pensioenrichtleeftijd. In deze extra 
bestuursvergadering heeft het bestuur kennisgenomen van 
deze voorlopige afspraken. Vervolgens heeft het bestuur 
vanuit de eigen verantwoordelijkheid en de zorgplicht die  
het fonds heeft richting haar (gewezen) deelnemers en  
pensioengerechtigden, een uitgebreide lijst met adviezen 
inzake beslis- en uitgangspunten bij (de uitvoering van) de 
pensioenregeling per 2014 geformuleerd en deze gedeeld 
met sociale partners. 

Op 5 november 2013 heeft een extra bestuursvergadering 
plaatsgevonden waarin het bestuur uitgebreid stil heeft 
gestaan bij de voorliggende keuzes aangaande bestuurs- 
modellen als gevolg van de Wet versterking bestuur pensi-
oenfondsen (Wvbp). Nadat tijdens de actualiteitenmiddag 
van het fonds op 26 september 2013 de mogelijke bestuurs-
modellen, samen met de leden van de deelnemersraad, het 
verantwoordingsorgaan en sociale partners zijn besproken 
door middel van een richtinggevende discussie over de 
bestuursmodellen, heeft het bestuur in deze vergadering de 
sterktes en zwaktes van de verschillende bestuursmodellen 
nogmaals intensief besproken. In voorbereiding hierop 
hebben de bestuursleden een vragenlijst ingevuld, met 
vragen aangaande de voors en tegens van de verschillende 
modellen. Dit heeft geleid tot een voorgenomen besluit van 
het bestuur om te opteren voor het ‘omgekeerd gemengd 
model’, welk besluit is bekrachtigd in de reguliere bestuurs-
vergadering van 10 december 2013.

In een extra bestuursvergadering op 11 november 2013 heeft 
het bestuur vergaderd over het beleggingsplan voor 2014 en 
de ALM-studie (Asset Liabilty Management). Op 20 december 
2013 vond een extra bestuursvergadering plaats, die met 
name in het teken stond van het definitief vaststellen van het 
pensioenreglement dat geldt per 1 januari 2014. 

In 2013 vonden twee actualiteitendagen plaats, waarbij 
zowel leden van het bestuur, de deelnemersraad, het  
verantwoordingsorgaan en sociale partners aanwezig waren. 



10 JAARVERSLAG 2013

De eerste actualiteitendag vond plaats op 5 april 2013 en 
had als doel om met alle belanghebbenden verschillende 
scenario’s om te komen tot een nieuwe pensioenregeling toe 
te lichten en te bespreken. Het programma bestond uit een 
inhoudelijk gedeelte en een interactieve sessie. Tijdens het 
inhoudelijke gedeelte is aandacht besteed aan het wettelijk 
kader van de pensioenregeling per 2014, het proces om te 
komen tot een nieuwe pensioenregeling voor het fonds, de 
destijds bekende mogelijkheden inzake het nominale en reële 
kader en de gevolgen op het gebied van uitvoerbaarheid, 
juridische houdbaarheid en communiceerbaarheid. Tijdens 
de interactieve sessie zijn met behulp van een simulator de 
gevolgen van de wijzigingen van het pensioenbeleid op de 
pensioenregeling van het fonds inzichtelijk gemaakt. 
De tweede actualiteitenmidddag vond plaats op  
26 september 2014 en stond in het teken Wvbp. Deze dag 
had met name een informerend karakter, waaronder een 
richtinggevende discussie over het toekomstige bestuurs-
model van het fonds. Voorts is aandacht besteed aan de 
concept Code Pensioenfondsen en de stand van zaken ten 
aanzien van het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK).

Op 23 en 24 mei 2013 is het bestuur bijeengekomen in het 
kader van deskundigheid. In een tweedaagse opleiding die 
werd verzorgd door een externe partij is aandacht besteed 
aan een aantal van de voorgeschreven deskundigheidsge-
bieden door middel van modules op deskundigheidsniveau 2. 
Deze opleiding bestond uit de volgende modules:
-  Pensioenregelingen en – soorten.
-  Vermogensbeheer.
-  Communicatie.
-  Uitbesteding.
In 2012 heeft het bestuur een tweedaagse opleiding gevolgd 
ten aanzien van de overige vier deskundigheidsgebieden. 

Op 26 november 2013 is het bestuur eveneens bijeen 
geweest in het kader van de jaarlijkse zelfevaluatie. Deze 
zelfevaluatie is begeleid door een externe partij. Voordat de 
zelfevaluatie plaatsvond is door de bestuursleden een vragen-
lijst ingevuld, die samen hebben geleid tot een rapport dat 
door de begeleider met het bestuur is besproken tijdens de 
zelfevaluatie. Van de zelfevaluatie is een verslag opgemaakt. 

1.3.3 Bestuurlijke commissies
 
In verband met de 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 achter-
gronden en consequenties van te nemen beleidsbeslissingen. 
Tevens kan voor verdere uitvoering van besluiten een speci-
fiek mandaat aan de commissies worden verleend. De leden 
van de bestuurlijke commissies kunnen zich laten bijstaan 
door externe deskundigen. 

In 2013 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, dat voor het laatst gewijzigd is 
per 18 maart 2013. Daarbij is verduidelijkt dat de beleggings-
commissie een adviserende rol heeft en dat het beleggingsbeleid 
en de uitvoering daarvan een gezamenlijke bevoegdheid van het 
gehele bestuur is. De beleggingscommissie heeft een advies-
functie ten aanzien van onder andere de jaarlijkse voorbereiding 
van het beleggingsplan, waarin de denkbeelden van het fonds 
met betrekking tot het te voeren beleggingsbeleid voor mini-
maal het komende jaar worden vastgelegd. Dit beleggingsplan 
bevat minimaal de volgende onderdelen:
-  Een paragraaf betreffende veronderstellingen en ALM.
-  Een beschouwing over de economische ontwikkelingen 

waarop het plan is gebaseerd en een toetsing van het 
gevoerde beleid aan de ontwikkelingen over het afge-
lopen boekjaar.

-  Een voorstel betreffende de procentuele verdeling van 
het belegd vermogen over de verschillende beleggings-
categorieën en binnen deze categorieën nader te  
onderscheiden beleggingstitels (allocatie).

-  Een voorstel betreffende de geografische en valutaire 
verdeling binnen deze (beleggings-)categorieën.

-  Een implementieplan, inclusief risicobeheer,  
rebalancingregels, bandbreedtes en de policy op  
verantwoord beleggen.

-  Een toelichting op de managerstructuur en de  
toepassing van benchmarks.

Tot de taken van de beleggingscommissie behoren ook: 
-  Advisering van het bestuur omtrent het risicobeheer voor 

zover dit ziet op de uitvoering van het beleggingsbeleid, 
waarbij als uitgangspunt geldt, dat (de uitvoering van) 
het beleggingsbeleid tegemoet komt aan de doelstel-
lingen (van het bestuur) van het fonds.

-  Vaststelling van een nadere verdeling van de in het 
komende boekjaar te reserveren middelen.

-  Toezien op een juiste uitvoering (door de fiduciair  
managers) van het door het bestuur vastgestelde beleid, 
waaronder de toetsing van allocaties naar de diverse 
beleggingstitels aan de daarvoor geldende norm-
waarden, de naleving van toegestane bandbreedten  
en de uitvoering van (strategische) hedges en het  
dynamisch beleid. 

-  Advisering van het bestuur op terreinen als:
 -  (Materiële) wijziging van toe te passen benchmarks.
 -  Beleggingsrichtlijnen en -restricties aan de  

fiduciair managers.
 -  Het aangaan van verbintenissen op het gebied van 

verbruikleen van effecten, aanstelling van vermo-
gensbeheerders, custodians en andere marktpartijen.

 -  Juiste toepassing van relevante wetgeving en  
Corporate Governance.

 -  Verantwoord beleggen (engagement, uitsluitingen-
beleid, voting en impact investeren).
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Voor de uitvoering van deze adviesfunctie 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) en de 
engagementmanager (Robeco).

De beleggingscommissie was op 31 december 2013 als volgt 
samengesteld: 

Leden 

De heer S.A. de Groot

DDe heer R.M. van Hees

De heer O. Veldt (voorzitter)

De heer O.Veldt is begin 2013 de heer M.B.G.M. Oostendorp 
als voorzitter van de beleggingscommissie opgevolgd. 

De heer H.A.A. Rademaker treedt op als extern adviseur van 
de beleggingscommissie. Towers Watson adviseert de  
beleggingscommissie ten aanzien van ALM-vraagstukken. 

De beleggingscommissie heeft in 2013 zes maal op reguliere 
basis vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 14 
januari, 25 februari, 13 mei, 16 september, 11 november  
en 18 november 2013. 

Audit- en compliancecommissie
De audit- en compliancecommissie ondersteunt het bestuur 
bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein 
van toezicht op de uitvoering en kent minimaal twee leden. De 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de audit- 
en compliancecommissie zijn vastgelegd in een afzonderlijk 
reglement, dat voor het laatst gewijzigd is per 1 januari 2011.

De audit- en compliancecommissie beoordeelt: 
-  Het risicobeheer.
-  Het financiële verslaggevingsproces.
-  Het proces waarmee de naleving van wet- en  

regelgeving 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 audit- en  
compliancecommissie overleggen met de externe actuaris 
en de externe accountant. Dit betreft overleg om de voor-
naamste (tussentijdse) bevindingen ten aanzien van het 
systeem van interne beheersing en de controle van de jaar-
rekening te bespreken. Ook steunt de audit- en compliance-
commissie op de adviezen van de beleggingscommissie, de 
externe compliance officer (Nederlands Compliance Instituut) 
en de pensioenuitvoeringsorganisatie (Syntrus Achmea).

De audit- en compliancecommissie was op 31 december 
2013 als volgt samengesteld: 

Leden 

De heer F.A.G. Hol

De heer H.H.B. Limberger (voorzitter)

Mevrouw P.M.B. Wilson

De audit- en compliancecommissie heeft in 2013 vier maal 
op reguliere basis vergaderd. De vergaderingen vonden plaats 
op 13 februari, 8 mei, 11 september en 13 november 2013. 

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. De taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de visitatie-
commissie zijn vastgelegd in een afzonderlijk reglement.  
Het reglement visitatiecommissie is voor het laatst gewijzigd 
per 18 maart 2013.

In 2013 is het fonds gevisiteerd door VCHolland, welke 
visitatie het karakter van een volledige visitatie droeg. Dat 
wil zeggen dat alle voor het interne toezicht relevante 
aandachtsgebieden door de visitatiecommissie beoordeeld 
zijn. De werkzaamheden van de visitatiecommissie hebben 
onder meer bestaan uit een beoordeling van de follow-up 
van de aanbevelingen vanuit de in 2011 uitgevoerde visitatie. 
Ook bestonden de werkzaamheden uit de beoordeling van 
de ontwikkelingen binnen het fonds sinds de laatste visitatie, 
mede op basis van binnen het fonds aanwezige actuele 
documenten met betrekking tot de voor het interne toezicht 
relevante aandachtsgebieden. 

1.5 Het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft tot taak te oordelen  
over het handelen van het bestuur, het door het bestuur 
uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes van het bestuur.  
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het 
verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in een afzonderlijk 
reglement, dat voor het laatst gewijzigd is per 6 juni 2011.

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

bestuursbesluiten.
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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 pensioengerechtigden en twee werk-
gevers. De leden zijn benoemd door de volgende organisaties:
-  Zorgverzekeraars Nederland.
-  FNV Bondgenoten.
-  CNV Dienstenbond.
-  De Unie.

Het verantwoordingsorgaan was op 31 december 2013 als 
volgt samengesteld: 

Leden deelnemers Benoemd tot Organisatie

J. Hoenderdaal 1-1-2017 CNV Dienstenbond

L. Putuhena 1-1-2016 CNV Dienstenbond

Leden werkgevers Benoemd tot Organisatie

G. van de Haar 1-1-2017 ZN

E. Roijers (voorzitter) 1-1-2016 ZN

Leden pensioen-
gerechtigden

 
Benoemd tot

 
Organisatie

T.J. van Hout 1-1-2016 De Unie

M. Huijsen 1-1-2017 FNV Bondgenoten

De volgende leden zijn per 1 januari 2014 in het  
verantwoordingsorgaan herbenoemd:
- De heer J. Hoenderdaal is herbenoemd tot 1 januari 2017.
- De heer G. van de Haar is herbenoemd tot 1 januari 2017.
- De heer M. Huijsen is herbenoemd tot 1 januari 2017.

Een zetel ten aanzien van de leden van deelnemerszijde  
komt toe aan FNV Bondgenoten. Deze zetel is, in overleg 
tussen FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond, 
door laatstgenoemde partij per 1 januari 2011 gevuld door 
de heer J. Hoenderdaal. 

Het verantwoordingsorgaan vergaderde in 2013 op 16 april, 
11 juni en 26 november. Een delegatie vanuit het bestuur, 
meestal de voorzitters, is daarbij in het kader van verant-
woording aanwezig geweest. Voorts heeft het verantwoor-
dingsorgaan in een vergadering op 4 juni 2013 gesproken 
met de externe accountant. Deze vergadering diende ter 
voorbereiding van de bespreking van het conceptjaarverslag 
2012 in de vergadering van 11 juni 2013. 

Op 8 oktober 2013 heeft het verantwoordingsorgaan, 
tezamen met de deelnemersraad, een opleidingsdag genoten 
die werd verzorgd door een externe partij. Deze opleiding 

is gegeven op deskundigheidsniveau 2. Hierbij is aandacht 
besteed aan enkele door beide gremia gewenste deskundig-
heidsgebieden:
- Het besturen van een organisatie.
- Uitbesteding.
- Communicatie.

Op 5 april en 26 september 2013 hebben met het bestuur, 
de deelnemersraad en sociale partners twee gecombineerde 
actualiteitendagen plaatsgevonden. De actualiteitendag van 
5 april 2013 stond in het teken van verschillende scenario’s 
bij het formuleren van een nieuwe pensioenregeling.  
De actualiteitenmiddag van 26 september 2014 stond in  
het teken van de toekomstige bestuursmodellen,  
de concept Code Pensioenfondsen en de stand van zaken  
ten aanzien van het nieuwe FTK.

1.6 De deelnemersraad

De deelnemersraad adviseert het bestuur gevraagd of uit eigen 
beweging over aangelegenheden die het fonds betreffen. De 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de deel-
nemersraad zijn vastgelegd in een afzonderlijk reglement, dat 
voor het laatst gewijzigd is per 8 oktober 2012.

Voorgenomen besluiten worden door het bestuur, voorzien 
van alle benodigde informatie, ter advisering voorgelegd 
aan de deelnemersraad. Na het advies van de deelnemers-
raad 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.

De deelnemersraad bestaat uit tien leden. De zetelverdeling 
van de deelnemersraad kent een evenredige vertegenwoordi-
ging. Drie zetels komen daarom toe aan leden namens  
pensioengerechtigden en zeven zetels aan leden namens 
deelnemers. De leden zijn benoemd door de volgende  
organisaties:
- FNV Bondgenoten.
- CNV Dienstenbond.
- De Unie.
- CSO.

De deelnemersraad was op 31 december 2013 als volgt 
samengesteld: 

Leden deelnemers Benoemd tot Organisatie

H.A.M. Acampo
(voorzitter)

1-1-2015 De Unie

H. van Dijk 1-1-2017 CNV Dienstenbond

G.P. Jager 1-1-2015 CNV Dienstenbond

T. Lont 1-1-2017 CNV Dienstenbond

T.M.J. Szarzynski 1-1-2015 FNV Bondgenoten



13JAARVERSLAG 2013

J. de Vries 1-1-2017 FNV Bondgenoten

M.H.L. de Wert 1-1-2015 De Unie

Leden pensioen-
gerechtigden

 
Benoemd tot

 
Organisatie

M. Hayma 1-1-2015 FNV Bondgenoten

P.J. Hornes 1-1-2017 De Unie

C.N. de Graaff 1-1-2017 CSO

De volgende leden zijn per 1 januari 2014 in de  
deelnemersraad herbenoemd:
- De heer H. van Dijk is herbenoemd tot 1 januari 2017.
- De heer T. Lont is herbenoemd tot 1 januari 2017.
- De heer J. de Vries is herbenoemd tot 1 januari 2017.
- De heer P.J. Hornes is herbenoemd tot 1 januari 2017.
- De heer C.N. de Graaff is herbenoemd tot 1 januari 2017.

De deelnemersraad heeft in 2013 vijf keer vergaderd.  
De vergaderingen vonden plaats op 12 maart, 4 juni,  
1 oktober, 3 december en 20 december. Een delegatie  
vanuit het bestuur, meestal de voorzitters, is daarbij als 
toehoorder aanwezig geweest. 

Op 8 oktober 2013 heeft de deelnemersraad, tezamen met 
het verantwoordingsorgaan, een opleidingsdag genoten 
die werd verzorgd door een externe partij. Deze opleiding 
is gegeven op deskundigheidsniveau 2. Hierbij is aandacht 
besteed aan enkele door beide gremia gewenste  
deskundigheidsgebieden:
- Het besturen van een organisatie.
- Uitbesteding.
- Communicatie.

Op 5 april en 26 september 2013 hebben met het bestuur, 
het verantwoordingsorgaan en sociale partners twee  
gecombineerde actualiteitendagen plaatsgevonden. De  
actualiteitendag van 5 april 2013 stond in het teken van 
verschillende scenario’s bij het formuleren van een nieuwe 
pensioenregeling. De actualiteitenmiddag van 26 september 
2014 stond in het teken van de toekomstige bestuurs-
modellen, de concept Code Pensioenfondsen en de stand 
van zaken ten aanzien van het nieuwe FTK.

1.7 Klachten en geschillen

1.7.1 Algemeen

Het fonds kent een klachten- en geschillen procedure. Het 
reglement klachten- en geschillenprocedure is voor het laatst 
gewijzigd per 1 januari 2012.

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 van een klacht wenden tot 
de Ombudsman Pensioenen of in geval van een geschil tot 
de Commissie van Beroep. In 2013 zijn geen klachten of 
geschillen voorgelegd aan het bestuur.

1.7.2 Ombudsman Pensioenen

In 2013 zijn geen klachten voorgelegd aan de Ombudsman 
Pensioenen. 

1.7.3 Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep, die fungeert als geschillen-
commissie, bestaat uit vier 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 vastge-
legd in het reglement Commissie van Beroep. Het reglement 
Commissie van Beroep is voor het laatst gewijzigd per  
18 maart 2013. 

De Commissie van Beroep was op 31 december 2013 als 
volgt samengesteld: 

Leden Benoemd tot

G.H. van den Hoven 1-1-2017

A.E.C. Pothuizen 1-1-2017

J. van Veen 1-1-2017

W. Zeijlstra 1-1-2017

De commissie wordt ondersteund door een secretaris  
(I.M. Landa).

In 2013 zijn geen geschillen voorgelegd aan de Commissie 
van Beroep. 

1.8 Uitbesteding

Pensioenbeheer
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 invor-
deren van de relevante pensioenpremie, het vaststellen en 
uitbetalen van de pensioenuitkeringen, het communiceren 
richting (gewezen) deelnemers, et cetera. De bestuursonder-
steuning op het gebied van pensioenbeheer en vermogens-
beheer maakt eveneens onderdeel uit van de uitbesteding 
aan Syntrus Achmea. Ten aanzien van de bestuursonder-
steuning op het gebied van het vermogensbeheer geldt dat 
dit bestaat uit de monitoring van de bij het vermogensbeheer 
betrokken externe uitvoerders.
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Het fonds heeft twee zetels in de Klantenraad van Syntrus 
Achmea. In 2013 is de Klantenraad van Syntrus Achmea, 
de uitvoeringsorganisatie van het fonds, een keer bijeen 
gekomen. De leden van de Klantenraad kiezen uit hun 
midden een Raad van Advies, die ook in 2013 gevraagd 
en ongevraagd de directie van de uitvoeringsorganisatie 
adviseerde. Het belangrijkste doel van de Raad van Advies is 
om gezamenlijk na te denken over belangrijke thema’s in de 
pensioenwereld. Daarnaast is de Klantenraad een platform 
om veranderingen in de dienstverlening van de uitvoeringsor-
ganisatie te toetsen. 

Vermogensbeheer
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 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. Het aan het beleggingsbeleid gere-
lateerde engagement- en stembeleid wordt uitgevoerd door 
Robeco.

Het fonds heeft om een aantal redenen gekozen voor volle-
dige uitbesteding van het vermogensbeheer: 
-  De behoefte aan verdere diversificatie van de portefeuille 

naar beleggingstitels die niet toegankelijk waren bij 
uitvoering in eigen beheer vanwege onvoldoende gespe-
cialiseerde deskundigheid.

-  De behoefte aan afdekking van het renterisico (van de 
verplichtingen) in verband met de komst van het FTK 
voor  
pensioenfondsen in 2007 en de daarin opgenomen 
marktwaardering van de verplichtingen.

-  De behoefte aan continu risicomanagement (met 
gebruikmaking van geavanceerde systemen en gespecia-
liseerde kennis).

-  Het waarborgen van continuïteit in de uitvoering.
-  Het vermijden van risico’s die samenhangen met sleutel-

functionarissen met daarbij een zekere functiescheiding.

In de afweging tussen de opbouw van een eigen vermogens-
beheerorganisatie en investering in kostbare systemen of  
uitbesteding is gekozen voor volledige uitbesteding van het 
vermogensbeheer. 

Dienstverleningsovereenkomsten
Afspraken over kwaliteit van de dienstverlening zijn vastge-
legd in aparte dienstverleningsovereenkomsten voor pensi-
oenbeheer 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 Ontwikkelingen

2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste 
ontwikkelingen waarmee het fonds te maken heeft gekregen 
in 2013. 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 de  
orde evenals goed pensioenfondsbestuur, communicatie, 
contact met de toezichthouders en het herstelplan. 

2.2 Ontwikkelingen financiële positie

2.2.1 Ontwikkeling dekkingsgraad

Vanwege de financiële situatie heeft het fonds in 2009 een 
herstelplan bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank 
(DNB) ingediend (zie paragraaf 2.7). 

Ultimate Forward Rate 
In 2012 is door DNB aangegeven dat de rentetermijnstruc-
tuur op basis waarvan het fonds haar verplichtingen dient te 
berekenen vanaf 30 september 2012 wordt gebaseerd op de 
UFR. De UFR is gedurende 20 jaar gelijk aan de marktrente, 
daarna convergeert deze rekenrente in 40 jaar naar een 
hoger niveau door een gewogen middeling van de markt-
rente en een vaste lange termijn rente. In de vaststelling van 
de UFR wordt een driemaands middeling (van de marktrente) 
toegepast. Het bestuur heeft in november 2012 besloten om 
bij de bepaling van beleid uit te blijven gaan van de financiële 
situatie op basis van markt(rente)waardering en markt- of 
economische risico’s. Hierdoor wordt de economische realiteit 
niet (deels) genegeerd, zoals wel zou gebeuren als het beleid 
gebaseerd zou worden op de UFR. De UFR kan immers  
ook worden aangepast op basis van andere gronden dan 
marktontwikkelingen. De beleggingen worden immers ook 
op marktwaarde gewaardeerd.

Ondanks dat de hoogte van de dekkingsgraad is gebaseerd 
op de UFR als rentetermijnstructuur voor de berekening 
van de omvang van de verplichtingen, is het bestuur ook in 
2013 bij de bepaling van beleid uitgegaan van de financiële 
situatie op basis van markt(rente)waardering en markt- of 
economische risico’s. De ontwikkeling van de dekkingsgraad 
op basis van de zuivere rentetermijnstructuur wordt daardoor, 
naast de ontwikkeling van de dekkingsgraad op basis van de 
UFR, voortdurend gevolgd. Zowel de dekkingsgraad op basis 
van de zuivere rentetermijnstructuur als de dekkingsgraad 
op basis van de UFR wordt wekelijks bekendgemaakt via de 
website van het fonds.

Ontwikkeling dekkingsgraad 2013
De dekkingsgraad basis van de UFR schommelde in 2013 
tussen de 107,5% en 118 %. Op basis van de zuivere 

rentetermijnstructuur schommelde de dekkingsgraad in 2013 
tussen de 107,5% en de 113%. Het feit dat de dekkings-
graad op basis van de UFR en op basis van de zuivere 
rentetermijnstructuur op bepaalde momenten uit elkaar liep 
en op andere momenten naar elkaar toegroeide, is met name 
gelegen in het feit dat in de UFR sprake is van een gewogen 
middeling van de marktrente en een vaste lange termijn 
rente. Een stijging van de marktrente heeft daardoor een 
beperkt positief effect op de hoogte van de UFR, welke  
effect na-ijlt als de zuivere marktrente op een later moment 
weer daalt.

Het fonds heeft het jaar 2013 afgesloten met een dekkings-
graad van 114,0% (op basis van de UFR) en van 111,5% (op 
basis van de zuivere rentetermijnstructuur). Hiermee ligt het 
fonds op schema van het herstelplan (107%). De stijging van 
de dekkingsgraad is onder andere toe te schrijven aan het 
goede rendement dat op aandelen werd gerealiseerd. De 
vastrentende beleggingen droegen dit jaar negatief bij aan de 
ontwikkeling van de dekkingsgraad. In 2013 werd uiteindelijk 
een beperkt negatief rendement behaald van -0,25% op de 
beleggingsportefeuille (inclusief het resultaat op strategische 
afdekking van valuta’s en rente), als gevolg van het resul-
taat van de strategische afdekkingsoperaties alsmede van 
dynamische strategieën. Desondanks bleef de waarde van 
de beleggingen van het fonds, door instroom van nieuwe 
premieopbrengsten, onveranderd op 3 3.790 miljoen (2012: 
3 3.790 miljoen). Aan het beleggingsmandaat werd in 2013 
3 60 miljoen (circa 1,5%) aan nieuw premiegeld toegevoegd. 
De verplichtingen daalden in 2013 met 2,4%, wat per saldo 
een positieve bijdrage van 2,4% leverde aan de dekkings-
graad. Deze daling van de verplichtingen werd echter meer 
dan teniet gedaan door de rentehedge en de dynamische 
strategie. De valutahedge droeg daarentegen weer positief 
bij aan de ontwikkeling van de dekkingsgraad. 

Het fonds is sinds 31 december 2009 uit onderdekking 
(daarvan is sprake indien de dekkingsgraad lager is dan de 
minimaal vereiste dekkingsgraad: 104%) en verkeerde op 
31 december 2013 eveneens niet meer in een situatie van 
reservetekort. Van een reservetekort is sprake wanneer de 
dekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad. Het 
vereist vermogen is afhankelijk van het beleggingsbeleid  
van het fonds: de vereiste dekkingsgraad bedroeg ultimo 
2013 113,6%. 

Wijziging rentetermijnstructuur per 2015
Het kabinet wil met de invoering van het nieuwe FTK in 
2015 ook een nieuwe UFR-methode invoeren voor pensioen-
fondsen. De Commissie UFR bracht een advies uit over drie 
onderdelen van de UFR-methode. Op 1 oktober 2013 gaf het 
kabinet aan het advies van de commissie te willen overnemen 
in het nieuwe FTK. Een belangrijke keuze die de commissie 
maakt, is de UFR niet meer als een vaste rente te definiëren, 
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2.2.3 Financiële paragraaf

Samenvatting financiële positie van het fonds en ontwikkelingen gedurende het jaar

 Bedragen x 1.000 Euro Pensioenvermogen Technische voorzieningen Dekkingsgraad (%)

Stand per 1 januari 2013 3.819.713 3.423.586 111,6

Premiebijdragen 112.875 114.991 -0,4

Pensioenuitkeringen -92.284 -93.025 0,3

Toeslagen 7.168 9.601 -0,1

Wijziging rentetermijnstructuur - -117.298 4,0

Beleggingsresultaten -29.314 12.126 -1,2

Wijziging levensverwachting - - -

Overige, waaronder mutaties in 
verzekerdenbestand -9.291 -10.150 -0,2

Stand per 31 december 2013 3.808.867 3.339.831 114,0

Het pensioenvermogen is gelijk aan het fondsvermogen plus ‘het saldo van overige vorderingen en overlopende activa’ minus 
‘overige schulden en overlopende passiva’. De technische voorziening is gelijk aan de voorziening die nodig is om de  
pensioenaanspraken van de deelnemers op het fonds te dekken. De technische voorziening per 31 december 2013 is  
daarbij gebaseerd op de op UFR gebaseerde rentetermijnstructuur. 
De verschillende deelresultaten hebben zowel invloed op het pensioenvermogen als op de technische voorziening en daarmee 
op de dekkingsgraad.

maar te koppelen aan een voortschrijdend gemiddelde 
marktrente (forward rente). Een voordeel van een variabele 
UFR is dat geen onduidelijkheid meer bestaat of en hoe dit 
niveau in de toekomst bijgesteld kan worden. Nadelen van 
de methodiek van de commissie UFR zijn de complexiteit 
van de methodiek en de onduidelijkheid over de vraag in 
hoeverre het renterisico nog te af te dekken is voor pensioen-
fondsen en of een variabele UFR niet onnodig ten koste gaat 
van stabiliteit, aangezien de UFR nu ook meebeweegt met 
marktrentes. Na het advies en het besluit van staatssecretaris 
Klijnsma, besloot Europa eind oktober 2013 vrij onverwacht 
en definitief dat verzekeraars vanaf 1 januari 2016 een vaste 
UFR van 4,2% moeten hanteren. De Stichting van de Arbeid 
(STAR) pleitte er eind november 2013 daarom voor om ook 
voor Nederlandse pensioenfondsen aan te sluiten bij de 
Europese vaste UFR. 

2.2.2 Waardeoverdracht en onderdekking

Als een werknemer van baan verandert, mag hij zijn pensioen 
overdragen naar zijn nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet  
waardeoverdracht. Wanneer de dekkingsgraad van het bij 
de waardeoverdracht betrokken pensioenfonds lager is 
dan 100% mag het pensioenfonds de betreffende waar-
deoverdracht niet uitvoeren. De waardeoverdracht moet 
dan worden opgeschort. Het fonds verkeerde zelf niet in 
onderdekking, maar doordat veel andere pensioenfondsen 
daarmee ook in 2013 nog te maken hadden, lagen de betref-
fende waardeoverdrachten van en naar het fonds begin 
2013 voor een belangrijk deel stil. Eind 2013 nam het aantal 

verzoeken tot waardeoverdracht weer toe, omdat de finan-
ciële situatie bij andere pensioenfondsen verbeterde. 

Discussie over waardeoverdracht in 2014
Het kabinet wil een fundamentele discussie over waarde-
overdracht. Bij de uitvoering van waardeoverdracht doen 
zich problemen voor, waarvan de bijbetalingsproblematiek 
het meest opvallend is. De mogelijke overgang naar nieuwe 
reële contracten met voorwaardelijke pensioenaanspraken 
vanaf 2015, vergroot de complexiteit van de keuze van 
waardeoverdracht verder en maakt een forse aanpassing van 
de rekenregels nodig. De STAR, de Pensioenfederatie en het 
Verbond van Verzekeraars wilden een serieuze poging doen 
om te onderzoeken of het recht op waardeoverdracht in 
stand kan worden gehouden. Partijen hebben geen overeen-
stemming bereikt, mede omdat werkgevers alles afwegende 
het recht op waarde-overdracht willen afschaffen. Werkne-
mers willen het recht op waardeoverdracht behouden. In dat 
geval moeten oplossingen gezocht worden voor problemen 
die optreden bij een onverkorte toepassing van het 
meegeven van rechten op basis van de gefinancierde waarde. 
Staatssecretaris Klijnsma gaf eind december 2013 aan dat 
het recht op waardeoverdracht een belangrijke keuze is voor 
deelnemers, die dan ook een goed inzicht moeten krijgen in 
de gevolgen voor hun pensioenopbouw van wel of niet over-
dragen. Zij vindt het ook belangrijk dat waardeoverdracht 
snel en eenvoudig kan worden uitgevoerd. De bedoeling is 
dat een kabinetsvoorstel voor een nieuw stelsel van waardeo-
verdracht op 1 januari 2015 in werking treedt, op hetzelfde 
moment als het van kracht worden van het nieuwe FTK. 
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Saldo baten en lasten over de afgelopen jaren 

 Bedragen x 1.000 Euro 2013 2012

 EUR EUR

Premieresultaat 12.524 -13.894

Interestresultaat 75.858 239.530

Overig resultaat 9.577 -14.541

 Saldo van baten en lasten 72.911 211.095

Dekkingsgraad ultimo jaar (op basis van jaarrekening)

 2013 2012

Dekkingsgraden ultimo 114% 112%

Gemiddelde interest van 
verplichtingen

2,8% 2,50%

2.3 Ontwikkelingen regelgeving en 
overheidsbeleid

2.3.1 Pensioenakkoord en nieuwe  
pensioenregeling per 2014

Sinds 2010 discussiëren sociale partners en de overheid over 
een nieuw pensioenstelsel wat leidde tot het Pensioenak-
koord. In juni 2011 is overeenstemming bereikt over de 
verdere uitwerking daarvan. Dit Pensioenakkoord betrof 
zowel de AOW als het aanvullende pensioen. Het doel is het 
toekomstbestendig maken van pensioenregelingen, doordat 
de stijgende levensverwachting en financiële schokken in de 
pensioenuitkomst worden verrekend. Over de AOW beslist 
de overheid. Maar aanvullend pensioen is een arbeidsvoor-
waarde en ligt daarmee voor een groot deel op het terrein 
van sociale partners. De overheid stelt voor het aanvullend 
pensioen wel de fiscale grenzen vast. Die grenzen bepalen of 
en in hoeverre het pensioen fiscaal ondersteund wordt.

Verhoging AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd
Vanaf 2012 gaat de AOW in vanaf de 65ste verjaardag 
in plaats van de eerste van de maand waarin de 65ste 
verjaardag valt. Daardoor ontstaat een inkomensgat bij 
mensen met vut, prepensioen of vroegpensioen. 
In het Pensioenakkoord werden afspraken gemaakt over de 
verhoging van de AOW-leeftijd, maar in 2012 is in wetge-
ving vastgelegd de AOW-leeftijd versneld te verhogen en 
ook de fiscale pensioenrichtleeftijd per 2014 naar 67 jaar te 
verhogen. 

De AOW-leeftijd gaat sinds 1 januari 2013 stapsgewijs 
omhoog. Naar verwachting volgt begin 2014 wetgeving  
als gevolg waarvan de AOW-leeftijd nog sneller verhoogd  
zal worden en deze al in 2021 op 67 jaar komt te liggen. 
Per 1 januari 2014 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd  
naar 67 jaar en gekoppeld aan de levensverwachting.  
Verdere verhoging gaat met stappen van één jaar. 

Door de stapsgewijze leeftijdsverhogingen in de AOW sluiten 
de geldende pensioenrichtleeftijd en de AOW-leeftijd niet 
meer op elkaar aan. 

Minder fiscale mogelijkheden opbouw pensioen  
per 2014 en 2015
De Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd verlaagde 
per 1 januari 2014 de maximale opbouwpercentages met 
0,1%. Voor middelloonregelingen geldt een maximaal 
opbouwpercentage van 2,15% en voor eindloonregelingen 
een maximaal opbouwpercentage van 1,9%. De opbouw-
percentages gaan met ingang van 1 januari 2015 nog verder 
omlaag. Het kabinet bereikte hierover in december 2013 een 
akkoord met enkele oppositiepartijen. Het akkoord houdt in 
het kort in dat:
-  Het fiscaal maximale opbouwpercentage voor middel-

loonregelingen wordt verlaagd naar 1,875%.
-  Er een bovengrens komt voor het pensioengevend 

inkomen voor het tweede pijlerpensioen van 3100.000.
-  Er premieverlaging moet worden gerealiseerd, waar DNB 

op gaat toezien.
-  De positie van zelfstandigen wordt versterkt.
-  De mogelijkheid van de inzet van het werknemersdeel in 

de pensioenpremie voor het aflossen van de hypotheek-
schuld op de eigen woning wordt verkend.

-  Er een brede dialoog komt over de toekomst van ons 
pensioenstelsel. De Sociaal Economische Raad (SER) 
wordt om advies gevraagd en betrekt hierbij de relatie 
tussen de vermogensopbouw voor pensioen, zorg en de 
eigen woning.

Het gevolg van dit akkoord is dat nagenoeg alle pensioen-
regelingen in de komende jaren versoberen. Dit besluit is 
vooralsnog niet in wetgeving vastgelegd.

Acties naar aanleiding van het pensioenakkoord en 
hierop volgende wetgeving
Door het fonds is eind 2010 voor het eerst gesproken over 
het pensioenakkoord uit juni 2010. Naar aanleiding hiervan 
is in 2011 verder ingezoomd op hoofdlijnen, gevolgen en 
betekenis van het pensioenakkoord voor de door het fonds 
uitgevoerde regelingen en is een bestuursdelegatie in overleg 
gegaan met sociale partners om de visie op de ontwik- 
kelingen inzake het pensioenakkoord te delen. Omdat de 
wettelijke ontwikkelingen in de loop van 2012 steeds  
duidelijker werden, is vanaf medio 2012 het contact tussen 
het fonds en sociale partners intensiever geworden. 

In 2013 zijn door sociale partners en het fonds in verschil-
lende bijeenkomsten vragen besproken, zoals: wat mag een 
nieuwe pensioenregeling kosten, hoeveel risico willen werk-
gevers en werknemers lopen bij pensioen, is het verstandig 
om over te stappen op het reële kader of past het nominale 
kader beter bij verwachtingen van werkgevers en werk-
nemers en hoe communiceren het fonds en sociale partners 
over de ontwikkelingen en keuzes die worden gemaakt. 
Naarmate de wettelijke ontwikkelingen steeds concreter 
werden, overlegden het fonds en sociale partners in 2013 
steeds frequenter. Daarbij is ook aan de orde gekomen dat 
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bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar afgewogen moet 
worden of de bestaande pensioenrechten met een pensioen-
richtleeftijd van 65 jaar blijven staan, of worden omgezet in 
pensioenrechten met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. 
Dit werd opportuun om verschillende redenen:
-  Omdat de ingangsdatum van de AOW steeds meer  

uit de pas loopt met de pensioenrichtleeftijd van de 
aanvullende pensioenregeling. 

-  Omdat binnen één pensioenregeling een pensioen dat 
ingaat op 65-jarige leeftijd en een pensioen dat ingaat 
op 67-jarige leeftijd kan ontstaan (en bij verdere  
verhoging van de pensioenrichtleeftjd een pensioen  
dat ingaat op een hogere leeftijd).

Er was landelijk discussie over de vraag of de pensioenricht-
leeftijd kan worden gewijzigd naar één pensioenrichtleef-
tijd voor het gehele pensioen zonder instemming van de 
rechthebbende. Collectieve herrekening naar pensioen met 
een hogere leeftijd is volgens de traditionele uitleg strikt 
genomen een interne collectieve waardeoverdracht waar 
deelnemers individueel bezwaar tegen kunnen maken. 
Staatssecretaris Klijnsma koos voor een andere benadering. 
Volgens haar leidt zo’n herrekening niet tot aantasting van 
pensioenaanspraken en is collectieve waardeoverdracht 
niet aan de orde. Als collectieve herrekening leidt tot een 
besparing van uitvoeringskosten en bijdraagt aan een heldere 
communicatie, kan dit opwegen tegen een mogelijk verschil 
in het uiteindelijke individuele pensioenresultaat (wanneer 
het naar een hogere leeftijd collectief herrekend pensioen 
later wordt vervroegd naar de oorspronkelijke pensioenricht-
leeftijd en/of eerdere pensioeningangsdatum). Uitgaande van 
een evenwichtige belangenafweging kan een pensioenfonds 
volgens deze uitleg besluiten tot uniformering van de  
pensioenrichtleeftijd, zonder tussenkomst van de deel-
nemers. DNB heeft de benadering van staatssecretaris 
Klijnsma in 2013 onderschreven. Deze zogenaamde  
‘omzetting’ is mogelijk onder de voorwaarde dat de 
aanspraken actuarieel neutraal worden omgezet en  
mits vervroeging van pensioen naar de oorspronkelijke 
pensioenrichtleeftijd en/of eerdere pensioeningangsdatum 
reglementair mogelijk is. 

Het fonds heeft sociale partners ondersteund bij het maken 
van keuzes, met dien verstande dat de inhoud van de pen-
sioenregeling een onderdeel is van het arbeidsvoorwaarden-
pakket waar sociale partners met elkaar keuzes in moeten 
maken. Voor het fonds betekenden de in wetgeving vast-
gelegde fiscale kaders dat het huidige opbouwpercentage 
moest worden verlaagd van 2,25% (bij een pensioenricht-
leeftijd van 65 jaar) naar in ieder geval 2,15% (bij een  
pensioenrichtleeftijd van 67 jaar) per 2014 en dat een 
antwoord moest worden gegeven op de vraag of  
pensioenrechten zouden worden omgezet naar een hogere 
pensioenrichtleeftijd.
 
Een nieuwe pensioenregeling per 2014
Door het bestuur is besloten een extra bestuursvergadering 
te beleggen op 12 juli 2013. Deze vergadering stond geheel 
in het teken van de pensioenregeling per 1 januari 2014, 

waarvan sociale partners aanvankelijk hadden toe-gezegd 
deze uiterlijk op 3 juli 2013 overeen te zijn gekomen. Op dat 
moment hadden sociale partners echter nog geen pensioen-
regeling geformuleerd, maar was wel sprake van voorlopige 
afspraken aangaande het per 2014 geldende opbouwper-
centage en de pensioenrichtleeftijd. In deze extra  
bestuursvergadering heeft het bestuur kennisgenomen van 
deze voorlopige afspraken. Vervolgens heeft het bestuur 
vanuit de eigen verantwoordelijkheid en de zorgplicht die  
het fonds heeft richting haar (gewezen) deelnemers en  
pensioengerechtigden, een flink aantal adviezen inzake 
beslis- en uitgangspunten bij de pensioenregeling per 
2014 geformuleerd en deze gedeeld met sociale partners. 
De voorlopige afspraken van sociale partners aangaande 
verlaging van het opbouwpercentage en verhoging van de 
pensioenrichtleeftijd zijn hierbij betrokken. Vervolgens heeft 
het bestuur sociale partners dringend geadviseerd om deze 
besluiten en uitgangspunten te betrekken bij het vervolg-
overleg van sociale partners later in 2013. Voorts heeft het 
fonds sociale partners gevraagd het bestuur van het fonds 
hierover zo spoedig mogelijk te informeren, omdat het 
fonds de tweede helft van 2013 wenste te gebruiken voor 
de nodige werkzaamheden op het gebied van inrichting van 
de administratie, aanpassing van juridische documenten, 
communicatie richting de (gewezen) deelnemers, en zo nodig 
afstemming met sociale partners over onderdelen van de 
door hen geformuleerde pensioenregeling.

In de tweede helft van 2013 hebben sociale partners aan 
het fonds laten weten dat, ondanks het feit dat nog geen 
overeenstemming was bereikt over de Cao voor de Zorg-
verzekeraars vanaf 1 juli 2013, wel een akkoord was bereikt 
over aanpassing van de pensioenregeling per 1 januari 2014. 
Daarbij is aangegeven dat de pensioenregeling in lijn wordt 
gebracht met de wetgeving per 1 januari 2014. De belang-
rijkste aanpassingen zijn:
-  De verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar.
-  De verlaging van het opbouwpercentage van 2,25% 

naar 2,15%. 
-  De collectief actuarieel neutrale omzetting van het 

opgebouwde pensioen ingaand op oorspronkelijke 
pensioenrichtleeftijd (in de regel 65 jaar) naar een ingang 
op 67-jarige leeftijd. Daarbij is door sociale partners 
opgemerkt dat pensioengerechtigden het individuele 
recht hebben om het pensioen eerder te laten ingaan en 
bijvoorbeeld te laten aansluiten op de ingangsdatum van 
de AOW. 

-  De prepensioenregeling wordt in stand gehouden voor 
actieve deelnemers.

Deze besluiten waren in lijn met de eerder door het bestuur 
van het fonds uitgebrachte adviezen aan sociale partners. 
Het fonds heeft deze besluiten eind 2013 vastgelegd in een 
nieuw pensioenreglement dat per 1 januari 2014 geldt en 
waarmee voorgaande pensioenreglementen in beginsel zijn 
komen te vervallen. Ook het administratiesysteem is door 
(de uitvoerder van) het fonds in lijn gebracht met het nieuwe 
pensioenreglement. Door het fonds is eind 2013 richting 
deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 
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uitgebreid gecommuniceerd over de inhoud van de pensioen-
regeling per 2014 en eventuele gevolgen daarvan. 

In het convenant van de Pensioenfederatie en het Verbond 
van Verzekeraars van januari 2013 zijn afspraken vastgelegd 
over het in- en uitlooprisico bij arbeidsongeschiktheid in 
pensioenregelingen bij individuele baanmobiliteit. Ook bevat 
het convenant afspraken over de verzekering van het arbeids-
ongeschiktheidspensioen en de premievrijstelling voor de 
werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn wanneer hun 
werkgever van pensioenuitvoerder wisselt en er geen collec-
tieve waardeoverdracht plaatsvindt. Het convenant geldt 
vanaf januari 2014 en is er op gericht de negatieve gevolgen 
voor werknemers met gezondheidsbeperkingen te voor-
komen. Het fonds heeft sociale partners kenbaar gemaakt 
dat de pensioenregeling van het fonds niet voldoet aan het 
convenant. Sociale partners hebben besloten de arbeids-
ongeschiktheidsregeling in 2014 ongewijzigd te laten. 

Flexibele pensioenregeling
Het bestuur heeft besloten om de pensioenregeling 2014 in 
te richten als een basisregeling met een aantal keuze- 
mogelijkheden voor werkgevers die niet gebonden zijn  
aan de Cao voor de Zorgverzekeraars ten aanzien van:
-  De hoogte van het opbouwpercentage (basis 1,75%).
-  Een afwijkende franchise.
-  De hoogte van het partnerpensioen (50%).
-  Wel of niet een ANW-hiaat.
-  Wel of niet een arbeidsongeschiktheidspensioen.
-  Een voorwaardelijke of een onvoorwaardelijke  

toeslag voor deelnemers, gewezen deelnemers en  
pensioengerechtigden. 

Deze keuzemogelijkheden zijn verwerkt in het pensioen-
reglement dat per 2014 geldt, met uitzondering van  
de volgende onderdelen die in de loop van 2014 in het  
pensioenreglement SBZ 2014 worden verwerkt:
-  Keuze voor hoogte partnerpensioen.
-  Keuze voor al dan niet aanvulling op de ANW uitkering.
-  Keuze voor arbeidsongeschiktheidspensioen.

2.3.2 Nieuwe financiële opzet pensioenfondsen

Nieuw financieel toetsingskader voor pensioenfondsen
De eerste stap in de herziening van het pensioenstelsel is het 
verhogen van de AOW en de pensioenrichtleeftijd. De tweede 
stap is het schokbestendig maken van de pensioencontracten. 
De financiële regels voor pensioenfondsen staan in het FTK. 
Dat FTK is weer onderdeel van de Pensioenwet. Werknemers 
verwachten een pensioen dat per definitie hoger wordt in 
geval van inflatie. Maar de regelingen zijn feitelijk niet zo 
opgezet. Dat geeft een verwachtingskloof. Voor het pen-
sioenfonds is de pensioenbelofte bovendien moeilijker waar te 
maken door de lage rente en de stijgende levensverwachting. 
Ook is de volatiliteit van de beleggingsmarkten de laatste 
jaren sterk toegenomen. De buffers van pensioenfondsen 
moeten omhoog om de huidige zekerheidsmaat waar te 
maken. Sociale partners en de overheid spraken daarom over 
nieuwe financiële regels voor pensioenfondsen. De overheid 
werkt de afspraken uit in de nieuwe regels voor het FTK. 

In 2015 een nieuw FTK
Medio 2012 is door het kabinet wel een Hoofdlijnennota 
gepresenteerd, waarin de uitgangspunten van het nieuwe 
FTK staan. Dat nieuwe FTK zou op 1 januari 2014 ingaan, 
maar eind november 2012 werd de invoering met een jaar 
uitgesteld naar 1 januari 2015. De huidige regels blijven  
daardoor in ieder geval een jaar langer van kracht. In de 
zomer van 2013 hield staatssecretaris Klijnsma een consul-
tatie over een voorontwerp voor het nieuwe FTK. In het 
consultatiedocument werd een scheiding tussen nominale  
en reële contracten voorgesteld:
-  Een regeling die uitgaat van een uitkering inclusief een 

jaarlijkse verhoging ter compensatie van de inflatie.  
Maar bij deze pensioenuitkering staat van tevoren  
minder vast hoe hoog de pensioenuitkering is. Hij 
beweegt namelijk mee als de beurzen dalen en stijgen 
of als de levensverwachting stijgt. Dit wordt een reëel 
pensioencontract genoemd.

-  Regelingen die een vaste pensioenuitkering toezeggen. 
Dit wordt een nominaal pensioencontract genoemd. 
Dat lijkt op de huidige pensioenregelingen, maar met 
strengere regels. Daarmee wordt beoogd dat het minder 
vaak voor komt dat de toegezegde pensioenuitkering 
verlaagd moet worden. Maar, de kans dat een pensioen-
fonds een inflatiecorrectie kan geven wordt daardoor ook 
lager. Deze pensioenregelingen moeten ook de stijgende 
levensverwachting verwerken. De koopkracht van een 
dergelijk pensioen is daardoor naar verwachting lager. 

Na de consultatie koos staatssecretaris Klijnsma alsnog voor 
één FTK, een tussenvariant. De tussenvariant, ook wel FTK1+ 
genoemd, is te omschrijven als een FTK met het nominale 
contract zoals we dat nu kennen als uitgangspunt, maar met 
een correctie voor de levensverwachting en extreme markt-
ontwikkelingen. Met de introductie van de nieuwe tussenva-
riant wil staatssecretaris Klijnsma ervoor zorgen dat pensioen-
fondsen oude rechten niet hoeven ‘in te varen’ in het nieuwe 
contract. Staatssecretaris Klijnsma overlegt daarover nog 
met de pensioensector. Een aantal grotere pensioenfondsen 
wil namelijk nog steeds graag over naar een reëel kader. De 
inhoud van het FTK was daarom eind 2013 nog niet bekend. 
De planning is om het wetsvoorstel begin 2014 aan de 
Tweede Kamer te sturen. 

Transitieplan nieuwe pensioenregeling per 2015
Duidelijk is dat ook per 2015 de pensioenregeling van het 
fonds opnieuw moet worden bezien als gevolg van: 
-  Het nieuwe FTK dat andere eisen stelt aan de  

financiering van de regeling.
-  De fiscale wijzigingen in de opbouwfase van het 

pensioen, bekend als het Witteveenkader (maximum aan 
opbouwpercentages, pensioenrichtleeftijd en maximum 
pensioengevend loon).

In dit licht is door het bestuur eind 2013 een transitieplan 
vastgesteld, waarmee wordt voldaan aan de eis van DNB dat 
pensioenfondsen uiterlijk 31 december 2013 beschikken over 
een transitieplan pensioenregeling 2015. Het transitieplan 
van het fonds is ingericht op hoofdlijnen en kan aangepast 
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worden aan ontwikkelingen. Dit transitieplan is eind 2013 
beschikbaar gesteld aan sociale partners met het verzoek 
om begin 2014 met (een delegatie van) het bestuur van het 
fonds te bespreken hoe de planning voor de nieuwe regeling 
per 2015 luidt. 

2.3.3 Vervroegen van de pensioeningangs-
datum en gelijktijdig doorwerken
 
Het ministerie van Financiën wijzigde het fiscale beleid ten 
aanzien van vervroegde pensionering en doorwerken. Het is 
nu mogelijk om het pensioen te vervroegen tot de 60-jarige 
leeftijd zonder dat het dienstverband in dezelfde mate wordt 
verminderd en zonder dat hier fiscale sancties tegenover staan. 
Voor het fonds gold dat bij vervroeging van het pensioen 
een ondergrens van 55 jaar werd gehanteerd. Begin 2013 
hebben sociale partners besloten om de mogelijkheid om het 
pensioen te vervroegen tot de 55-jarige leeftijd niet langer te 
handhaven en dit op te schuiven naar de 60-jarige leeftijd. 
Het bestuur heeft dit begin 2013 verwerkt in de pensioen-
reglementen. Omdat het op basis van het gewijzigd fiscale 
beleid mogelijk is geworden om het pensioen te vervroegen 
tot de 60-jarige leeftijd zonder dat de gewezen deelnemer 
een verklaring hoeft te overleggen dat het dienstverband 
in dezelfde mate wordt beëindigd, hoeft het fonds nu bij 
vervroeging vanaf de 60-jarige leeftijd niet meer te contro-
leren of een deelnemer zijn dienstverband heeft beëindigd. 

2.3.4 Onderzoek kwaliteit pensioen- 
administratie

DNB voerde dit onderzoek in 2011 uit onder de naam 
Quinto-P. Met Quinto-P is getoetst of de aanspraken van 
deelnemers adequaat zijn geadministreerd. Pensioenfondsen 
en toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan de  
kwaliteit van de administratie. Tegelijkertijd is de complexiteit 
van data sterk toegenomen, als gevolg van groei, fusies en 
wet- en regelgeving. 

Aanbevelingen DNB en pensioenfederatie 
DNB heeft tijdens het Quinto-P onderzoek bij een aantal 
pensioenfondsen dossiers geselecteerd op basis van  
enerzijds algemene risico’s en anderzijds risicovolle gebeur-
tenissen. Op basis hiervan heeft ieder geselecteerd fonds 30 
maatmensberekeningen uitgevoerd. Naar aanleiding van de 
uitkomsten constateerde DNB dat pensioenadministraties van 
de onderzochte pensioenfondsen voor verbetering vatbaar 
zijn. Alle pensioenfondsen zijn vervolgens verzocht kritisch 
te onderzoeken of er onvolkomenheden voorkomen in hun 
administratie om in dat geval herstelmaatregelen te treffen. 
Een rapportage hieromtrent hoeft niet te worden verstrekt 
aan DNB, maar moet wel beschikbaar zijn als daarom wordt 
gevraagd. DNB adviseert de pensioenfondsen de maatmens-
controles regulier uit te voeren. Ook de Pensioenfederatie 
adviseert pensioenfondsen de maatmenscontroles minstens 
eenmalig uit te voeren. 

Fonds stelt onderzoek in
In 2012 heeft het bestuur, na de kwaliteitscontrole op grond 

van de migratie van het eigen pensioenadministratiesysteem 
naar het pensioenadministratiesysteem van de uitvoerder, 
besloten eenmalig tien maatmensberekeningen uit te laten 
voeren gevolgd door een jaarlijkse actualisering van deze tien 
maatmensen. De uitkomsten van dit onderzoek hebben in 
2013 geleid tot een rapport met aanbevelingen ten aanzien 
van mogelijke vervolgacties bij drie bevindingen. Deze bevin-
dingen hadden voor voorkomende verschillen geen materiële 
impact op de verantwoording van de voorziening pensioen-
verplichting in de jaarrekening 2012. In het kader van de  
jaarrekening waren de verklaringen afdoende en leidden 
deze niet tot fouten in de jaarrekening die gecorrigeerd 
moeten worden. 
Ten aanzien van één bevinding is door de externe accountant 
geadviseerd nader te kwantificeren en te evalueren of corri-
gerende maatregelen benodigd zijn. Dit betrof een bevinding 
inzake ‘parttime percentage bij tijdelijk ouderdomspensioen’. 
Het bestuur heeft dit advies overgenomen. Dit is uitgemond 
in het besluit dat een herstelactie gewenst is inzake het 
corrigeren van het tijdelijk ouderdomspensioen van 22 deel-
nemers, die in 2000 uit dienst zijn gegaan, bij wie een te laag 
extra tijdelijk ouderdomspensioen is vastgesteld en waarvoor 
geen waardeoverdracht heeft plaatsgevonden. Deze herstel-
actie wordt in 2014 ter hand genomen. 

2.3.5 Invoering SEPA/IBAN

SEPA staat voor Single Euro Payments Area. SEPA is een  
initiatief van de Europese Unie (EU) en gezamenlijke  
Europese banken tot harmonisatie van het betalingsverkeer 
in euro’s binnen Europa. Hierdoor wijzigt onder andere het 
huidige bankrekeningnummer in een IBAN-nummer. Uiterlijk 
op 1 augustus 2014 moet iedereen in Nederland zijn  
overgestapt op de nieuwe standaarden. De grote pensioen-
fondsen moesten al op 1 juli 2013 over gestapt zijn. DNB was 
van mening dat alle pensioenfondsen op 1 november 2013 
klaar moesten zijn met de SEPA migratie. De pensioen- 
administratiesystemen van de pensioenuitvoerder van het 
fonds voldoen hieraan.

2.3.6 Europa
 
Algemene pensioeninstelling wordt multipensioenfonds
De regering wilde de uitvoering van pensioenregelingen 
moderniseren via de Algemene Pensioeninstelling (API). De 
overheid wilde dat de API zowel voor Nederland als voor 
het buitenland pensioenregelingen kon uitvoeren, waardoor 
Nederlandse en buitenlandse multinationals hun verschillende 
pensioenregelingen uit verschillende landen konden conso-
lideren in één zo’n pensioenfonds met voor elke regeling 
gescheiden financiën (ringfencing). In de maanden maart en 
april 2013 verzamelde het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid via een internetconsultatie reacties op een 
blauwdruk van de API. Naar aanleiding van de reacties koos 
staatssecretaris Klijnsma in plaats van de API voor een nieuw 
type pensioenfonds: het multipensioenfonds. Het multi-
pensioenfonds moet betekenis krijgen voor de samenvoeging 
van pensioenfondsen. Ook volgt Klijnsma de kritiek op de 
blauwdruk dat het inzetten van een API voor internationale 
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doeleinden geen haalbare kaart is. Pensioenfondsen die niet 
zelfstandig verder willen of kunnen, vinden in het multi- 
pensioenfonds een alternatief voor de route naar een  
verzekeraar. Pensioenfondsen, verzekeraars en pensioen- 
uitvoeringsorganisaties kunnen een (leeg) multipensioen-
fonds oprichten. Dit nieuwe type pensioenfonds kan  
overigens niets betekenen voor bedrijfstakpensioenfondsen 
met een verplichtstelling. Het fonds is een niet-verplicht-
gesteld pensioenfonds. 

Europa werkt aan een nieuwe pensioenfondsrichtlijn
De Europese Commissie werkt momenteel aan de  
herziening van de Europese Pensioenfondsrichtlijn (de IORP II 
Directive). De eerste opzet voor de herziene pensioenfonds-
richtlijn is eind 2012 door de Europese Toezichthouder EIOPA 
getoetst via een zogenaamde Quantitative Impact Study 
(QIS) voor defined benifit regelingen of hybride regelingen. 
Defined contribution regelingen zijn in deze (eerste) QIS niet 
meegenomen. Op 4 juli 2013 publiceerde EIOPA haar finale 
rapportage voor deze (eerste) QIS. Er bleken grote verschillen 
tussen landen en ook was er veel kritiek op de ingewikkelde 
techniek. 

Hogere kosten door Europese belasting
De Europese Commissie wil een Europese belasting heffen op 
financiële transacties, de Financial Transaction Tax (FTT), om 
de financiële sector te dwingen bij te dragen aan het herstel 
van de crisis. Minister Dijsselbloem verwacht dat de extra 
belasting grote gevolgen heeft voor de risico’s die fondsen 
(beheerst) kunnen of willen nemen en voor de hoogte van 
de Nederlandse pensioenuitkeringen. Daarom onderhandelt 
Nederland verder over aanpassing van het voorstel. Er is een 
groep van elf landen die ervoor heeft gekozen om via de  
weg van ‘enhanced cooperation’ de FTT in te voeren. Het 
resultaat is dat de FTT alleen voor deze elf landen geldt, maar 
ook dat iedereen die direct of indirect met personen of instel-
lingen uit deze landen handelt toch met deze FTT te maken 
krijgt. Frankrijk en Italië heffen inmiddels een transactietaks 
voor bedrijven met het hoofdkantoor in deze landen. Dit 
raakt bijvoorbeeld ook aandelen die op de Amsterdamse 
beurs genoteerd staan of transacties in effecten die op 
beurzen in genoemde landen worden verhandeld. Neder-
landse pensioenfondsen kunnen indirect dus toch te maken 
krijgen met kostenverhogingen.

2.3.7 FVP regeling

De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering 
(FVP) helpt werklozen van 40 jaar en ouder pensioen op te 
bouwen. Het FVP-bestuur maakte op 20 mei 2010 bekend 
dat de FVP-bijdrage naar verwachting lager dan 50% is voor 
alle instroom na 1 januari 2010. In oktober 2012 liet het  
FVP-bestuur weten dat met steeds groter wordende  
zekerheid wordt verwacht dat de FVP-bijdrage voor  
werknemers die op of na 1 januari 2010 en voor 1 januari 
2011 in de WW zijn ingestroomd substantieel lager zal liggen 
dan 100%. In april 2014 zal het FVP-bestuur een definitieve 
beslissing nemen over de hoogte van het FVP-verstrekkings-
percentage. De FVP-gerechtigden die zijn ingestroomd vóór  

1 januari 2010 kunnen naar alle waarschijnlijkheid wel 
rekenen op een FVP-bijdrage van 100%. De instroom in de 
FVP-regeling is geheel gestopt per 1 januari 2011.

2.4 Goed pensioenfondsbestuur  
(Pension Fund Governance)

2.4.1 Principes voor goed Pensioen- 
fondsbestuur

In 2005 publiceerde de 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 belanghebbenden aflegt. 

De Pensioenfederatie en de STAR ontwikkelden, op  
uitnodiging van de minister van SZW, gezamenlijk een Code 
Pensioenfondsen in het kader van het wetsvoorstel Wvbp. 
Deze Code is in 2013 vastgesteld en komt voor pensioen-
fondsen in de plaats van de Principes voor goed pensioen-
fondsbestuur uit 2005. De Code bevat normen voor het 
gedrag van bestuurders, interne toezichthouders en belang- 
hebbenden in de verantwoordingsfunctie. Daarnaast zijn 
overkoepelende thema’s opgenomen, die gaan zowel over 
het eigen functioneren van het fonds als van dienstverleners. 
De Code staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van  
het volledige stelsel van bestaande wet- en regelgeving, 
aanbevelingen, convenanten en codes van de Pensioen-
federatie en de STAR. Een monitoringcommissie zal toezicht 
houden op de naleving van de Code. 

2.4.2 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 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. De uitvoeringstechnische afspraken tussen bestuur 
en uitvoeringsorganisatie zijn vastgelegd in een dienst-
verleningsovereenkomst. Ook met de externe vermogens-
beheerders zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten die 
voldoen aan de regelgeving met betrekking tot uitbesteding. 

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 
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vooraf van advies. Aan het verantwoordingsorgaan wordt 
jaarlijks achteraf verantwoording afgelegd. 

2.4.3 Wet versterking bestuur pensioenfondsen

De Wvbp is een integrale herziening van de governance en 
medezeggenschap bij pensioenfondsen. De wet moet leiden 
tot verbetering van de kwaliteit van het pensioenfonds-
bestuur. De wet is van kracht vanaf 9 augustus 2013. De 
bepalingen over het verantwoorden van beleggingsbeleid en 
over geschiktheid en tijdsbeslag voor bestuursleden waren 
meteen van kracht. Ook verwante wijzigingen traden in 
werking. Zo zijn in het Besluit FTK regels over het belonings-
beleid vastgelegd en in het Besluit uitvoering Pensioenwet 
regels over geschiktheid, betrouwbaarheid en tijdsbeslag voor 
bestuursleden.

Een ander deel van de wet wordt van kracht vanaf 1 juli 
2014, wanneer de nieuwe bestuursmodellen gaan gelden. 
Een pensioenfonds kan kiezen uit vijf bestuursmodellen:
1. Paritair bestuursmodel.
2. Paritair gemengd bestuursmodel (one tier board).
3. Omgekeerd gemengd bestuursmodel (one tier board).
4. Onafhankelijk gemengd bestuursmodel (one tier board).
5. Onafhankelijk bestuursmodel.

De paritaire modellen (model 1, 2 en 3) kennen een  
verantwoordingsorgaan, waarin deelnemers en pensioen-
gerechtigden naar evenredigheid zijn vertegenwoordigd. 
Naar keuze kan de werkgever worden vertegenwoordigd.  
De onafhankelijke modellen (model 4 en 5) kennen een 
belanghebbendenorgaan, waarin de deelnemers, pensioen-
gerechtigden en werkgevers zijn vertegenwoordigd. 

Het intern toezicht wordt verstevigd doordat: 
-  Bedrijfstakpensioenfondsen met een paritair of  

onafhankelijk bestuur een permanente raad van  
toezicht moeten instellen.

-  Ondernemingspensioenfondsen met een paritair of 
onafhankelijk bestuur de keuze krijgen tussen een 
permanente raad van toezicht of een visitatiecommissie 
die jaarlijks visiteert (in plaats van driejaarlijks).

-  Beroepspensioenfondsen de keuze krijgen tussen een 
permanente raad van toezicht, een visitatiecommissie 
die jaarlijks visiteert (in plaats van driejaarlijks) of een 
gemengd bestuur waarbij de niet uitvoerende  
bestuurders het intern toezicht uitoefenen.

-  Het intern toezichtorgaan extra taken krijgt, alsmede extra 
bevoegdheden als het om de raad van toezicht gaat.

DNB heeft laten weten ervan uit te gaan dat pensioen-
fondsen voor 31 december 2013 een keuze voor een 
bestuursmodel maakten. In het derde en vierde kwartaal van 
2013 deed DNB onderzoek naar hoe pensioenfondsen zich 
voorbereiden op de wijzigingen in de governance en hoe 
ver ze met de invoering van de nieuwe modellen zijn. DNB 
verwacht dat fondsen voor 1 april 2014 hun totaalpakket 
van wijzigingen in de governance aan DNB voorleggen. Dat 
wil zeggen, de voorgenomen wijzigingen in de statuten en 

alle meldingsformulieren behorende bij de voorgenomen 
benoemingen.

Keuze nieuw bestuursmodel
Het streven van het fonds is altijd geweest dat alle  
belanghebbenden zich zoveel mogelijk vertegenwoordigd 
voelen in het bestuur en de verschillende andere organen 
van het fonds. Uit dat oogpunt heeft het fonds direct na de 
inwerkingtreding van de Wvbp een actualiteitenmiddag  
georganiseerd die in het teken stond van de nieuwe  
wetgeving rondom bestuursmodellen. Deze dag, waarvoor 
de leden van bestuur, deelnemersraad, verantwoordings-
orgaan en sociale partners waren uitgenodigd, had met 
name een informerend karakter en beoogde ook een 
richtinggevende discussie over het toekomstige bestuurs-
model van het fonds. Deze discussie is vormgegeven door 
de bespreking van bedreigingen en kansen van de nieuwe 
bestuursmodellen alsmede door een aantal stellingen aan 
de orde laten komen. De overwegingen die een grote rol 
spelen bij de keuze voor een bestuursmodel zijn onder 
meer de borging van de geschiktheid van bestuursleden, de 
effectiviteit van besluitvorming, toekomstbestendigheid van 
het bestuursmodel en de invulling daarvan, kosten van het 
bestuursmodel en de transitiemogelijkheid om van het oude 
naar het nieuwe bestuursmodel te komen. De uitkomst van 
deze middag was dat een voorkeur bestond voor het paritaire 
en het omgekeerd gemengd bestuursmodel. 

De actualiteitenmiddag is gevolgd door een tweede sessie 
met het bestuur op 5 november 2013 waarin onderwerpen 
met betrekking tot het nieuwe bestuursmodel werden 
besproken. Ter voorbereiding hierop is door ieder bestuurslid 
afzonderlijk een ‘Vragenlijst breder implementatietraject  
Wet versterking bestuur pensioenfondsen’ ingevuld. De 
uitkomsten hiervan zijn vóór de vergadering met de  
bestuursleden gedeeld en vervolgens uitvoerig besproken 
door het bestuur. In deze vergadering zijn met name de 
sterktes en zwaktes van de diverse modellen bediscussi-
eerd ten aanzien van een vijftal aspecten, te weten kosten, 
toekomstbestendigheid, draagvlak, professionalisering en 
organisatorisch/slagvaardigheid. Vervolgens heeft het bestuur 
een voorgenomen besluit genomen tot een nieuw bestuurs-
model, waarbij voor de governancestructuur van het fonds 
werd geopteerd voor een omgekeerd gemengd model. 
Op basis van het voorgenomen besluit en de daarbij door het 
bestuur betrokken overwegingen, is aan het  
verantwoordingsorgaan en de deelnemersraad gevraagd  
om het bestuur te adviseren. Beide organen hebben het 
bestuur geadviseerd over te stappen op het omgekeerd 
gemengd bestuursmodel. Ook is aan sociale partners 
gevraagd een reactie te geven op het voorgenomen besluit. 
Op basis van deze adviezen heeft het bestuur in de bestuurs-
vergadering van 10 december 2013 definitief besloten per 
1 juli 2014 het bestuursmodel te wijzigen in een omgekeerd 
gemengd model. Vanuit sociale partners is van werkgevers-
zijde in januari 2014 aangegeven dat zij de keuze voor het 
omgekeerd gemengd model onderschrijven. 



23JAARVERSLAG 2013

Implementatieplan
Nadat het bestuur het besluit over het nieuwe bestuursmodel 
had genomen, zijn verschillende besluiten genomen ten 
aanzien van de implementatie, zoals de gewenste samenstel-
ling van het bestuur, commissies en verantwoordingsorgaan, 
invulling van zetels, bevoegdheden en verkiezingen. Hiertoe 
is ook door het bestuur een implementatieplan vastgesteld, 
waarin is beschreven welke stappen door het bestuur gezet 
moeten worden als gevolg van de invoering van een nieuw 
bestuursmodel, wat de volgorde is, de samenhang tussen 
onderdelen en het tijdspad. De Code Pensioenfondsen loopt 
voor een deel parallel met de invoering van het nieuwe 
bestuursmodel en ook de acties die hieruit volgen zijn op 
hoofdlijnen opgenomen in het implementatieplan. 

2.4.4 Intern toezicht

Het intern toezicht was ook in 2013 vormgegeven via een 
visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat uit drie  
onafhankelijke, deskundige personen. De visitatiecommissie 
heeft als opdracht om minimaal 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 fonds.

-  Het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt 
aangestuurd.

-  Het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur 
wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn.

De visitatiecommissie rapporteert na afronding van de  
visitatie aan het bestuur. 

Visitatie in 2013
In juni 2011 heeft het fonds een deelvisitatie laten  
uitvoeren door Stichting Het Vak-VC. De deelvisitatie zag  
op de deelgebieden ‘beleggingen’ en ‘uitbesteding  
pensioenuitvoering’. Daarbij heeft de visitatiecommissie  
zich met name gericht op de uitvoering van de pensioen-
administratie en de processen rondom vermogensbeheer.  
Ten aanzien van de keuze om in 2012 opnieuw een  
integrale visitatie dan wel een deelvisitatie uit te laten 
voeren, is aanvankelijk besloten hierover een beslissing te 
nemen nadat er duidelijkheid ontstond over de uitkomsten 
rondom het wetsontwerp tot wijziging van de Pensioenwet 
in verband met aanpassing van het bestuursmodel voor 
pensioenfondsen. Omdat in de tweede helft van 2012 nog 
geen duidelijkheid bestond over de uiteindelijke wetgeving 
op dit terrein, heeft het bestuur besloten alsnog in 2012 een 
visitatie in gang te zetten. Daartoe heeft het bestuur bij vier 
partijen offertes uitgevraagd en ook het verantwoordingsor-
gaan betrokken in de keuze van visiteurs.  

Het verantwoordingsorgaan heeft geadviseerd om te zoeken 
naar deskundige visiteurs die onafhankelijk zijn, met oog voor 
de kosten die bij de keuze van visiteurs echter een onder-
geschikte rol moeten hebben. Het bestuur heeft dit advies 
overgenomen en uitgesproken te zoeken naar een partij die 
beschikt over ‘countervailing power’. Naar aanleiding hiervan 
heeft het bestuur in december 2012 gekozen om een  
integrale visitatie uit te laten voeren door VC-Holland. 

Door de visitatiecommissie gehanteerde aanpak
De visitatiecommissie vergaarde op een aantal wijzen  
informatie teneinde een visitatierapport op te kunnen stellen:
-  Voor de visitatie werd door het bestuur een aantal door 

de visitatiecommissie opgevraagde fondsdocumenten 
aangeleverd.

-  Voor de visitatie is door het bestuur een zogenoemde 
visitatiematrix ingevuld. De visitatiematrix is een  
elektronische tool waarin op alle te visiteren  
deelgebieden vragen zijn opgenomen die door het 
bestuur worden beantwoord.

-  Op basis van deze verstrekte informatie stelden de  
visiteurs een memo op met aanvullende vragen en 
gerezen aandachtspunten voor het visitatiebezoek, die 
zo mogelijk vóór het visitatiebezoek zijn beantwoord.

-  Tijdens het visitatiebezoek overlegden de leden van de 
visitatiecommissie met een delegatie van het bestuur 
(een van de voorzitters en de voorzitters van de beleg-
gingscommissie en de audit- en compliancecommissie) 
op basis van de in dit memo opgenomen vragen en 
aandachtspunten.

Bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie 
In het eerste kwartaal van 2013 is deze integrale visitatie 
uitgevoerd, waarna het rapport op 24 mei 2013 met het 
bestuur is besproken. Het concept visitatierapport is tevens 
verstrekt aan het verantwoordingsorgaan, waarbij zij  
(zoals reglementair is bepaald) zijn uitgenodigd voor de 
bespreking van het visitatierapport door de visitatiecommissie 
met het bestuur. Van deze uitnodiging is door de leden van 
het verantwoordingsorgaan geen gebruik gemaakt. Naar 
aanleiding van het overleg op 24 mei 2013 heeft de visitatie-
commissie het definitieve visitatierapport 2013 opgesteld.

In het algemeen beoordeelde de visitatiecommissie (het  
wettelijk kader in aanmerking genomen) het functioneren  
van het bestuur, zowel qua processen en procedures als  
qua eindresultaat, als zeer goed. De visiteurs hebben naar 
aanleiding van hun visitatie de volgende aanbevelingen gedaan:
-  In algemene zin is aanbevolen om de beleggingskosten 

periodiek te relateren aan vermogensbeheerinrichting, 
opbrengst, gelopen risico en beleggingsstijl.

-  Ten aanzien van governance is aanbevolen om  
na te gaan of:

 -   Alle voor het fonds relevante processen en procedures 
door ISAE- en SAS-verklaringen worden omvat.

 -   ‘Streven’ naar waarde- c.q. welvaartsvaste pensioenen 
in de missie nog een haalbare doelstelling is.

 -   Aard en aantal klachten/geschillen in het jaarverslag 
vermeld kunnen worden. 
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-  Ten aanzien van risico’s is aanbevolen om:
 -   Te blijven nagaan of bij een gestegen dekkingsgraad 

(en daardoor wellicht verhoging van de toeslagam-
bitie) de toekomstige toeslagen, middels inflatie-
vaste beleggingen, kunnen worden afgedekt. 

 -   Backtesting van de ervaringssterfte bij de evaluatie 
van de nieuwe regeling betrekken.

 -  Na te gaan of het juridisch mogelijk is om voor  
   uittreding strengere eisen te stellen dan voor  
   toetreding.
 -   De feitelijke premie meer in overeenstemming te 

brengen met de kostendekkende premie.
 -   Te blijven monitoren welke taken (wellicht op  

grond van eisen van DNB) in de toekomst aan de 
compliance officer moeten worden toegewezen.

De visitatiecommissie heeft geen aanbevelingen gedaan ten 
aanzien van de onderwerpen deskundigheid, beleggingen/
vermogensbeheer en communicatie. Ten aanzien van de 
‘follow up’ van de vorige visitatie waren er eveneens  
geen aanbevelingen.

Bespreking aanbevelingen door het fonds
Het bestuur heeft deze aanbevelingen besproken in de bestuurs-
vergadering van 11 juni 2013 en onderschrijft ze grotendeels:
-  Ten aanzien van de aanbeveling om de beleggings-

kosten periodiek te relateren aan vermogensbeheerin-
richting, opbrengst, gelopen risico en beleggingsstijl is 
het bestuur van mening dat dit op jaarlijkse basis plaats-
vindt, hieraan in het jaarverslag aandacht wordt besteed 
en dit onderdeel was van de evaluatie van de fiduciaire 
dienstverlening die door de beleggingscommissie in  
mei 2013 is gehouden. 

-  Ten aanzien van de aanbeveling inzake governance  
is het bestuur van mening dat door de audit- en com-
pliancecommissie jaarlijks wordt nagegaan of alle externe 
partijen een ISAE/SSAE-verklaring kunnen overleggen en 
wordt bewaakt welke acties op grond van de bespreking 
hiervan van uitvoerders worden verwacht. Het bestuur 
heeft voorts besloten om de fondsdocumenten door de 
jurist op eenduidige wijze aan te laten passen aan de 
toeslagambitie van 20% bij de eerstvolgende wijziging 
van de fondsdocumenten, zoals de ABTN en de  
pensioenreglementen. Ten aanzien van klachten en 
geschillen die de Ombudsman Pensioenen of de 
Commissie van Beroep bereiken geldt dat hieraan 
aandacht wordt besteed in het jaarverslag. 

-  Ten aanzien van de risico’s is het bestuur van mening dat 
de stijging van de dekkingsgraad en de afdekking van 
toekomstige toeslagen onderdeel is van het  
risicobeheerraamwerk van het fonds. De prudentie van 
de grondslagen ten opzichte van de sterfteresultaten 
van de afgelopen jaren zijn door het bestuur in 2013 
onderzocht en hebben niet geleid tot aanpassing van 
de sterftegrondslagen. Ten aanzien van de aanbeveling 
om de feitelijke premie meer in overeenstemming te 
brengen met de kostendekkende premie geldt dat door 
het bestuur reeds eerder in 2013 is besloten de geldende 
rekenrente van 4% te verlagen naar 3%. Wat betreft de 

taken van de compliance officer is later in 2013 besloten 
hierin wijzigingen aan te brengen. 

2.4.5 Zelfevaluatie bestuur

Bij zelfevaluatie gaat het 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 
complianceprogram van het fonds is de jaarlijkse zelf- 
evaluatie geadresseerd. De zelfevaluatie door het bestuur 
vond plaats op 26 november 2013 onder begeleiding van 
een externe partij. Voordat de zelfevaluatie plaatsvond is 
door de bestuursleden een vragenlijst ingevuld die, tezamen 
met de zelfevaluatie, heeft geleid tot een rapport dat door 
de begeleider met het bestuur is besproken tijdens de zelf-
evaluatie. Daarbij is aandacht besteed aan de competenties 
van bestuursleden, zowel individueel als collectief, en de 
onderlinge samenwerking. 

De evaluatie heeft plaatsgevonden in de vorm van een open 
discussie, waarbij de volgende onderwerpen zijn besproken:
-  Een individuele sterkte - en zwakte analyse.
-  Het collectieve beeld binnen het bestuur qua competenties.
-  Aandachtspunten. 

In het door de begeleidende partij opgestelde verslag is 
opgenomen dat uit de zelfevaluatie en de vooraf ingevulde 
vragenlijsten een positief beeld naar voren kwam met betrek-
king tot het functioneren van het bestuur. De competenties 
zijn goed verdeeld over de bestuursleden en er is een grote 
mate van complementariteit. Multi-disciplinair denken, 
samenwerken en kritische zin scoorden hoog. Kenmerkend 
voor de discussies is dat alle bestuursleden zich waarneem-
baar veilig en uitgenodigd voelen om hun bijdragen te 
leveren. Door de sturing op kwaliteit door de voorzitter en 
door de diversiteit aan kwaliteiten tussen de bestuursleden, 
zijn de diverse rollen adequaat bezet en is er in deze context 
met de bezetting voldoende complementariteit. 

De volgende aandachtspunten zijn door de begeleidende 
partij besproken met het bestuur:
-  Het vasthouden van het huidige niveau: de gedeelde 

overtuiging dat men als bestuur goed functioneert, 
kan het risico in zich dragen dat kleine barstjes onder 
de waterlijn niet (of te laat) opvallen. Het is van belang 
zelfkritisch te blijven. 

-  Als redenen om alert te blijven is het risico besproken 
om uitgebreid te gaan verklaren bij tekenen van externe 
kritiek, evenals het risico van zelfgenoegzaamheid, wat 
vormgegeven kan worden door nieuwsgierigheid naar 
de aanpak van andere besturen. 

Het bestuur onderschrijft het belang van zelfreflectie en zelfkri-
tiek en stelt vast dat hieraan ook aandacht wordt besteed in het 
voor bestuursleden geldende functieprofiel. De verdere investe-
ring in teamvorming, mede gezien het feit dat wordt overgestapt 
naar een ander bestuursmodel dat een andere samenstelling van 
het bestuur met zich meebrengt, acht het bestuur van belang. 
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2.4.6 Naleving van de gedragscode

Het fonds heeft een gedragscode die dient te worden nage-
leefd door de leden van het bestuur, de deelnemersraad, het 
verantwoordingsorgaan en externe adviseurs. Doel van deze 
gedragscode is het stellen van regels en richtlijnen teneinde 
belangenconflicten tussen het fonds en betrokkenen in privé 
te voorkomen. Daarnaast regelt de gedragscode 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 en tevens jaarlijks dat de gedragscode is nageleefd. 
Per 1 januari 2012 is de, in 2011 vernieuwde gedragscode, 
voor het laatst aangepast.

Externe compliance officer
Als gevolg van een eerdere aanbeveling van de visitatiecom-
missie, is in 2011 een externe compliance officer aangesteld. 
Tot en met 2010 bewaakte een interne compliance officer de 
correcte naleving van de gedragscode door alle betrokkenen 
jaarlijks een vragenlijst te verstrekken en te rapporteren over 
de naleving. 
De rapportage inzake naleving van de gedragscode over 
2013 wordt in 2014 in het bestuur besproken. Over 2013 is 
geen incident gemeld door de compliance officer. 

2.4.7 Deskundigheid en functioneren bestuur 

Deskundigheidsplan
De deskundigheid van individuele bestuursleden en het 
bestuur als geheel van pensioenfondsen heeft de afgelopen 
jaren de bijzondere aandacht binnen de pensioensector. In de 
‘Beleidsregel deskundigheid 2011’ hebben DNB en de  
Autoriteit Financiële Markten (AFM) uiteengezet hoe zij 
de wettelijke eis van deskundigheid vanaf 1 januari 2011 
uitleggen. Pensioenfondsbestuurders moeten ook beschikken 
over bestuurlijke competenties en een pensioenfonds-
bestuurder moet vanaf de eerste dag van zijn of haar  
benoeming aan alle deskundigheideisen voldoen. 

Ook binnen het bestuur van het fonds is er aandacht voor 
deskundigheid. Zo heeft het fonds sinds 2001 een deskun-
digheidsplan met een daarbij behorende deskundigheids-
matrix, welk plan geregeld wordt aangescherpt. Op basis 
van dit deskundigheidsplan wordt de deskundigheid van de 
leden van het bestuur op de voorgeschreven deskundigheids-
gebieden besproken. Deze deskundigheidsgebieden zijn: 
1. Het besturen van een organisatie.
2. Relevante wet- en regelgeving.
3. Pensioenregelingen en pensioensoorten.
4. Financiële aspecten:
 4a.  Actuariële aspecten.
 4b.  Vermogensbeheer.
5. Administratieve organisatie en interne controle.
6. Uitbesteden van werkzaamheden.
7. Communicatie.

Nieuw deskundigheidsplan en opleidingsplan
Als gevolg van de nieuwe beleidsregel en aanbevelingen van 
de Pensioenfederatie daarover, heeft het fonds begin 2012 
een geheel herschreven deskundigheidsplan vastgesteld.  
Op basis van dit nieuwe deskundigheidsplan is ook een  
opleidingsplan vastgesteld. De totstandkoming van dit 
deskundigheidsplan is gefaseerd aangepakt. 

Als eerste is door het bestuur bepaald welke van de deskun-
digheidsgebieden zijn verbonden aan welke rol binnen het 
bestuur. Die rollen zijn gekoppeld aan de deelname van een 
bestuurslid aan het dagelijks bestuur, de beleggingscom-
missie dan wel de audit- en compliancecommissie. Ook is 
vastgesteld welke competenties zijn verbonden aan welke 
rol binnen het bestuur. Door een onafhankelijke partij is 
vervolgens van ieder bestuurslid de aanwezige kennis op 
de deskundigheidsgebieden getoetst. Ook is, ondersteund 
door dezelfde partij, door ieder bestuurslid een inschatting 
gemaakt van competenties. Op basis van de uitkomsten 
van de deskundigheidstoets is per deskundigheidsgebied in 
kaart gebracht of het deskundigheidsniveau van de bestuurs-
leden van voldoende niveau is gezien hun rol binnen het 
bestuur. De uitkomsten van de deskundigheidstoets en de 
competentiemeting vormden voor het bestuur de basis voor 
individuele gesprekken tussen bestuursleden en de voorzit-
ters van het fonds. Deze gesprekken vonden plaats in het 
eerste kwartaal van 2012. Daarbij is het opleidingsadvies 
betrokken dat op verzoek van het fonds is opgesteld door de 
partij die de toetsen heeft afgenomen. De uitkomsten van 
deze gesprekken vormden de basis voor de afronding van het 
deskundigheidsplan en de opstelling van een opleidingsplan. 

Collectieve versterking van kennis
Door het bestuur is in het opleidingsplan vastgelegd dat 
de kennis op alle deelgebieden versterkt gaat worden. Dat 
is vormgegeven door als collectief een opleiding te volgen 
bij een externe partij. Er is gekozen voor een collectieve 
opleiding, omdat hiermee niet alleen aandacht bestaat voor 
versterking van deskundigheid, maar ook voor vaardig-
heden en professioneel gedrag binnen het fondsbestuur. 
De opleiding is gebaseerd op deskundigheidsniveau 2, welk 
niveau ziet op het tonen van inzicht en het komen tot een 
weloverwogen oordeelsvorming. Deskundigheidsniveau 1 
ziet op feitenkennis. De collectieve opleiding van het bestuur 
is in twee delen gesplitst. In 2012 heeft het bestuur twee 
opleidingsdagen gevolgd, waarbij de volgende deskundig-
heidsgebieden centraal stonden: 
- 1.  Het besturen van een organisatie (inclusief  

governance ontwikkelingen inzake Wvbp).
- 2. Relevante wet- en regelgeving.
- 4a.  Financiële aspecten: actuariële aspecten (inclusief 

actualiteiten rondom Hoofdlijnennota FTK).
- 5. Administratieve organisatie en interne controle.

Op 23 en 24 mei 2013 zijn de overige deskundigheidsge-
bieden op deskundigheidsniveau 2 gebracht. Dit betreft de 
deskundigheidsgebieden:
- 3. Pensioenregelingen en pensioensoorten.
- 4b. Financiële aspecten: vermogensbeheer.
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- 6. Uitbesteden van werkzaamheden.
- 7. Communicatie.

Door bestuursleden worden individueel ook de nodige  
opleidingen gevolgd, zoals bijvoorbeeld opleidingen op  
het gebied van balans- en vermogensbeheer, derivaten, 
uitbestedings- en risicomanagement. 

Studiebijeenkomsten bestuur
In 2013 vonden twee actualiteitendagen plaats. Bij deze 
bijeenkomsten waren ook de leden van de deelnemersraad 
en het verantwoordingsorgaan en sociale partners aanwezig.
Een actualiteitendag had als doel om verschillende scenario’s 
om te komen tot een nieuwe pensioenregeling toe te lichten 
en te bespreken. Het programma bestond uit een inhoudelijk 
gedeelte en een interactieve sessie. Tijdens het inhoudelijke 
gedeelte is aandacht besteed aan het wettelijk kader van de 
pensioenregeling per 2014, het proces om te komen tot een 
nieuwe pensioenregeling voor het fonds, de destijds bekende 
mogelijkheden inzake het nominale en reële kader en de 
gevolgen op het gebied van uitvoerbaarheid, juridische houd-
baarheid en communiceerbaarheid. Tijdens de interactieve 
sessie zijn met behulp van een simulator de gevolgen van de 
wijzigingen van het pensioenbeleid op de pensioenregeling 
en het balansbeheer van het fonds inzichtelijk gemaakt.
De tweede actualiteitenmidddag stond in het teken van de 
Wvbp. Deze dag had met name een informerend karakter 
en beoogde ook een richtinggevende discussie te voeren 
over het toekomstige bestuursmodel van het fonds. Voorts is 
aandacht besteed aan de concept Code Pensioenfondsen en 
de stand van zaken ten aanzien van het nieuwe FTK.

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten
Daarnaast heeft het bestuur in 2013 op diverse terreinen 
externe deskundigen ingeschakeld om het bestuur van  
informatie en advies te voorzien. Het gaat dan onder meer om: 
-  Verantwoord beleggen. Het bestuur heeft in de bestuurs-

vergadering van 18 maart 2013 uitvoerig aandacht 
besteed aan verantwoord beleggen en duurzaamheid. 
Uit dat oogpunt is de heer Hummels, hoogleraar Ethiek, 
Organisaties en Maatschappij aan de Universiteit van 
Maastricht, uitgenodigd om een inleiding te verzorgen 
met als doel beeldvorming over verantwoord beleggen. 
In navolging hiervan is afgesproken dat het bestuur in 
2013 een voorstel zou bespreken aangaande de impact 
van een eventuele uitsluiting van tabaksproducenten op 
de beleggingsportefeuille van het fonds en aangaande 
de mogelijkheden om te beleggen in impact investe-
ringen. Bij impact investeringen wordt naast financieel 
rendement ook waarde toegevoegd op sociaal en  
milieugebied (zoals micro-financiering). 

-  De ALM-studie 2014. Het bestuur heeft dit onderwerp 
uitvoerig laten toelichten door de ALM-adviseur in de 
bestuursvergadering van 7 oktober 2013. Daarbij is  
ingegaan op economische veronderstellingen alsmede 
rendement en risico, het nominaal en reëel kader, dyna-
mische allocatie, allocatie naar Nederlandse hypotheken, 
scenarioanalyse en de beëindiging per 2014 van de aanslui-
ting van een grote bij het fonds aangesloten werkgever.

-  Het beleggingsplan 2014. Door het bestuur is met de 
ALM-adviseur en de Lead Overlay Manager in een extra 
bestuursvergadering op 11 november 2013 overlegd 
over de aanpassingen van de ALM-studie. De aanleiding 
hiervoor was onder meer gelegen in het feit dat in  
de versie die eerder was besproken door het bestuur 
rekening werd gehouden met een onvoorwaardelijke 
toeslag waarvoor geen toeslagkoopsom in rekening  
zou worden gebracht. Op verzoek van het bestuur  
zijn herziene berekeningen uitgevoerd waarbij de 
basisvariant uitging van een onvoorwaardelijke toeslag 
(met koopsom) maar volledigheidshalve ook inzichten 
in een variant met voorwaardelijke toeslagverlening is 
meegenomen. Door de Lead Overlay Manager heeft het 
bestuur zich laten informeren over de opzet van  
het beleggingplan, de outlook naar 2014 en de 
uitgangspunten voor het beleid. 

Tot slot zijn verschillende bestuurleden aanwezig geweest bij 
themabijeenkomsten en seminars van de Pensioenfederatie, 
van Syntrus Achmea en van DNB en de AFM. Thema’s van 
deze bijeenkomsten waren in 2013 macro-economie, pension 
fund governance, effecten van het pensioenakkoord en 
pensioencommunicatie.

2.4.8 Compliance

Onder compliance wordt het geheel van maatregelen 
verstaan dat zich richt op de implementatie, handhaving en 
naleving van wet- en regelgeving, alsmede op interne proce-
dures en gedragsregels om te voorkomen dat de reputatie en 
integriteit van het fonds wordt aangetast. Het fonds beschikt 
over een compliance charter en, in het verlengde hiervan, 
een compliance program. Voorts is door het fonds een 
externe compliance officer 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 sociaal-maatschappelijke 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. 
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De volgende compliancedoelstellingen zijn in het  
compliancecharter 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 bevat de uitgeschreven principes, taken en verantwoor-
delijkheden 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 com- 

municatie aan (gewezen) deelnemers, pensioen- 
gerechtigden 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  
audit- en compliancecommissie beoordeelt de effectiviteit  
van het systeem en het proces en rapporteert hierover aan 
het bestuur.

Het compliance charter en het compliance program zijn in 
2013 door het bestuur aangepast. Deze wijzigingen houden 
met name verband met het feit dat taken die voorzien waren 
bij de compliance officer in de praktijk meer bij het bestuurs-
secretariaat bleken te liggen en andersom. Door de voorge-
stelde wijzigingen sluit de taakomschrijving in compliance 
charter en compliance program beter aan bij de praktijk. Voor 
het overige zijn beide documenten geactualiseerd, waarbij 
onder meer de term ‘verbonden persoon’ is geïntroduceerd 
en de externe compliance officer een rol is gegeven bij de 
taak van de audit- en compliancecommissie om zich er van 
te overtuigen dat contractspartijen, zoals externe uitvoerders, 
compliant zijn en sprake is van een functiescheiding tussen 
beleggingsactiviteiten en overige activiteiten. 

Aanvullende beleidsdocumenten
Het fonds beschikt ook over:
-  Een integriteitbeleid in de vorm van een overzichts- 

document waarin de beschikbare (beleids)stukken 
worden benoemd. 

-  Een regeling misstanden , die een incidentenregeling  
en een klokkenluidersregeling omvat. 

-  Een uitbestedingsbeleid.

Borging compliance ten aanzien van uitbestede  
activiteiten
De gevolgen van uitbesteding van het pensioen- en vermo-
gensbeheer zijn in het licht van het integriteitsrisico in 2011, 
2012 en 2013 verschillende malen onderwerp van gesprek 
geweest in de audit- en compliancecommissie. In 2011 is 
inzichtelijk gemaakt hoe de pensioenuitvoerder en de externe 
vermogensbeheerders omgaan met compliance. Daartoe is in 
het kader van uitbesteding bij zowel de pensioenuitvoerder 
als de partijen die zijn betrokken bij het vermogensbeheer, 
gevraagd om inzicht te geven op de door hen getroffen 
maatregelen ten aanzien van compliance, integriteit en 
deskundigheid alsmede het beloningsbeleid. Door de externe 
compliance officer is de aangeleverde informatie beoordeeld 
en geconcludeerd dat deze maatregelen voldoende zijn. 
De controle hiervan is bovendien deels ondervangen in de 
ISAE3402- en SSAE16-rapportages (voorheen SAS70) van de 
beheerders. In 2012 is door de externe compliance officer 
een totaaloverzicht opgesteld van de door de vermogensbe-
heerders aangeleverde stukken. De compliance officers van 
zowel de pensioenuitvoerder als een aantal partijen dat is 
betrokken bij het vermogensbeheer, zijn in 2012 uitgenodigd 
om meer toelichting te geven aan de audit- en compliance-
commissie ten aanzien van de wijze waarop bij hun organisa-
ties compliance wordt vormgegeven. De bij deze presentaties 
gegeven informatie en aanvullend geleverde documentatie 
zijn verwerkt in het totaaloverzicht. 

In 2013 zijn aanvullende vragen gesteld aan de vermogens-
beheerders ten aanzien van nog ontbrekende compliance-
documentatie. Ook is de externe compliance officer gevraagd 
te controleren welke documenten op het gebied van be- 
loningsbeleid door de vermogensbeheerders zijn geleverd  
en vervolgens te bepalen of het noodzakelijk is om een 
verdiepingsslag te maken op het beleid inzake variabele 
beloning. Op basis daarvan is vastgesteld dat de ver-
mogensbeheerders het beloningsbeleid voldoende hebben 
onderbouwd. In 2013 is door de compliance officer van de 
custodian van het fonds, als laatste in de rij, een presentatie 
gegeven over compliance bij deze custodian. Dit heeft geleid 
tot een verzoek van de audit- en compliancecommissie tot 
aanlevering van enkele documenten en beantwoording van 
een aantal vragen. Dit is begin 2014 verder besproken door 
de audit- en compliancecommissie. 

Compliancerapportages
Door het fonds is besloten vanaf 2013 aan de pensioenuit-
voerder en de externe vermogensbeheerders (waaronder 
de custodian en de engagement manager) structureel een 
jaarlijkse complianceverklaring uit te vragen. Daarbij wordt 
gevraagd aandacht te besteden aan ontwikkelingen ten 
aanzien van compliance en integriteit bij de betreffende 
organisatie (met name belangrijke wijzigingen in getroffen 
maatregelen en inrichting van de compliance-organisatie) 
en incidenten ten aanzien van compliance en integriteit die 
relevant zijn voor het fonds. Dat kunnen incidenten zijn die 
direct betrekking hebben op de dienstverlening aan het 
fonds, maar ook incidenten die een integriteitsrisico voor de 
dienstverlener en daarmee voor het fonds inhouden. Een 
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specifieke vraag aan externe partijen betreft de mate waarin 
hun beloningsbeleid voldoet aan regelgeving die gebaseerd 
is op de Europese CRD-richtlijn terzake, of de risico’s worden 
meegewogen bij het vaststellen van variabele beloningen en 
of toetsing van het beleid (intern of door de toezichthouder) 
heeft plaatsgevonden en wat de uitkomsten daarvan waren. 
In dit kader is bijzondere aandacht besteed aan de retentie-
bonus, zoals die bij de engagementmanagers bij de over-
name van Robeco door Orix is overeengekomen. Hierover 
heeft het bestuur op de site een bericht geplaatst. 

Afhankelijk van de inhoud van deze complianceverklaringen 
en op basis van het totaaloverzicht (inzake getroffen maat-
regelen ten aanzien van compliance, integriteit en deskundig-
heid en het beloningsbeleid bij externe partijen), zullen de 
compliance officers opnieuw worden uitgenodigd in  
vergaderingen van de audit- en compliancecommissie. 

De compliancerapportage van het fonds zelf wordt sinds 
2011 opgesteld door de externe compliance officer. De 
rapportage over 2012 is door het bestuur besproken en gaf 
geen aanleiding tot vragen. 

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 maat-
regelen die het bestuur heeft getroffen op het gebied van 
compliance en de gedragscode die het fonds heeft. Het gaat 
om een risicobeleid, waarbij integriteitrisico’s en ook andere 
risico’s in kaart worden gebracht. 

DNB volgt het risicomanagement van fondsen nauwgezet. 
Voor DNB geldt dat het bestuur van een pensioenfonds 
uiteindelijk altijd voor alles verantwoordelijk is. Deze verant-
woordelijkheid kan het fonds niet uitbesteden. Daarbij is 
integraal risicomanagement meer dan een proces alleen. Het 
omvat ook een continue beoordeling en daar waar nodig 
bijsturing. Integraal risicomanagement is niet statisch. Het 
moet worden aangepast aan de veranderende omstandig-
heden. Dat vraagt van het fondsbestuur risicobewustzijn, 
gezond verstand, kennis en een voortdurende kritische 
houding. DNB werkt met de toezichtmethodiek Focus! Deze 
nieuwe aanpak per 2012 is gebaseerd op de lessen van de 
kredietcrisis en bouwt voort op de bestaande methodiek 
FIRM (Financiële Instellingen Risico Analyse) met een beschrij-
ving van tien risicocategorieën. Hierbij gaat het niet alleen 
om de ‘harde’ risico’s, maar ook om hoe een bestuur in meer 
‘culturele’ zin omgaat met de risico’s die behoren bij het 
besturen van het pensioenfonds. Het toezicht wordt  
efficiënter gemaakt door het indelen in categorieën van 
pensioenfondsen: variërend van heel klein (geautomatiseerd 
toezicht op de dekkingsgraad) tot heel groot (1-op-1  
toezicht over alle beleidsterreinen).

Risicobeheerraamwerk
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 gewenste geheel van beheersmaatregelen die bijdragen 
aan het ‘in control’ zijn als pensioenfonds. Het fonds maakt 
daarbij gebruik van een dynamisch risicobeheerraamwerk, 
gebaseerd op de FIRM-methodiek 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. Sinds 2010 is het raamwerk compleet afgerond en 
wordt het voortdurend actueel gehouden. Het risicobeheer-
raamwerk wordt jaarlijks besproken in de audit- en compli-
ancecommissie, 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 sinds 2007 
onder andere de portefeuille op continue basis meet aan de 
verplichtingen van het fonds. 

In 2013 zijn de verschillende risicocategorieën, volgens een 
eind 2012 vastgestelde planning, opnieuw doorlopen waarbij 
openstaande acties zijn uitgevoerd dan wel nieuwe acties 
zijn geformuleerd. In de loop van 2013 is de herijking van 
de risico-inschattingen opgepakt. Van de drie te doorlopen 
stappen, zijnde weging, waarschijnlijkheid en impact is door 
de audit- en compliancecommissie en de beleggingscom-
missie de eerste stap (weging) doorlopen. Het bestuur heeft 
in de bestuursvergadering van 18 maart 2013 besloten de 
weging van de diverse deelrisico’s vast te stellen overeen-
komstig het advies van de audit- en compliancecommissie 
en de voorgestelde weging van de beleggingscommissie. In 
2013 is ten aanzien van een aantal risicocategorieën opnieuw 
bepaald hoe wordt omgegaan met de kansen op waar-
schijnlijkheid en impact ten aanzien van inherent-, residu- en 
gewenst risico. In 2014 zal dit proces worden vervolgd voor 
de overige risicocategorieën. 
Eind 2013 is een planning opgesteld voor het doorlopen van 
de tien verschillende risicocategorieën in 2014. 

Risicocategorieën
De belangrijkste risico’s en de wijze waarop deze risico’s 
worden beheerst, is 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. IT-risico.
9. Integriteitsrisico.
10. Juridisch risico.
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Door de uitwerking van genoemde risicocategorieën  
afgelopen jaren zijn alle binnen FIRM onderscheiden risico-
categorieën uitgebreid geanalyseerd en is de nadruk komen 
te liggen op het voortdurend onderhouden van het risico-
beheerraamwerk. Voor alle risicocategorieën zijn de mogelijke 
risico’s, de daarop van toepassing zijnde beheersmaatregelen 
en de nog openstaande acties vastgesteld.

Acties in 2014
In 2013 zijn alle tien risicocategorieën opnieuw herijkt door 
de audit- en compliancecommissie, de beleggingscommissie 
en het bestuur. De belangrijkste acties die hieruit volgen voor 
2014 zien op:
-  Het verzekeringstechnisch risico: het adviseren van 

sociale partners over het nieuwe financieel toetsings-
kader en het levensverwachtingaanpassingsmechanisme 
daarbinnen bij de besluitvorming over een nieuwe rege-
ling per 1 januari 2015.

-  Het operationeel risico: het adviseren van sociale partners 
over uitvoeringstechnische aspecten bij aanpassingen in 
de pensioenregeling per 1 januari 2015.

-  Het integriteitsrisico: uitvraag complianceverklaringen 
2013 aan externe uitvoerders en afwikkeling open-
staande punten bij de custodian. 

-  IT-risico: herijking gegeven de situatie van volledige 
uitbesteding in relatie tot de uitwerking van het  
uitbestedingsrisico.

Ten aanzien van het matching-/renterisico, het marktrisico, 
het kredietrisico, het omgevingsrisico, het uitbestedingsrisico 
en het juridisch risico geldt dat deze categorieën  
voortdurend ‘going concern’ worden bewaakt. Binnen  
deze risicocategorieën staan geen direct noodzakelijke  
acties open. In paragraaf 3.8 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 vier wijzen vormgegeven:
-  Via een programma van actieve dialoog met  

ondernemingen, het zogenaamde ‘engagement’.  
Dit engagement vindt plaats voor zowel aandelen- 
beleggingen als voor de belegging in bedrijfsleningen.

-  Door uitsluiting van ondernemingen waarin wordt 
belegd, wanneer de actieve dialoog niet tot succes leidt.

-  Door uitsluiting van landen, die onderhevig zijn aan 
internationale sancties van de Verenigde Naties (VN), 
de Verenigde Staten van Amerika (VS) of de EU en 
door uitsluiting van ondernemingen, die betrokken zijn 
bij de productie en handel in controversiële wapens 
(waaronder clustermunitie) alsmede door uitsluiting van 
ondernemingen actief in de tabaksindustrie.

-  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. Het uitsluitingenbeleid 
betreft een door Robeco geformuleerd beleid, dat door 
het fonds wordt gevolgd. Door het fonds is eigenstandig 
besloten de tabaksindustrie aan het uitsluitingenbeleid toe 
te voegen. De manager of managers instrueert de onderlig-
gende managers en ziet, tezamen met de uitvoeringsorgani-
satie, toe op een juiste uitvoering van het uitsluitingenbeleid.

Engagement
Aan verantwoord beleggen wordt vormgegeven door het 
actief aangaan van een dialoog met ondernemingen waarin 
wordt belegd. Op deze wijze wendt de aandeel- of obliga-
tiehouder zijn invloed aan als verschaffer van ondernemings-
kapitaal om zo te proberen het bedrijf waarin wordt belegd 
aan te sporen meer verantwoord te werken. In de dialoog 
worden onderwerpen 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. In opdracht van het fonds is Robeco in het derde 
kwartaal van 2011 gestart met een nieuw thema voor de 
te voeren dialogen. Dit thema is voeding en gezondheid. 
Veel voedselproducten bevatten veel zout, suiker en vet. In 
combinatie met veranderingen in eet- en leefgewoonten 
van consumenten heeft dit tot gevolg dat (ernstig) overge-
wicht en suikerziekte steeds vaker voorkomen. In overleg 
met producenten van deze producten wordt geprobeerd te 
komen tot het (mede) aanbieden van gezondere producten 
en het geven van voorlichtingsprogramma’s over gezonde 
voeding en leefgewoonten. Voorts wordt gestreefd naar de 
toezegging geen reclame meer te maken gericht op kinderen 
jonger dan 12 jaar. Aan dit thema is in 2013 ruime aandacht 
besteed en dit thema zal ook de komende jaren worden 
voortgezet. 
In opdracht van het fonds is Robeco eind 2013 gestart met 
het thema veilige arbeidsomstandigheden, hetgeen door 
Robeco is toegespitst op de kledingsector. Het is belangrijk 
voor in de kledingsector actieve ondernemingen om risico’s 
op het gebied van arbeidsomstandigheden zo veel mogelijk 
te voorkomen. Wanneer de reputatie van een onderneming 
in het gedrang komt door dramatische ongelukken zoals 
deze zich onder andere in Bangladesh hebben voorgedaan, 
kunnen verkoopcijfers snel dalen. Deze dalende verkoop-
cijfers hebben directe gevolgen voor de aandeelhouders-
waarde van deze ondernemingen. Zo is het optimaliseren van 
veilige arbeidsomstandigheden direct in het belang van de 
belegger. 
Robeco sluit zich voor het fonds aan bij internationaal ge- 
accepteerde en erkende codes, zoals het Global Compact van 
de VN. 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 
80 ondernemingen een actieve en constructieve dialoog 
gevoerd. De doorlooptijd van een dialoog varieert van enkele 
maanden tot enkele jaren. 
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Uitsluitingenbeleid
Door het bestuur is besloten het door Robeco geformuleerde 
uitsluitingenbeleid en de daarbij behorende uitsluitingenlijst 
te volgen. De lijst van uitgesloten landen is het resultaat van 
toepassing van de uitsluitingencriteria zoals uiteengezet in 
het uitsluitingenbeleid. Daarbij is gebruik gemaakt van de 
relevante gegevens afkomstig van de Veiligheidsraad van de 
VN, de VS en de EU. De lijst van uitgesloten bedrijven is even-
eens het resultaat van toepassing van de uitsluitingencriteria, 
uiteengezet in het uitsluitingenbeleid. Dit is gebaseerd op 
extern onderzoek en door bedrijven zelf geleverde informatie, 
die door Robeco wordt beoordeeld. Vooral ondernemingen 
die actief zijn in de productie en handel in controversiële 
wapens (waaronder clustermunitie) worden uitgesloten.
Naast directe beleggingen participeert het fonds in een aantal 
beleggingspools. Het is niet mogelijk het fondsbeleid in deze 
pools te effectueren. Daarom heeft het bestuur besloten te 
accepteren, dat tot 1% van het vermogen in deze pools niet 
voldoet aan het door Robeco geformuleerde en door het 
fonds gehanteerde uitsluitingenbeleid. Indien de blootstel-
ling naar deze beleggingen meer bedraagt dan 1% van het 
betreffende gepoolde vermogen, dan besluit het bestuur over 
de wijze hoe hiermee wordt omgegaan.

Fondsbeleid ten aanzien van tabak
Na een fundamentele discussie heeft het bestuur van het 
fonds besloten tot uitsluiting van ondernemingen in de 
tabaksindustrie. Dit beleid is volledig van toepassing in alle 
rechtstreeks voor het fonds beheerde portefeuilles. Het fonds 
participeert echter ook in een aantal beleggingspools. Het 
is niet mogelijk het fondsbeleid met betrekking tot tabak in 
deze pools te effectueren. Daarom heeft het bestuur besloten 
te accepteren dat een zeer beperkt deel van het vermogen in 
deze pools niet voldoet aan het door het fonds gehanteerde 
uitsluitingenbeleid. De materialiteitsregels ten aanzien van 
tabak voor de gepoolde beleggingen laten zich als volgt 
omschrijven:
-  Tabaksbeleggingen bedragen niet meer dan 4% van het 

betreffende gepoolde vermogen.
-  Tabaksbeleggingen bedragen niet meer dan 2% van het 

totaal gepoolde vermogen in aandelen en obligaties.
-  Tabaksbeleggingen bedragen niet meer dan 1% van het 

totaal vermogen (gepoold en niet gepoold) in aandelen 
en obligaties.

Indien de blootstelling naar deze beleggingen meer bedraagt 
dan beschreven, dan besluit het bestuur over de wijze hoe 
hiermee wordt omgegaan. 
Het fonds voert actief engagement op Russell Investments 
om deze uitvoerder te motiveren om bij het uitvoeren van 
haar managerselectie opdracht zoveel mogelijk rekening te 
houden met de opvattingen van het fonds inzake tabaks-
beleggingen, opdat het uiteindelijke belang in tabak zo 
beperkt mogelijk is.

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 Network, 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 400 onderne-
mingen gestemd op de aandeelhoudersvergadering. Op de 
website van het fonds is een verslag beschikbaar van daad-
werkelijk uitgebrachte stemmen. Door Robeco als voting-
agent te benoemen is geborgd dat op aandeelhoudersverga-
deringen in lijn met het engagementbeleid wordt gestemd.

Impact investeren
Het fonds zal het beleid inzake verantwoord beleggen 
uitbreiden. In 2013 heeft het bestuur een missiestatement 
voor impact investeren vastgesteld. Onder voorwaarden zal 
impact investeren worden ingezet ter verbetering van de 
toegang tot of efficiëntie in de gezondheidszorg dan wel ter 
verbetering van financiële zekerheid. In 2014 zal de imple-
mentatie hiervan ter hand worden genomen.

Stijging benchmark duurzaam beleggen
Jaarlijks onderzoekt de Vereniging van Beleggers voor Duur-
zame Ontwikkeling (VBDO) wat de prestaties zijn van de 50 
grootste pensioenfondsen op het gebied van verantwoord 
beleggen. De veelvuldige aandacht die het fonds de laatste 
jaren heeft besteed aan verantwoord beleggen heeft gere-
sulteerd in een stijging op de benchmark van de VBDO van 
plaats 34 in 2011, via plaats 19 in 2012 naar plaats 6 in de 
VBDO-benchmark 2013. Het fonds staat met deze notering 
tussen grote pensioenfondsen die veel doen op het gebied 
van verantwoord beleggen. De reden voor de stijging in de 
ranglijst is met name te vinden in governance (betrokkenheid 
van diverse organen binnen het fonds) en verantwoording 
(website en jaarverslag). Het fonds heeft in december 2013 
via de website gecommuniceerd over deze notering in de 
benchmark op het gebied van verantwoord beleggen. 

2.5 Communicatie

2.5.1 Ontwikkelingen

Bij een nieuw pensioenstelsel horen nieuwe communicatie-
regels. Het perspectief van de deelnemer staat centraal. Er 
komen meer mogelijkheden voor pensioenfondsen om van 
hun communicatie maatwerk te maken en te werken met 
digitale communicatie. Op basis van de resultaten van de 
evaluatie van de informatiebepalingen en de resultaten van 
het overheidsproject pensioencommunicatie, worden de 
informatiebepalingen in de pensioenwetgeving aangepast. 
De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2015. 

Staatssecretaris Klijnsma publiceerde 29 november 2013 
een consultatiedocument over het wetsvoorstel Pensioen-
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communicatie. Hierin staat dat er meer ruimte komt voor 
digitale vormen van communicatie. Het consultatiedocument 
verkort de termijn waarbinnen een startbrief moet worden 
verzonden naar twee maanden. Volgens het consultatie-
document moeten pensioenregelingen voortaan op een 
aantal onderdelen onderling vergelijkbaar zijn. Het uniforme 
pensioenoverzicht vermeldt voortaan alleen de verworven 
pensioenaanspraken. Het pensioenregister wordt uitgebreider 
en geeft een indicatie van het totale pensioeninkomen op 
AOW-datum. De consultatie liep begin 2014 af. Onbekend 
is wanneer het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt 
ingediend. Daarna moeten nog verschillende uitvoerings-
regelingen worden opgesteld. 

Verlagen van de pensioenen
Veel pensioenfondsen moesten in 2013 hun pensioenen 
verlagen. De Pensioenfederatie nam de regie op de com-
municatie rondom het verlagen. Zo wilde de sector de 
negatieve impact over het verlagen van pensioenen zoveel 
mogelijk beperken. Het fonds was en is niet genoodzaakt 
pensioenen te verlagen maar sloot zich, waar mogelijk, aan 
bij de door de Pensioenfederatie geplande communicatie-
momenten inzake verlaging van pensioenen door aan te 
geven wat de situatie bij het fonds is. 

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 
belanghebbenden van het pensioenfonds. De belangrijkste 
doelgroep zijn de (gewezen) deelnemers en pensioen- 
gerechtigden. Daarnaast vormen de aangesloten werkgevers 
een belangrijke doelgroep: zij hebben immers de uitvoering 
van de pensioenregeling aan het fonds opgedragen. 

Communicatiebeleidsplan
Het fonds besteedt aandacht aan goede en heldere com-
municatie over het beleid, ontwikkelingen op pensioengebied 
en de gevolgen voor individuele deelnemers, gewezen deel-
nemers en pensioengerechtigden. Het beleid is vastgelegd in 
een communicatiebeleidsplan 2012-2014 dat eind 2011 is 
vastgesteld. 

De kernboodschap en uitstraling in de communicatie is dat 
het fonds een betrouwbare uitvoerder is van de pensioen-
regelingen voor (gewezen) werknemers in de zorgverze-
keringsbranche. Dankzij zorgvuldige beleidskeuzes en een 
hoog kostenbewustzijn kan het fonds pensioenen betalen, 
ongeacht wanneer een (gewezen) deelnemer met pensioen 
gaat. Daarbij neemt het fonds haar doelgroepen mee in 
de actuele en financiële ontwikkelingen rond pensioen en 
van het fonds. De aanhoudende economische crisis en de 
ontwikkelingen op gebied van pensioenen kunnen namelijk 
onrust en een onrealistische pensioenverwachting bij de 
doelgroepen van het fonds veroorzaken. Naast de informatie 
en middelen die het fonds aanbiedt, verwacht het fonds van 
(gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden dat zij ook 
zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen pensioen. 

Communicatiejaarplan
Het fonds werkt de jaarlijkse doelen uit in een communica-
tiejaarplan. Hierin staat welke specifieke communicatieacti-
viteiten voor de verschillende doelgroepen zijn gepland én 
op welke trends en ontwikkelingen het fonds dat jaar nader 
ingaat. Het communicatieplan wordt jaarlijks besproken 
binnen het bestuur. Onderdeel van de communicatiemiddelen 
is het jaarverslag, waarmee verantwoording wordt afgelegd 
over het gevoerde en het te voeren beleid. In het communi-
catiejaarplan worden per doelgroep (waaronder (gewezen) 
deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers) de doel-
stellingen en de inzet van communicatiemiddelen vastgelegd. 

2.5.3 Communicatieactiviteiten

Terugblik op 2013
Op communicatiegebied is in 2013 extra aandacht besteed 
aan de volgende onderwerpen:
- Communicatie rond actualiteiten.
- Focus op verdere digitalisering.
-  Pensioen in duidelijke taal, volgens de aanbevelingen 

van de werkgroep Communicatie van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

-  Het meer gezicht geven en inzichtelijk maken van  
keuzemogelijkheden in de regeling(en).

- Werkgevers inzetten als intermediair.

Voornamelijk de speerpunten ‘Focus op verdere digi- 
talisering’ en ‘Communicatie rond actualiteiten’ zijn in 2013 
gerealiseerd. Het onderwerp pensioen kreeg in de media veel 
aandacht vanwege de aankomende veranderingen als gevolg 
van wijzigingen in de Pensioenwet, waardoor ook het fonds 
actief communiceerde over de mogelijke gevolgen voor de 
eigen doelgroepen. Deze informatie zette het fonds uit via de 
verplichte reguliere middelen en aanvullend via onder meer 
de website en de schriftelijke en digitale nieuwsbrieven aan 
deelnemers en pensioengerechtigden. 

Rondom de verzending van het UPO communiceerde het 
fonds actief in verschillende vormen. Voorafgaand aan het 
versturen van de papieren versie van het UPO, ontvingen de 
deelnemers en de werkgevers een aankondiging via de  
Pensioenactueel en via berichten in de (digitale) nieuws-
brieven. Online besteedde het fonds veel aandacht aan het 
UPO. De QR-code op het UPO, maar ook een dynamische 
banner en een nieuwsbericht op de website leidden de 
bezoekers naar de speciaal opgestelde ‘landingspagina’. Hier 
konden deelnemers de antwoorden op veelgestelde vragen 
vinden en kregen ze een beeldende uitleg over het UPO. 
Deze speciale pagina is overigens zeer beperkt bezocht.  
Dit kan duiden op het bestaan van weinig vragen naar aan-
leiding van het UPO, maar ook op een beperkte interesse in 
pensioen. Door middel van een online enquête over het UPO 
is onder andere aan de bezoekers van de website gevraagd 
wat eventuele verbeterpunten zouden kunnen zijn. 

Dekkingsgraad
Iedere week communiceert het fonds via haar website de 
laatste ontwikkelingen met betrekking tot haar dekkings-
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graad. Het fonds vormt hiermee een uitzondering, omdat een 
maandelijkse melding van de dekkingsgraad gangbaar is. In 
het kader van gelaagdheid publiceert het fonds een vereen-
voudigd kort wekelijks bericht aangaande dekkingsgraad in 
aanvulling op het uitgebreide wekelijkse bericht hierover. 

Pensioenactueel
In april en december 2013 is het halfjaarlijkse nummer van 
de Pensioenactueel uitgebracht. Deze informatieve krant is 
verzonden aan alle deelnemers en pensioengerechtigden. In 
de april-uitgave is aandacht besteed aan de financiële positie 
van het fonds, de inhoud van de pensioenregeling, de status 
van het Pensioenakkoord, aangepaste regels over de latere 
ingangsdatum van de AOW en reglementswijzigingen.  
De december-uitgave stond geheel in het teken van de  
pensioenregeling die geldt vanaf 1 januari 2014. 

Nieuwe pensioenregeling per 2014
Om alle doelgroepen tijdig te informeren over de nieuwe 
pensioenregeling van het fonds die per 1 januari 2014 is 
ingegaan, is in 2013 al gestart met communicatie over de aan-
komende wijzigingen. Aangezien pas in de tweede helft van 
2013 echt duidelijkheid bestond over de concrete wijzigingen 
en de gevolgen voor de verschillende doelgroepen, koos het 
fonds voor een gefaseerde aanpak in de communicatie. Daarbij 
zette het fonds een aantal extra middelen in, zoals een extra 
‘landingspagina’ met uitgebreide informatie over de nieuwe 
pensioenregeling, een extra (naar doelgroepen gesegmen-
teerde) Pensioenactueel en een extra digitale nieuwsbrief voor 
werkgevers. Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 
zijn via schriftelijke correspondentie op de hoogte gebracht. 

De doelstellingen van deze communicatiecampagne waren:
-  Fase 1: in de aanloop tot de nieuwe pensioenregeling:
 -  Waarom verandert de pensioenregeling?
 -  Welke overwegingen spelen daarbij?
 -  Hoe komt de nieuwe regeling tot stand?
 -  Wie beslist mee over de inhoud van de nieuwe  

regeling?
 -  Wat is het te volgen tijdspad?

-  Fase 2: Vanaf het moment dat de inhoud van de  
regeling bekend is:

 -  Wat gaat er veranderen en wanneer?
 -  Wat zijn de gevolgen van de veranderingen voor de 

eigen situatie?
 -  Welke acties/maatregelen kunnen deelnemers zelf 

ondernemen om te komen tot een goed inkomen 
voor later?

 -  Welke informatie kan verwacht worden van het 
pensioenfonds en wanneer?

 -  Bij wie kan men terecht met vragen?

Aan de doelstellingen uit fase 1 is ook aandacht besteed in 
fase 2.

Werkgevers
De digitale nieuwsbrieven voor de werkgevers bieden het 
fonds een goede vorm om de werkgevers te informeren over 

zaken die voor hen relevant zijn en tegelijkertijd hun rol als 
intermediair tussen het fonds en de werknemers te bena-
drukken. In 2013 is deze nieuwsbrief vier maal verzonden 
(maart, juni, augustus en december). Hierin staan doelgroep-
gerichte onderwerpen die voor de werkgever nuttig en inte-
ressant zijn. Dit betreft onderwerpen als de aan medewerkers 
verzonden Pensioenactueel, de werkwijze bij gegevensaan-
levering en de financiële situatie van het fonds. Maar ook 
de verplichting om een accountantsverklaring aan te leveren 
en door het bestuur genomen besluiten aangaande premie-
korting, de toeslagkoopsom, de wijziging van de rekenrente 
in de premievaststelling, de solvabiliteitsopslag en toeslagen. 

Vooruitblik op 2014
De speerpunten voor 2014 borduren voor een deel voort 
op de speerpunten die in 2013 opgenomen waren in het 
communicatiejaarplan 2013. De speerpunten worden samen-
gesteld op basis van het communicatiebeleidsplan 2012-
2014, de trends en ontwikkelingen in de pensioenwereld bij 
het fonds en op het gebied van communicatie. Op com-
municatiegebied gelden in 2014 de volgende speerpunten: 
-  Werkgevers inzetten als intermediair.
-  Communicatie rond actualiteiten, zoals de financiële 

situatie, aanpassing pensioenregeling per 1 januari 2014, 
het nieuwe FTK, bestuursmodellen en het UPO.

-  Focus op verdere digitalisering inclusief de vernieuwing 
van de webportalen voor deelnemers en werkgevers. 

-  Communicatie gericht op de doelgroep ‘vrouw’/ ‘gezin’.
-  Pensioen in duidelijke taal, volgens de aanbevelingen 

van de werkgroep Communicatie van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, meer vormgeven.

-  Verkiezingen als gevolg van de keuze voor het nieuwe 
bestuursmodel.

2.6 Toezichthouder AFM en DNB

2.6.1 Autoriteit Financiële Markten 

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. Voor AFM stonden in 2013 onder andere de toezicht-
thema’s ‘Productaanbieders stellen het belang van de klant 
centraal’ en ‘Pensioenen worden transparant en passend’ 
op de agenda. Binnen deze thema’s voerden ze verschil-
lende onderzoeken uit naar de juistheid van informatie. Zo 
besteedde de AFM aandacht aan:
-  Kortingsinformatie.
-  De aansluiting op het pensioenregister. 
-  Kostenefficiënte, nuttige, veilige en begrijpelijke  

pensioenproducten.
-  De juistheid van gecommuniceerde aanspraken.
-  Informatie rondom de transitie naar een nieuw  

pensioencontract. 
-  Aan deelnemers verstrekte informatie over risico’s. 

Het fonds is niet betrokken geweest in deze onderzoeken. 
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Tijdige verzending UPO’s
Volgens de ‘Beleidsregel tijdigheid UPO´s’ moeten alle  
pensioenuitvoerders hun actieve deelnemers uiterlijk 30 
september schriftelijk informeren over hun pensioenopbouw 
met een UPO. De UPO’s 2013 zijn vanuit het fonds in het 
begin van het derde kwartaal van 2013 verzonden, waardoor 
sprake was van een tijdige verzending. 

2.6.2 De Nederlandsche Bank 

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. 

DNB themaonderzoeken in 2013
Voor de pensioensector waren de belangrijkste  
toezichtthema’s voor DNB: 
-  Voorbereiding transitie pensioencontract: is de pensioen-

sector klaar voor de grote stelselwijziging die ingaat op  
1 januari 2015?

-  Beleggingen in commercieel vastgoed: waardering  
en risicobeheersing van beleggingen in commercieel 
vastgoed in Nederland en in het buitenland.

-  Beleggingsrisico’s: beheersing renterisico en marktrisico 
en self-assessment vermogensbeheercontracten.

-  Risicobeheer uitbesteding administratie: zijn besturen  
in control over de uitbesteding van de pensioen- 
administratie?

-  Gedrag en cultuur: vervolgonderzoeken kwaliteit en 
effectiviteit van de besluitvorming

-  Kwaliteit bestuur: voorbereiding van pensioenfondsen 
op de Wvbp en zicht op de kwaliteit van het bestuur en 
acties die het bestuur onderneemt om de kwaliteit te 
verbeteren. 

Voor zover nodig zijn deze toezichtsthema’s en de gevolgen 
daarvan besproken binnen het bestuur, onder meer door 
verschillende door het fonds uitgevoerde self-assesments. 

Contact met DNB
In 2013 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 2013 verschillende brieven ontvangen 
inzake op dat moment actuele thema’s voor pensioen-
fondsen. Er heeft geen correspondentie plaatsgehad die 
anders is dan gebruikelijk. DNB deed in 2013 bij het fonds 
(reguliere) onderzoeken naar: 
-  Beheersing risico’s die verband houden met de  

uitbesteding van de pensioenadministratie.
-  Voortgang implementatie nieuw bestuursmodel.
-  Voortgang transitie nieuw pensioencontract.

2.7 Herstelplan

De dekkingsgraad is de maat van de verhouding tussen de 
bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds. De 
minimaal vereiste dekkingsgraad van het pensioenfonds is 
104,6%. De laatste jaren was de dekkingsgraad hoger. In 
2008 is door de kredietcrisis en de dalende rente echter een 
situatie ontstaan waardoor het fonds per 31 december 2008 
in een situatie van onderdekking verkeerde (een dekkings-
graad lager dan het minimaal vereist vermogen). 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 uitgangs-
punten zoals die door DNB zijn voorgeschreven. Nadrukkelijk 
wordt opgemerkt dat inherent aan de modelmatige 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 solvabiliteitsopslag in de 
feitelijke premie 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 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%. 

-  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 dekkings-
graad het beleggingsrisico geleidelijk zal worden  
opgebouwd. 
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In 2012 is ten aanzien van het begrip ‘rendement’ besloten 
dat hierbij sprake is van het rendement exclusief risico- 
afdekkingstrategieën.

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. Begin oktober 2011 en begin juni 2012 
is kort sprake geweest van een dekkingsgraad die lager was 
dan in het herstelplan is voorzien. 

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 evalueert aan het einde van ieder boekjaar hoe 
de financiële gezondheid van het fonds zich ontwikkelt 
ten opzichte van het herstelplan. Aan het einde van 2013 
was de dekkingsgraad van het fonds 114,0% (op basis van 
de UFR), terwijl de dekkingsraad volgens het herstelplan 
eind 2013 minimaal 107% moest bedragen. Eind 2014 
moet de dekkingsgraad van het fonds minimaal 108,2% 
zijn. Het fonds zit, ondanks de ontwikkelingen op de 
financiële markten in 2013 en het daaruit voortvloeiende 
beleggingrendement, op het beoogde pad van herstel en 

toont herstelkracht. Op basis van de dekkingsgraad per 31 
december 2013 (gebaseerd op de UFR) heeft het fonds het 
herstel begin 2014 geëvalueerd ten opzichte van de ver-
wachtingen in het herstelplan en is beoordeeld of het fonds 
aanvullende maatregelen moet treffen om op een haalbaar 
herstelpad te komen of te blijven. Deze evaluatie heeft niet 
geleid tot bijstelling van de oorspronkelijke uitgangspunten 
van het herstelplan. Op grond van deze situatie voorziet het 
herstelplan in herstel binnen de daarvoor geldende termijnen. 
De dekkingsgraad per 31 december 2013 was hoger dan 
voorzien in het herstelplan.
De ontwikkelingen op de rentemarkten zijn in de eerste 
maanden van 2014 dermate wisselend, dat de gevolgen hiervan 
voor de waarde van de verplichtingen (en daardoor voor de 
hoogte van de dekkingsgraad) met de dag kunnen wijzigen. 

2.7.4 Gevoeligheidsanalyse

In onderstaande tabel wordt de gevoeligheid van de 
dekkingsgraad getoond voor waardeveranderingen van de 
aandelenbeleggingen en voor verschuivingen van de rente. 
Alle andere factoren worden constant verondersteld. De 
dekkingsgraad per ultimo 2013 bedroeg op basis van de 
door DNB voorgeschreven UFR 114,0%. Op basis van de 
zuivere rentetermijnstructuur bedroeg de dekkingsgraad per 
31 december 2013 111,5%. 

De dekkingsgraad op basis van de UFR wordt gebruikt  
voor rapportage doeleinden. Voor het afdekken van de 
rentegevoeligheid van de beleggingen ten opzichte van de 
verplichtingen wordt gebruik gemaakt van de zuivere  
rentetermijnstructuur.

Voor onderstaande gevoeligheidsanalyse is een dekkings-
graad van 114%, op basis van de door DNB voorgeschreven 
UFR, als uitgangspunt genomen. Dit getal staat in het 
midden van de tabel.

Doordat het renterisico niet volledig is afgedekt, zullen plotselinge schokken van de rente nog wel invloed hebben op de 
dekkingsgraad. Wanneer gelijktijdig de lange rente met twee procentpunten daalt én de aandelenkoersen met 30% dalen, 
zal de dekkingsgraad naar 96,1% dalen. Hierbij is rekening gehouden met de aandelenprotectie strategie die het fonds medio 
2012 heeft geïmplementeerd. Omgekeerd geldt dat, wanneer gelijktijdig de lange rente met twee procentpunten stijgt én de 
aandelenkoersen met 30% stijgen, de dekkingsgraad naar 138,2% zal stijgen. 
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3 Financieel beleid

3.1 Inleiding

Om 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 deze drie instrumenten aan de orde 
en geeft het bestuur inzicht in de actuariële analyse. 

3.2 Continuïteitsanalyse en ALM-studie

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 één maal 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. 
DNB vraagt in de aanloop naar het nieuwe FTK alleen nog 
in bijzondere situaties om een nieuwe continuïteitsanalyse. 
Er is geen nieuwe continuïteitsanalyse vereist als een fonds 
alleen de opbouwpercentages en/of de pensioenrichtleef-
tijd aanpast aan het fiscale kader per 1 januari 2014, geen 
andere wijzigingen in de pensioenregeling doorvoert en de 
premie dusdanig vaststelt dat de premie-dekkingsgraad ten 
minste gelijk blijft. 

Met de continuïteitsanalyse wordt beoordeeld of de  
financiële 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 ALM-studie leent zich daarmee uitstekend als instrument 
voor het opstellen van een continuïteitsanalyse. 

In 2012 is door de ALM-adviseur van het fonds een conti-
nuïteitsanalyse opgesteld (de voorgaande continuïteitsanalyse 
stamde uit 2009 als onderdeel van het gecombineerde korte 

en lange termijn herstelplan). Naar aanleiding hiervan heeft 
het bestuur in december 2012 besloten het ambitieniveau 
van de toeslagverlening naar beneden bij te stellen naar 
20%. Hierover is in januari 2013 via de website gecom- 
municeerd evenals via de reguliere communicatie waarin 
hiervan melding wordt gemaakt. 

Voor de rentetermijnstructuur en financiële positie wordt 
uitgegaan van de rentetermijnstructuur op basis van de  
UFR die DNB sinds 30 september 2012 hanteert. Het  
officiële kader was tot die datum gebaseerd op de zuivere 
rentetermijnstructuur. 

3.2.2 ALM-studie

Het fonds laat jaarlijks een ALM-studie uitvoeren. In 2013 
is een start gemaakt met het uitvoeren van een ALM-studie 
2014. Een ALM-studie heeft, net als de continuïteitsanalyse, 
als doel een bestuur inzicht te geven in de gevolgen van 
beleidskeuzes. 

Inzake de ALM-studie 2014 heeft de beleggingscommissie in 
september 2013 de uitkomsten van de eerste berekeningen 
van de ALM-studie besproken en vervolgens voorbereid 
voor bespreking binnen het bestuur. Daarbij is ingegaan op 
economische veronderstellingen alsmede op rendement en 
risico, het nominaal en reëel kader, dynamische allocatie, 
allocatie naar Nederlandse hypotheken, scenarioanalyse en 
de beëindiging per 2014 van de aansluiting van een grote bij 
het fonds aangesloten werkgever.

Door het bestuur is met de ALM-adviseur en de Lead Overlay 
Manager in een extra bestuursvergadering op 11 november 
2013 overlegd over de aanpassingen van de ALM-studie, 
naar aanleiding van de eerste bespreking van de ALM-studie 
in de bestuursvergadering van 7 oktober 2013. Een van de 
aanpassingen zag op het feit dat aanvankelijk door de ALM-
adviseur rekening werd gehouden met een onvoorwaarde-
lijke toeslag waarvoor geen toeslagkoopsom in rekening zou 
worden gebracht. Op verzoek van het bestuur zijn herziene 
berekeningen uitgevoerd waarbij de basisvariant uitging van 
een onvoorwaardelijke toeslag (met koopsom), maar waarbij 
volledigheidshalve ook inzichten in een variant met voorwaar-
delijke toeslagverlening zijn meegenomen. 

De uitgangspunten voor de ALM-studie 2014 zien met name 
op een pensioenregeling die overeenkomt met de door het 
bestuur aan sociale partners geadviseerde pensioenre- 
geling per 2014, een opbouwpercentage van 2% vanaf 
2015, een rekenrente van 3% voor de berekening van  
de feitelijke premie en de beëindiging per 2014 van de 
aansluiting van een grote bij het fonds aangesloten werk-
gever. Ook is in de uitgangspunten rekening gehouden  
met het dynamische beleggingsbeleid van het fonds, de 
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verdeling van de beleggingsportefeuille en de rente- en 
valuta-afdekking. Er zijn onder meer varianten op de renteaf-
dekking en de toeslagverlening besproken. Het loslaten van 
de onvoorwaardelijke toeslagverlening voor deelnemers zou 
een substantiële verslechtering betekenen van de verwachte 
toeslagverlening aan deelnemers. Ook pensioengerechtigden 
en gewezen deelnemers gaan er in deze variant op achteruit 
omdat dan zowel deelnemers als pensioengerechtigden en 
gewezen deelnemers uit de middelen van het fonds een 
toeslag ontvangen. Dit leidt echter ook tot een verlaging van 
de premie, omdat de toeslagkoopsom niet langer onderdeel 
van de premie uitmaakt. Als de premie inclusief de toeslag-
koopsom op ongeveer hetzelfde niveau wordt gehouden zou 
de dekkingsgraad oplopen. Daardoor is de kans op toeslag-
verlening voor zowel deelnemers als pensioengerechtigden 
en gewezen deelnemers hoger. Deelnemers gaan er dan 
nog steeds op achteruit ten opzichte van de huidige situatie, 
omdat zij de onvoorwaardelijke toeslag verliezen. De ALM-
adviseur adviseerde om de toeslagsystematiek te herover-
wegen. Ook adviseerde de ALM-adviseur om de onvoor-
waardelijke toeslagverlening aan deelnemers, in relatie tot 
de financiële draagkracht van de aangesloten organisaties, te 
heroverwegen. Dit laatste is echter niet aan het fonds om te 
beslissen, maar wordt door het bestuur aan sociale partners 
ter overweging meegegeven bij de besprekingen over een 
nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Het bestuur 
heeft besloten om in 2014 bij de bespreking van de nieuwe 
pensioenregeling per 1 januari 2015 de toeslagsystematiek te 
heroverwegen. 

Rekening houdend met de berekeningen van de ALM- 
adviseur zijn door de Lead Overlay Manager voorstellen 
gedaan voor het strategisch beleggingsbeleid 2014 en  
heeft de Manager of Managers voorstellen gedaan voor de 
implementatie daarvan. De rentevisie op 2014 is besproken 
waarbij is geconcludeerd dat het renteafdekkingsbeleid in 
belangrijke mate zal afhangen van de kans die toegekend 
wordt aan het risicoscenario en daarmee aan de verwachte 
range waartussen de rente zich zal bewegen. Naar aanleiding 
hiervan is door de beleggingscommissie een nadere analyse 
besproken met betrekking tot het neerwaarts risico bij 
verlaging van de rentehedge. Vastgesteld is dat de uitruil van 
aandelen- tegen renterisico een geringe invloed heeft op de 
uitkomsten. In de diverse scenario’s werd rekening gehouden 
met een stabiele rente, maar er zijn ook scenario’s waarbij 
de economische groei sterker zal zijn dan verwacht, inflatie 
de kop opsteekt en het aannemelijk is dat de rente zal gaan 
stijgen. Dit heeft geleid tot het in februari 2014 genomen 
besluit om de renteafdekking te verlagen van 80% markt-
rente (100% UFR) naar 70% marktrente onder gelijktijdige 
instandhouding van de Aandelen Protectie Strategie, zolang 
het fonds in herstel verkeert.
Voor 2014 is het uitgangspunt dat de strategische asset allo-
catie uit het beleggingsplan 2013 gehandhaafd blijft.  
Wel zal eens per kwartaal in de beleggingscommissie worden 
bekeken of, in het licht van (majeure) marktontwikkelingen, 
de allocatie moet worden bijgesteld. Wat betreft het  
strategisch afdekken van valuta’s voorziet het strategische 
beleid in de afdekking van valutarisico ten opzichte van de 

euro binnen de totale portefeuille. Besloten is om op  
strategisch niveau de valuta’s van emerging markets niet af 
te dekken, omdat de valuta’s van economieën die een hogere 
groei kennen dan de volwassen markten naar verwachting 
structureel zullen appreciëren.
Ten slotte is door het bestuur een herallocatie van 5% 
van euro staatsobligaties naar Nederlandse hypotheken 
besproken. De resultaten van de ALM-studie wezen uit dat 
een allocatie naar Nederlandse hypotheken ten koste van 
euro staatsobligaties naar verwachting gemiddeld genomen 
een verbetering van de dekkingsgraad met zich meebrengt, 
terwijl de impact op risico’s gering lijkt te zijn. Naar aanlei-
ding hiervan is door de beleggingscommissie verder inge-
zoomd op de classificatie van Nederlandse hypotheken en 
leveraged loans (bankleningen met een over het algemeen 
variabele rente) binnen, te definiëren, categorieën. Dit heeft 
geleid tot een toevoeging van de allocatie naar (Nederlandse) 
woninghypotheken en een aanpassing van de categorisering 
binnen de beleggingsportefeuille.

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. 

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 2013: 3 3,4 
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 
Cao-loonindex. Voor de toeslagen aan deelnemers wordt  
een koopsom in rekening gebracht bij de aangesloten  
organisaties. 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 2013

Het (beleidsmatig) belegd vermogen was eind 2013 lager 
dan het vereist eigen vermogen. Op grond van de beleids-
uitgangspunten in de ABTN is er daarom geen ruimte voor 
het toekennen van een toeslag aan pensioengerechtigden en 
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gewezen deelnemers. In het herstelplan is, in aanvulling op 
het bestaande beleid, sprake van de mogelijkheid tot toeslag-
verlening aan pensioengerechtigden en gewezen deelnemers 
in geval van reservetekort. De voorwaarde hiervoor is dat 
het herstel voorspoediger moet zijn dan verondersteld in het 
herstelplan. 

Rendement
Door het bestuur is in het kader van de vaststelling van het 
financieel crisisplan in 2012, vastgesteld dat ten aanzien van 
het begrip ‘rendement’ eerder geen expliciet besluit was 
genomen of hier sprake is van rendement inclusief dan wel 
exclusief overlays. Dit heeft destijds geleid tot een besluit 
inzake het toeslagbeleid in de periode dat het vigerende 
herstelplan van toepassing is. Het houdt in dat, in een situatie 
van reservetekort, het bestuur in december van enig boekjaar 
besluit over de toeslagverlening ingaande 1 januari van het 
volgende boekjaar. Het bestuur baseert zich daarbij op de 
meest recente dekkingsgraad per maandultimo, wat in de 
regel de dekkingsgraad van 31 oktober voorafgaand aan de 
besluitvorming zal zijn. Ook baseert het bestuur zich op het 
behaalde rendement tot en met het derde kwartaal van het 
betreffende boekjaar waarin de besluitvorming plaatsvindt. 
Het rendement waarop het bestuur zich in de besluitvorming 
baseert, is het rendement van de fysieke portefeuille  
exclusief het rendement van de overlay strategieën en moet 
meer bedragen dan 4,4%. De dekkingsgraad moet hoger zijn 
dan volgens het herstelplan op de betreffende jaarultimo van 
toepassing is. Door de toeslagverlening mag de dekkings-
graad niet onder de dekkingsgraad eindigen, zoals deze  
in het dekkingsgraadsjabloon is geprognosticeerd. Bij 
be-duidend betere (of slechtere) gerealiseerde uitkomsten 
ultimo boekjaar vindt geen herziening van de besluitvorming 
plaats. Op grond van het herstelplan bedraagt de toeslag-
verlening maximaal 50% van de prijsinflatie. Voor de hoogte 
van de prijsinflatie wordt gekeken naar de ontwikkeling van 
het afgeleide prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie van 
alle huishoudens (2006 = 100).

Geen toeslag 2013 voor gewezen deelnemers en  
pensioengerechtigden
In 2013 was geen sprake van een herstel dat voorspoediger 
verliep dan verondersteld in het herstelplan. De peildatum 
daarvoor is 31 oktober van het betreffende boekjaar. Net 
zoals in de afgelopen twee jaar was er in 2013 door de 
situatie van reservetekort geen ruimte voor een gedeeltelijke 
toeslag aan pensioengerechtigden en gewezen deelnemers 
op basis van het herstelplan. Er zou sprake zijn geweest van 
een herstel dat voorspoediger verloopt dan verondersteld in 
het herstelplan als:
-  De dekkingsgraad naar verwachting hoger zou zijn dan 

107% per 31 december 2013.
-  Het rendement over 2013 naar verwachting meer zou 

bedragen dan 4,4%.

Per 31 oktober 2013 bedroeg de dekkingsgraad op basis van 
de in de beleidstaffel gehanteerde uitgangspunten 109,9% 
(op basis van marktrente). Dit betrof de dekkingsgraad 
waarbij rekening werd gehouden met de te verwachten 

bestandsontwikkeling over 2013. Gezien de dekkings-
graad van 109,9% per 31 oktober 2013 gold dat aan het 
dekkingsgraadcriterium werd voldaan. Het rendement tot 30 
september 2013 bedroeg echter 1,8% en lag daarmee onder 
het veronderstelde rendement in het herstelplan. Omdat de 
dekkingsgraad op basis van de marktrentecurve, inclusief 
de verwachte bestandontwikkeling over 2013, hoger was 
dan ultimo 2013 in het herstelplan is verondersteld, zou er 
op grond van deze eis ruimte zijn voor het verlenen van een 
toeslag. Doordat echter niet werd voldaan aan de eis dat het 
rendement over 2013 meer moet bedragen dan 4,4% kon 
aan pensioengerechtigden en gewezen deelnemers per  
1 januari 2014 uit de middelen van het fonds geen toeslag 
van maximaal de helft van de prijsinflatie worden verleend.

Op grond van het vermogen in relatie tot de lange termijn 
benodigde reële waarde van de pensioenverplichtingen heeft 
het bestuur besloten geen toeslag te verlenen aan pensioen-
gerechtigden en gewezen deelnemers. 

3.4 Premie

Eind 2013 stelde het fonds de premie voor het jaar 2014 
vast. Voor pensioenfondsen waarbij het kortetermijn-
herstelplan eind 2013 afliep, hoeft de premie 2014 formeel 
niet meer bij te dragen aan het herstel. Uiteraard moeten 
pensioenfondsen in 2014 wel een minimaal kostendekkende 
premie heffen. Hierbij kunnen fondsen alleen gebruikmaken 
van een gedempte kostendekkende premie als het fonds 
deze methodiek tot 2014 al gebruikte. Deze mogelijkheid tot 
demping komt vooralsnog te vervallen binnen het nieuwe 
FTK. Sociale partners en pensioenfondsbesturen moeten op 
een evenwichtige wijze de premie voor 2014 vaststellen. 
Daarbij speelt ook de inperking van het Witteveenkader een rol. 

3.4.1 Feitelijke premie

In de ABTN is vastgelegd dat de premie, die door de aange-
sloten 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 deelnemers en de premie voor de pensioen-
opbouw van deelnemers. Hiervoor werd tot en met 2013 een 
rekenrente van 4% gehanteerd, plus de benodigde opslagen 
voor kosten, solvabiliteit en premievrijstelling bij arbeids-
ongeschiktheid. Per 2014 is, rekeninghoudende met de al 
enige jaren lagere rente in de markt, de rekenrente door het 
bestuur echter bijgesteld naar 3%. 
De toeslagkoopsom en premie worden door de werkgevers 
(de aangesloten organisaties) aan het fonds afgedragen. 
Afhankelijk van de financiële positie van het fonds kan korting 
worden verleend op de toeslagkoopsom en/of de premie. 
Gezien het feit dat de marktrente fors lager ligt dan de 
intrest die wordt gehanteerd in de premiestelling per 2014, 
en aangezien een solvabiliteitsopslag van 13% leidt tot een 
premie die lager is dan de kostendekkende premie, heeft 
het bestuur besloten de solvabiliteitsopslag op de feitelijke 
premie in 2014 te handhaven op 18%, wat het maximum 
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is. Daarmee geeft het bestuur uiting aan het feit dat het, 
gegeven de huidige marktrente en de dienovereenkomstige 
lage dekkingsgraad, de premiemaatregelen uit het herstel-
plan volledig wenst in te zetten.

Ten behoeve van de pensioenopbouw voor ouderdoms-
pensioen en partnerpensioen wordt jaarlijks een actuariële 
koopsom vastgesteld, zodanig dat daarmee de tijdsevenredige 
aanspraak op het pensioen is afgefinancierd. In deze koop-
somberekening werd tot en met 2013 een rente gehanteerd 
van 4%. De tijdsevenredige aanspraak is gelijk aan het verschil 
tussen het pensioen dat zou worden bereikt bij een voortzet-
ting 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 
verslagjaar (op basis van het dan geldende salaris). 
De feitelijke premie voor wezenpensioen is gelijk aan 2% 
van de feitelijke premie voor partnerpensioen. Voor (tijdelijk) 
partnerpensioen wordt een risicopremie in rekening gebracht 
om het verschil te dekken tussen het te bereiken pensioen 
en het opgebouwde pensioen. De premie voor het arbeids-
ongeschiktheidspensioen wordt jaarlijks door het bestuur 
vastgesteld, zodanig dat het toekomstig uit te keren arbeids-
ongeschiktheidspensioen wordt gedekt. 

 Feitelijke premie over 2013 (Bedragen x 5 1.000):

Premie 2013 84.746
Koopsom toeslagen deelnemers  
per 1 januari 2013
-   voor rekening aangesloten organisaties 13.615

- voor rekening SBZ 0

Subtotaal  98.361

Solvabiliteitsopslag (18%) 21.592

Totaal  119.953

De hierboven vermelde feitelijke premie wijkt af van de 
feitelijke premie in de staat van baten en lasten, omdat in 
paragraaf 3.4.1 en 3.4.2 de feitelijke premie met de kosten-
dekkende premie 2013 wordt vergeleken. Daarbij wordt de 
koopsom van de toeslag per 1 januari 2013 betrokken in 
plaats van de koopsom van de toeslag per 1 januari 2014. 

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 
solvabiliteitsopslag. 

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 solvabili-
teitsopslag 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 premie-egalisatie 
voor zover mogelijk. 

 Kostendekkende premie over 2013
 (Bedragen x 5 1.000):

Premie 2013 (incl. uitvoeringskosten)       120.441

Koopsom toeslagen deelnemers  
per 1 januari 2013

 

- voor rekening aangesloten organisaties 15.150

- voor rekening SBZ  0

Subtotaal 135.591

Solvabilteitsopslag (12,4%) 16.388

Totaal 151.979

 Gedempte kostendekkende premie over 2013
 (Bedragen x 5 1.000):

Premie 2013 (incl. uitvoeringskosten)       81.327

Koopsom toeslagen deelnemers  
per 1 januari 2013

- voor rekening aangesloten organisaties 9.684

- voor rekening SBZ 0

Subtotaal       91.011

Solvabilteitsopslag (12,4%)  10.861

Totaal       101.872

Voor het premiebeleid zal de ontwikkeling van de marktrente 
(eind 2013 gemiddeld 2,8%) een kritisch punt van aandacht 
blijven. Voor de feitelijke premie werd tot en met 2013 een 
rekenrente van 4% gehanteerd in de veronderstelling dat de 
marktrente op de langere termijn structureel hoger zal zijn 
dan de huidige marktrente (de rekenrente voor de kosten-
dekkende premie). De feitelijke premieopbrengsten zijn  
lager dan de benodigde kostendekkende premie voor de 
pensioeninkoop en toeslagverlening. Het verschil tussen 
feitelijke en kostendekkende premie heeft een negatief effect 
op de dekkingsgraad ter grootte van -0,4%.

3.4.3 Geen premiewijziging door lage  
rentestand en lage dekkingsgraad

De lage rentestand heeft ook effecten op de premie die 
pensioenfondsen moeten heffen in 2014. De premie van het 
fonds moet kostendekkend zijn. Voor pensioenfondsen die 
zich eind 2013 in een situatie van dekkingstekort bevinden, 
moet de premie ook bijdragen aan het herstel van de 
dekkingsgraad. DNB vertaalt dat in een adequate opslag 
voor uitvoeringskosten en een opslag voor de opbouw van 
het minimaal vereist eigen vermogen. De stand van de rente 
heeft een effect op de benodigde kostendekkende premie. 
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Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering (met tussen haakjes de cijfers over 2013):

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 maximum dagloon 2,0% (2,0%) 2,2% (2,2%)

De premie voor de premievrije voortzetting van de pensioenopbouw gedurende arbeidsongeschiktheid bedraagt voor 2014 
5,5% (2013: 5,5%) van de premie, die verschuldigd is voor de pensioenopbouw in het boekjaar. 

Het fonds bevond zich eind 2013 niet in een situatie van een 
dekkingstekort (dekkingsgraad lager dan 104,6%). Daardoor 
verviel de eis dat de feitelijke premie dient bij te dragen aan 
herstel. Desondanks heeft het bestuur besloten per 1 januari 
2014 de rekenrente ten behoeve van de premie bij te stellen 
naar 3%. 

3.4.4 Korting toeslagkoopsom

Maatgevend voor de korting op de koopsom voor de onvoor-
waardelijke toeslagen aan deelnemers én voor de korting 
op de premie, is het vermogen in relatie tot de lange termijn 
benodigde reële waarde van de pensioenverplichtingen. De 
reële waarde op basis van 2% rekenrente (per 31 december 
2013: 3 3,8 miljard) is leidend voor de korting op de toeslag-
koopsom; de reële waarde op basis van 1,5% rekenrente 
(per 31 december 2013: 3 4,3 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 voorgaande 
jaar en eventuele ontwikkelingen nadien. Op grond van het 
vermogen in relatie tot de lange termijn benodigde reële 
waarde van de pensioen-verplichtingen, heeft het bestuur 
besloten om over het boekjaar 2013 geen korting op de toeslag-
koopsom en de premie te verlenen. De toeslag voor deelnemers 
per 1 januari 2014 (ad 0,8%) is volledig in rekening gebracht bij 
de aangesloten organisaties.

3.4.5 Premie arbeidsongeschiktheidspensioen

De premie voor het aanvullend arbeidsongeschiktheidspen-
sioen wordt separaat vastgesteld. Deze wordt periodiek 
herijkt op grond van de opgedane ervaringen. De ervaringscij-
fers over 2013 en eerdere jaren geven geen aanleiding om de 
premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 2014 
aan te passen. 

3.5 Beleggingen

3.5.1 Terugblik economie en financiële 
markten

De wereldconjunctuur is in de loop van 2013 beperkt 
hersteld. De, ten opzichte van de afgelopen jaren, relatieve 
rust in de Eurozone en het geleidelijk toenemende consu-
menten- en producentenvertrouwen schraagt de verwach-
ting, dat eind 2013 de krimp van de economie in de Eurozone 
omslaat in een voorzichtige groei. Het bijzonder ruime mone-
taire beleid in, met name, de VS ondersteunt de steeds verder 
aantrekkende economische activiteit aldaar. De verschillen in 
groeitempo bleven wereldwijd ook in 2013 groot waarbij de 
VS per saldo een iets lagere dan trendmatige economische 
groei liet optekenen. Binnen Europa is de tweedeling tussen 
de kern en de periferie kleiner geweest dan de afgelopen 
jaren gebruikelijk was. Ten opzichte van  
een hooguit marginale groei in sommige kernlanden, stond 
een beperkte en afnemende krimp in de periferie. De groei 
in emerging markets bleef, bij forse onderlinge verschillen, 
hoger dan in de volwassen economieën, met als positieve 
uitschieter China met een groei van 7,7%. De belangrijkste 
centrale banken handhaafden hun zeer ruime monetaire 
beleid. De inflatie bleef dit verslagjaar laag en daalde in de 
Eurozone zelfs tot duidelijk onder de doelstelling van de Euro-
pese Centrale Bank (ECB). 

Ten aanzien van het beleggingsklimaat in 2013 laat het jaar 
zich (net als 2012) wat betreft de internationale aandelen-
markten kenmerken door een, bij grote regionale verschillen, 
per saldo opwaarts bewegende beurs die het jaar op vrijwel 
het hoogste punt afsloot. In de Eurozone zijn de regerings-
leiders uiteindelijk in staat gebleken dusdanige afspraken 
te maken dat de Eurocrisis beheersbaar lijkt. De crises in 
Cyprus bleek niet in staat het vertrouwen in de euro te doen 
wankelen. In de VS zijn de snel gestegen huizenprijzen van 
groot belang. Het totale rendement (dus koersbeweging en 
dividendrendement samen) was wereldwijd gemiddeld ruim 
21% (gemeten in euro). De grote zorgen omtrent de financiële 
robuustheid van verschillende grote opkomende landen zorgde 
voor soms forse koers- en (lokale) valutadalingen aldaar. De 
aandelen van ondernemingen in opkomende landen noteerden 
daardoor gemiddeld een negatief rendement. 
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De 15-jarige euro swaprente steeg per saldo van 2,01% ultimo 
2012 naar 2,58% ultimo 2013. De lange rente in de VS liet 
een, ten opzichte van de Eurozone, grotere stijging zien. Dit 
houdt wellicht verband met de zorgen omtrent de houdbaar-
heid van de Amerikaanse overheidsfinanciën en het (ook 
ten opzichte van de ECB) bijzonder ruime monetaire beleid 
alsmede de hogere economische groei in de Verenigde Staten. 
De angst voor het mogelijk uiteenvallen van de euro verdween 
geleidelijk naar de achtergrond. De spread van de perifere 
landen ten opzichte van Duitsland nam bijzonder sterk af.

Het verslagjaar kenmerkte zich wat de financiële markten 
betreft door een per saldo opperbeste stemming. Ook de 
financiële wanorde waarin Cyprus bleek te verkeren kon de 
markt maar kortstondig en beperkt doen corrigeren. Heel 
2013 laat zich uiteindelijk kenschetsen als een jaar waarin 
beleggers meer risico namen. In lijn met deze beweging 
stegen de aandelenkoersen en namen de spreads op  
obligaties van de perifere Eurolanden af, maar steeg de rente 
in de kernlanden (waar onder Nederland) van de Euroregio 
alsmede in Amerika.

3.5.2 Gevoerd beleid in 2013

Beheerstructuur
Er wordt gebruik gemaakt van het model van fiduciair  
vermogensbeheer. Eerder is gekozen voor volledige  
uitbesteding. Ten behoeve van het strategisch portefeuille 
beleid en het risicomanagement functioneert een Lead 
Overlay Manager. Onderliggend functioneert een Manager of 
Managers. Samen treden deze partijen op als de  
fiduciair managers van het fonds. Op grond van de ALM-
studie en portefeuilleoptimalisatie is de strategische porte-
feuille afgestemd tussen de ALM-adviseur, de Lead Overlay 
Manager en het fonds. Aan de fiduciair managers zijn diverse 
beleggingsrichtlijnen en -restricties meegegeven, waaronder 
een strategische verdeling, een normportefeuille (bench-
mark), bandbreedtes (ten aanzien van de allocatie) en een 
aan de verplichtingen gerelateerd risicobudget. Voorts  
speelt de kans op onderdekking een prominente rol in de 
vaststelling van het beleid.

Strategisch portefeuillebeleid 
In 2009 is de eerder geïntroduceerde dynamische  
(dekkingsgraad afhankelijke) strategie geëffectueerd. In deze 
strategie wordt afhankelijk van de dekkingsgraad meer of 
minder renterisico afgedekt en minder of meer returnporte-
feuille opgebouwd. De Lead Overlay Manager is in het kader 
van risicomanagement belast met afdekkingoperaties op 
rente. Het betreft een gedeeltelijke afdekking (afhankelijk van 
de dekkingsgraad tussen de 67% en 80% matching met de 
verplichtingen op basis van de zuivere rentetermijnstructuur, 
waarbij niet meer dan 100% afdekking op basis van de UFR 
plaatsvindt). De valuta’s worden grotendeels afgedekt. In 
2012 is als crisismaatregel voorts besloten tot afdekking  
van het staartrisico op aandelen (bescherming tegen een 
daling van de koersen met 20% en meer). In 2013 is,  
rekeninghoudend met het aanhoudend risico op de financiële 
markten, besloten deze maatregel vooralsnog te handhaven.

Naast het gebruik van derivaten ten behoeve van (efficiënt) 
portefeuillebeleid door de onderliggende managers, is strate-
gisch gekozen voor gedeeltelijke afdekking van het valuta- en 
renterisico. In 2013 heeft de renteafdekking negatief bijge-
dragen aan de dekkingsgraad (per saldo gestegen rente). De 
valutahedge droeg positief bij vanwege de opvallende kracht 
van de euro ten opzichte van andere valuta. De dynamische 
(dekkingsgraad afhankelijke) strategie droeg daarentegen 
weer negatief bij. Dit komt mede doordat binnen de dyna-
mische strategie met derivaten de fysieke blootstelling aan 
aandelenrisico (een allocatie van 25%-punt) met 5%-punt 
werd teruggebracht tot de op grond van de dynamische 
strategie voorgeschreven allocatie van 20%-punt, terwijl de 
aandelen boven verwachting goed rendeerden. 

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 ALM-studies, waarin de beleggingsportefeuille 
wordt afgestemd op de verplichtingen van het fonds. De 
portefeuille kent een zo te noemen liquide deel (genoteerde 
aandelen en obligaties) en een illiquide deel, dat bestaat uit 
alternatieve beleggingen. Hieronder vallen onder andere 
vastgoed, infrastructuur en private equity. Eind 2013 is 
besloten alle aandelen- en vastrentende beleggingen onder 
te brengen in de courante of core portefeuille, ook als deze 
een beperktere dan dagelijkse verhandelbaarheid hebben. In 
de alternatieve portefeuille blijven alleen de illiquide catego-
rieën vastgoed, private equity en infrastructuur achter.

Investment beliefs
De investment beliefs (uitgangspunten voor de uitvoering van 
het beleggingsbeleid) van het fonds 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/rendement-overwegingen 

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.

Uit in 2010 uitgevoerd extern onderzoek is naar voren gekomen, 
dat de vermogensbeheerstructuur van het fonds goed aansluit bij 
de investment beliefs en eisen voor governance. 
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Portefeuilesamenstelling
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 worden weergegeven in onderstaande tabel:

 Marktwaarde per 31 december 2013 Marktwaarde per 31 december 2012

Bedragen x 5 1.000 Bedrag Percentage Norm-% Bedrag Percentage Norm-%

Aandelen 1.022.931 26,99 25,00 934.566 24,66 25,00

Vastrentende waarden 2.399.877 63,33 60,50 2.216.114 58,47 60,50

Liquide portefeuille 3.422.808 90,32 85,50 3.150.680 83,13 85,50

Vastgoed 199.683 5,27 6,00 162.543 4,29 6,00

Infrastructuur 42.297 1,12 2,00 25.597 0,68 2,00

Private Equity 86.436 2,28 2,50 91.343 2,41 2,50

Leveraged loans 93.969 2,48 2,50 86.626 2,28 2,50

Totaal 3.845.193 101,47 98,50 3.516.789 92,79 98,50

Valuta-afdekking 8.572 0,23 0,00 21.994 0,58 0,00

Rente-afdekking -105.650 -2,79 0,00 88.284 2,33 0,00

Aandelen protectie 7 0,00 0,00 503 0,01 0,00

Dynamische strategie -12.949 -0,34 0,00 -4.016 -0,11 0,00

Cash 54.393 1,44 1,50 166.464 4,40 1,50

Totaal portefeuilles 3.789.566 100 100 3.790.018 100 100

In de realisatie gelden bandbreedtes ten opzichte van de strategische portefeuille, deels om reden van rebalancing en deels 
vanwege verminderde liquiditeit of toegankelijkheid van de betreffende beleggingstitels (zoals vastgoed, infrastructuur en 
private equity). Voor 2013 geldt dat door toepassing van de dynamische strategie (vormgeving met derivaten) het belang in 
aandelen tot 20% is teruggebracht. In de cash-allocatie per 31 december 2012 is ruim 3 72 miljoen (1,9%) begrepen, die door 
het bestuur als crisismaatregel gereserveerd werd voor de borging van de betaling van een jaarvolume aan uitkeringen. Deze 
maatregel is begin 2013 door het bestuur ongedaan gemaakt. 

Verwachtingen voor 2013
De belangrijkste vraag voor 2013 was of de economische 
groei in de VS, onder invloed van de herstellende huizen-
markt, toe ging nemen en of Europa, ondanks (overheids-) 
bezuinigingen, een double dip zou kunnen ontlopen. De VS 
heeft in 2013 een toenemende groei laten optekenen, maar 
op het vasteland van Europa moesten veel landen (weer) met 
een krimp van hun economie rekenen. Zoals voorzien, werd 
in de VS aangekondigd een voorzichtig begin te maken met 
het afbouwen van de monetaire verruiming (‘tapering’).  
Het inkomen van de spreads van obligaties van de perifere 
Eurolanden alsmede het negatieve totale rendement op 
obligaties van Euro-kernlanden kwam niet onverwacht. De 
bijzonder sterke ontwikkeling op aandelenmarkten overtrof 
(net als in 2012) wederom ruimschoots de verwachting.

Realisatie in 2013
Over heel 2013 rendeerde de aandelenportefeuille 19,5% 
positief en rendeerden de vastrentende beleggingen 3,1% 

negatief (gemeten in euro). De totale beleggingsportefeuille 
inclusief illiquide alternatieve beleggingen bracht 3,3% 
(positief) op, waardoor ondanks het goede aandelenjaar per 
saldo gesproken mag worden van een teleurstellend beleg-
gingsjaar. In het gehanteerde herstelplan wordt gerekend met 
een beleggingsrendement van 4,4%.
Begin 2013 werden de, naar aanleiding van de Euro- of schul-
dencrisis in 2012 getroffen, crisismaatregelen teruggedraaid. 
Het bestuur was met de beleggingscommissie van mening dat 
de markten enigszins waren genormaliseerd en dat voldoende  
duidelijk werd, dat de Eurozone niet uit elkaar zou vallen. 
Wel houdt het bestuur nog rekening met mogelijke negatieve 
uitslagen op de aandelenmarkten als gevolg van ontoereikend 
en consistent economisch herstel. Het bestuur heeft, op 
advies van de beleggingscommissie, besloten de afdekking 
van het (staart)risico op aandelen met derivaten (putopties) 
voort te zetten. De afdekking van het staartrisico op aandelen 
wordt, zo lang het fonds nog in herstel is, in ieder geval tot 
medio 2014 voortgezet.
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Rendementen
Onderstaande tabel geeft de performance weer uitgesplitst naar de verschillende categorieën waarin voor het fonds wordt belegd:

2013 2012

Portefeuille Benchmark Portefeuille Benchmark

Aandelen 19,50% 15,25% 15,80% 14,90%

Vastrentende waarden -3,05% -3,30% 9,15% 8,40%

Alternatieve beleggingen 4,75% 4,55% 7,65% 8,15%

Resterende beleggingen uit 
eigen beheer 1,70% 0,10% -2,00% 0,75%

Totaal (excl. hedges en 
dynamische strategie) 3,30% 2,25% 10,80% 10,30%

Afdekking rente en valuta -2,65% n.a. 5,05% n.a.

Dynamische strategie en 
aandelen protectie -0,90% n.a. -0,90% n.a.

Totaal inclusief valuta-  
en rentehedge -0,25% n.a. 14,95% n.a.

De performance van de benchmark bedroeg over 2013 
positief 2,25%. De opbrengst van de feitelijke portefeuille 
(exclusief het resultaat uit afdekkingsoperaties en dynami-
sche strategieën) bedroeg positief 3,30%. Dit leverde een 
outperformance op van 1,05% van de actieve portefeuille. 
De aandelenportefeuille kende een outperformance van 
4,25%(-punt). De vastrentende waarden lieten een outper-
formance noteren van 0,25%(-punt). De alternatieve beleg-
gingen leverden eveneens een positieve relatieve bijdrage. 
De outperformance van de liquide portefeuille is vooral toe 
te schrijven aan een goede sectorkeuze en aandelenselectie. 
Voorts deed de belegging in bedrijfsleningen het goed. Ook 
de beheerders van de staatsobligatieportefeuille presteerden 
beter dan de benchmark. Wanneer het resultaat van de 
strategische afdekkingsoperaties en dynamische strategieën 
wordt meegenomen resulteert echter een negatieve beleg-
gingsopbrengst van 0,25%. De rente- en valuta-afdekking 
droegen per saldo negatief bij. De rentehedge werkte fors 
negatief (-4,45%) maar de valutahedge droeg positief 
bij (+1,80%). De dynamische strategieën en de aandelen 
protectie strategie droegen circa 0,90% negatief bij aan het 
beleggingsresultaat.
De dekkingsgraad steeg in 2013 van 111,6% (op basis van 
UFR) naar 114,0% (op basis van UFR), wat een stijging van 
2,4%-punt betekent. Deze stijging is onder andere toe te 
schrijven aan het goede rendement dat op aandelen werd 
gerealiseerd. De vastrentende beleggingen rendeerden in 
2013, als gevolg van de rentestijging negatief en droegen 
dus negatief bij aan de ontwikkeling van de dekkingsgraad. 
Het beleggingsrendement van de fysieke beleggingsporte-
feuille beliep +3,3%. Overall geldt ten aanzien van beleg-
gingen dat in 2013, in tegenstelling tot 2012, sprake was 
van een beperkt negatief rendement (-0,25%). Dit was 
vooral het gevolg van enerzijds de dynamische strategieën en 
anderzijds de strategische afdekkingsoperaties, waaronder de 
renteafdekking die door de rentestijging negatief rendeerde. 
De verplichtingen daalden in 2013 per saldo met 2,4%. 
De ontwikkelingen in het deelnemersbestand hadden een 

verhogend effect, tegenover het verlagende effect van de 
renteontwikkelingen (rentestijging) mede veroorzaakt door 
toepassing van de UFR. Uiteindelijk was per saldo sprake een 
positieve bijdrage van ruim 2,4% aan de dekkingsgraad. 

Aandelen
Naast de global equity portefeuille is er specifieke allocatie 
naar emerging markets aandelen. De beleggingen in deze 
categorieën vinden plaats via deelname in beleggings-
fondsen. De beleggingen in global equity kennen sinds 2013 
een separate allocatie naar aandelen met een lage volatiliteit 
(low-vol), deze aandelen kenmerken zich door een lager 
risico bij een (verondersteld) gelijkblijvend rendement. 
Op de aandelenbeleggingen werd een outperformance 
behaald. Deze outperformance is gerealiseerd in zowel de 
global equity- als de emerging market-portefeuilles.

Vastrentende waarden
De guidelines van de eurostaatsobligatie portefeuille zijn zo 
vastgesteld dat aan de criteria euro (al dan niet via valuta-
afdekking) en government (overheden en supranationals) 
wordt voldaan. In 2011 is het beleid voor de euro government 
bond portefeuille in het kader van de Eurocrisis (of beter 
schuldencrisis) aangescherpt. De perifere eurolanden werden 
uit de portefeuille geweerd. Nu de Eurocrisis luwt, worden 
de guidelines voor deze portefeuille weer iets verruimd en 
worden ook weer een aantal perifere landen in de portefeuille 
toegelaten (de daarvoor te hanteren minimale rating is BBB). 
Binnen vastrentende waarden wordt ook belegd in credits, 
high yield en emerging markets. Deze allocaties worden 
ingevuld door participatie in beleggingsfondsen. Het overall 
rendement op vastrentende waarden is negatief.
Voor de beleggingen in vastrentende waarden geldt dat het 
portefeuilleresultaat beter is dan dat van de benchmark. 
De portefeuilles staats- en bedrijfsleningen droegen positief bij 
aan het relatieve rendement. De beleggingen in de  
meer exotische producten (High Yield en EMD) kostten 
outperformance. 
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Alternatieve beleggingen
De portefeuille alternatieve beleggingen bestaat uit vastgoed, 
infrastructuur, private equity en leveraged loans. Het beleid 
kent een allocatie naar leveraged loans (bankleningen). Deze 
specifieke categorie is onderzocht op aantrekkelijkheid in 
vergelijking met beleggingen in high yield. Om reden 
van specifieke kenmerken (zekerheidsstellingen en veelal 
variabele rente) wordt een belang in deze categorie  
aangehouden. 
De portefeuille indirect vastgoed is in opbouw. Het betreft 
herbelegging van uit de verkoop van het directe vastgoed 
vrijkomende gelden. De opbouw van deze portefeuille nadert 
zijn voltooiing en zal in 2014 worden afgerond. Ook de 
portefeuilles infrastructuur en private equity bevinden zich 
evenals de vastgoedportefeuille nog in een opbouwfase, 
waardoor niet veel gezegd kan worden over het (relatieve) 
rendement van deze drie categorieën. De toezeggingen 
(commitments) aan de beheerders van deze portefeuilles 
naderen het niveau van de benodigde toezeggingen voor het 
bereiken van de gewenste allocaties. 

Resterende beleggingen uit eigen beheer
Onderdeel van deze relatief kleine portefeuille is een  
hypothecaire lening die uit hoofde van de verkoop van het 
directe vastgoed in Nederland aan één van de kopers is 
verstrekt. Ten slotte is een belang in een kantoorgebouw 
in de VS onderdeel van deze portefeuille. Zodra zich goede 
verkoopgelegenheden voordoen, zullen deze beleggingen 
(restposten uit de periode van het eigen beheer) worden 
verkocht. De exit uit deze beleggingen is voorzien in 2015.

Liquide middelen
In verband met de opbouw van de portefeuille  
alternatieve beleggingen alsmede in verband met cash flow-
verplichtingen uit de hedgeportefeuilles (rente en valuta’s), 
wordt een bedrag in liquiditeiten aangehouden.

3.5.3 Hedgeportefeuilles

Rentehedge – beleid en uitvoering
Het fonds heeft gedurende 2013 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 
80%. De dynamische strategie is in 2012, als gevolg van de 
introductie van de UFR, zodanig aangepast dat niet meer 
dan 100% renteafdekking plaatsvindt op basis van de UFR. 
Dit correspondeert met 80% renteafdekking op basis van 
de zuivere rentetermijnstructuur. De dynamische strategie is 
zo ingericht dat ultimo 2013 circa 80% van het renterisico 
is afgedekt. Iedere maand 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 in aanvul-
ling op de fysieke vastrentende portefeuille (staatsobligaties 
en bedrijfsleningen) plaats mede 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. 

Aandelenhedge
In 2012 heeft het bestuur meermaals gesproken over de 
invloed van de Euro- en economische crisis op de verwach-
tingen voor de diverse beleggingstitels. Het bestuur zag 
medio 2012 grote risico’s voor de aandelenmarkten. Naar 
aanleiding hiervan is besloten om als crisismaatregel over 
te gaan tot afdekking van het staartrisico op aandelen. Dit 
betreft een bescherming tegen een daling van de koersen 
met meer dan 20%. In 2013 is, rekeninghoudend met het 
aanhoudend risico op de financiële markten, besloten deze 
maatregel vooralsnog te handhaven. De afdekking van het 
staartrisico op aandelen wordt, omdat het fonds nog in 
herstel is, in ieder geval tot half 2014 voortgezet.

Valutahedge
Het fonds belegt in meerdere valutagebieden. De belang-
rijkste valuta’s (US dollar, Britse pond, Japanse yen en  
Zwitserse franc) worden grotendeels (circa 75%) afgedekt. 
De overige valuta’s van ontwikkelde landen worden geheel 
afgedekt. Het valutarisico in lokale valuta’s van emerging 
markets wordt niet afgedekt. De redenen hiervoor zijn  
de kosten en de (op langere termijn) veronderstelde  
appreciatie van deze valuta’s als gevolg van de hogere groei 
in deze landen. Alle door de Lead Overlay Manager  
uitgevoerde valutahedges worden gecollateralised. De euro 
heeft in 2013 ten opzichte van alle andere belangrijke valuta 
aan kracht gewonnen.

Dynamische strategie
Het fonds hanteert een dynamisch beleggingsbeleid waarbij 
dekkingsgraad afhankelijk risico wordt toegevoegd of afge-
bouwd. Deze strategie wordt synthetisch (met derivaten) 
geïmplementeerd. Op grond van de geldende dekkingsgraad 
bedraagt het gewicht voor aandelenbeleggingen 20% van 
de portefeuille. De fysieke portefeuille beloopt 25% van het 
totaal vermogen. Door middel van een shortpositie van 5% 
in de dynamische strategie wordt de fysieke overallocatie 
gecompenseerd. Doordat het rendement op de fysieke porte-
feuille ruim hoger is dan het rendement van de benchmark 
heeft dit gunstig gewerkt. 

3.5.4 Verantwoord beleggen

Aan verantwoord beleggen is uitvoerig aandacht besteed in 
Hoofdstuk 2: ‘Goed pensioenfondsbestuur’, in de  
paragraaf inzake ‘maatschappelijk verantwoord beleggen  
en stembeleid’. Op de website van het fonds wordt  
verantwoording afgelegd over verantwoord beleggen 
(engagement), uitsluitingen en voting. Vanaf 2012 is in de 
thematiek van het engagement aandacht besteed aan voor-
lichting en voorkoming van onder andere obesitas, waarbij 
effectief de dialoog wordt aangegaan met de fast food- en 
andere drank- en voedingsindustrieën. Vanaf 2013 wordt 
ook aandacht besteedt aan het thema veiligheid op het werk, 
waarbij het accent is gelegd bij de kledingindustrie. Voor 2014 
en later worden nieuwe thema’s benoemd. In 2013 is, na 
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een fundamentele discussie door het bestuur van het fonds, 
besloten tot uitdrukkelijke uitsluiting van de tabaksector. 
Voor gepoolde beleggingen geldt een materialiteitsbeginsel.

3.5.5 Overige zaken betreffende de  
beleggingsportefeuille

Mede naar aanleiding van een door de FNV geïnstigeerde 
studie betreffende beleggen naar risicobronnen, is in de 
ALM-studie in voorbereiding op het beleggingsplan 2013 
aandacht besteed aan beleggen naar risicobronnen.  
Verschillende partijen hanteren hiervoor uiteenlopende 
uitgangspunten en definities, bovendien kent beleggen naar 
risicobronnen implementatieproblematiek (diverse risico-
bronnen zijn niet separaat belegbaar). Het bestuur heeft 
besloten dit onderwerp verder te bestuderen en de Lead 
Overlay Manager zal in de periodieke rapportages hieraan 
nadere aandacht besteden.
In 2013 heeft het bestuur een missiestatement geformuleerd 
met betrekking tot impact investeren. In 2014 zal de  
implementatie daarvan ter hand worden genomen.

3.5.6 Vooruitzichten

Verwachtingen economisch klimaat in 2014
De belangrijkste vraag voor 2014 is of de economische groei 
in China zich op het huidige niveau kan handhaven of dat 
een verdere terugval onvermijdelijk blijkt. De verwachtingen 
voor 2014 luiden:
-  Het is goed mogelijk dat de onderlinge regionale  

economische ontwikkeling in 2014 minder zal verschillen 
dan de laatste jaren gebruikelijk was. Een periode 
waarbij alle belangrijke economische blokken (beperkt) 
groeien, behoort tot de mogelijkheden.

-  De monetaire autoriteiten zullen in 2014 een zeer ruim 
beleid blijven voeren. De Fed zal terughoudend zijn in 
het terugbrengen van de monetaire verruiming  
(tapering). 

-  De verwachtingen voor de aandelenmarkt zijn gematigd. 
De waardering van de volwassen markten is historisch 
gezien neutraal (Europa) tot duur (VS). De (monetaire) 
onzekerheid zal beleggers terughoudend maken. 

-  De waardering van opkomende landen is aantrekkelijk, 
maar de huidige economische en politieke onzekerheden 
beperken de aantrekkingskracht van (een deel van) deze 
landen.

-  Wat betreft de verwachting omtrent de inflatie zijn  
er verschillende strijdige impulsen. Enerzijds is de 
arbeidsmarkt, zeker op het Europese vasteland, zeer ruim 
wat looninflatie onwaarschijnlijk maakt. Anderzijds is het 
monetaire beleid nog steeds zo expansief dat op termijn 
opwaartse inflatiedruk zal ontstaan. Per saldo kan de 
inflatie in 2014 laag blijven.

-  Door de huidige extreem lage nominale rente op lange 
staatsobligaties van eurokernlanden bestaat het risico, 
dat over 2014 in de kernlanden wederom een negatief 
(of marginaal positief) totaal rendement zal resulteren. 

-  Het niet-financiële bedrijfsleven heeft over het algemeen 
een solide balans. De (high yield) spread op deze  

bedrijfsleningen zijn inmiddels zo ver afgenomen, dat 
verdere vermindering minder waarschijnlijk wordt. 

Beleggingsbeleid in 2014
Het beleggingsbeleid in 2014 wordt in belangrijke mate 
gekenmerkt door een voortzetting van het beleid zoals dat 
sinds 2013 is vormgegeven. De beleggingsportefeuille is wat 
allocatie betreft defensief gepositioneerd. Binnen de categorie 
aandelen zijn twee verschuivingen doorgevoerd. In de volwassen 
aandelenmarkten is een allocatie naar zogenaamde defensieve 
aandelen doorgevoerd. Daar waar het opkomende landen 
betreft is een belang genomen in, qua kapitalisatie minder grote, 
aandelen in middelgrote en kleinere landen. Daarnaast wordt in 
2014 in de vastrentende portefeuille een deel van de allocatie 
naar staatsobligaties verschoven naar een nieuwe allocatie in 
(Nederlandse) woninghypotheken. Deze allocatie zal naast die 
aan staatobligaties en bedrijfsleningen onderdeel zijn van de 
matching- of rentehedge-portefeuille.

3.5.7 Rendement

Het rendement over de afgelopen jaren kan als volgt worden 
weergegeven: 

Jaar
Inclusief 
overlays

Exclusief 
overlays

Bench-
mark

2013 -   0,2% +   3,3% +   2,2%

2012 + 14,9% + 10,8% + 10,3%

2011 +   8,1% +   2,2% +   2,8%

2010 + 14,0% + 14,3% + 11,5%

2009 + 16,5% + 19,6% + 16,0%

Vijfjaarsgemiddeld 
rendement + 10,5% +   9,8% +  8,4%

Tienjaarsgemiddeld 
rendement  +   7,2% +   5,9% +  6,0%

Het vijfjaarsgemiddelde en tienjaarsgemiddelde rendement is 
berekend volgens de multiplicatieve methode. De berekening 
voor het rendement exclusief overlays geeft ten opzichte van 
de benchmark inzicht in de ‘zuivere’ beleggingsprestatie van 
het fonds. De overlays zijn meer een strategische keuze dan 
een beleggingsprestatie: behoud van dekkingsgraad is hier het 
leidend motief. 
In 2013 is het rendement inclusief overlays lager dan dat van de 
fysieke portefeuille exclusief overlays. Dit is met name het gevolg 
van de rentestijging gedurende 2013 als gevolg waarvan de 
rentehedge die het fonds toepast negatief rendeerde. 

Sinds medio 2007 wordt gebruik gemaakt van fiduciair  
vermogensbeheer, waarbij één manager verantwoordelijk is  
voor de strategie en het risicomanagement en een tweede 
manager verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beheer 
van de fysieke beleggingsportefeuille en daarmee voor de  
relatieve performance.
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3.6 Kosten uitvoering pensioenbeheer 
en vermogensbeheer

Op basis van een verkennend onderzoek van AFM naar 
kosten van pensioenfondsen dat begin 2011 is gepubliceerd, 
heeft de Pensioenfederatie aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot de presentatie van deze gegevens teneinde de 
vergelijkbaarheid te vergroten. Hierbij geldt de regel “pas toe 
of leg uit”. Er wordt onderscheid gemaakt naar drie soorten 
kosten: pensioenuitvoeringskosten, vermogensbeheerkosten 
en transactiekosten. Sinds het jaarverslag over 2011 worden 
deze aanbevelingen door het fonds gevolgd. 
In de paragrafen 7.6.5 en 7.6.2 (jaarrekening) worden de 
kosten voor pensioenbeheer en vermogensbeheer verder 
gespecificeerd. Overeenkomstig de Richtlijnen voor de 
jaarverslaglegging 610 worden bepaalde kosten verrekend 
met de opbrengsten bij de verantwoording van aan het 
vermogensbeheer verbonden kosten. Onderstaand worden 
de kosten van de uitvoering van het pensioenbeheer en het 
vermogensbeheer en de transactiekosten verder toegelicht. 
In tegenstelling tot de jaarrekening wordt uitgegaan van het 
principe: ‘waar je opbrengsten hebt, saldeer je niet’. 

3.6.1 Kosten uitvoering pensioenbeheer

Het fonds maakt voor de uitvoering van de regeling diverse 
kosten. De kosten van pensioenbeheer bedroegen voor 2013 
3 3,1 miljoen. Omgerekend is dit 3 159 per deelnemer en 
pensioengerechtigde (2012: 3 130). De gemiddelde kosten 
per deelnemer en pensioengerechtigde zijn gestegen ten 
opzichte van de gemiddelde kosten in 2012. Dit wordt deels 
veroorzaakt door een afname van het aantal van deelnemers 
en pensioengerechtigden van 21.478 in 2012 naar 19.419 in 
2013 en deels door de extra kosten die door het fonds zijn 
gemaakt als gevolg van de wijziging van de pensioenregeling 
per 1 januari 2014. 

Toelichting uitvoeringskosten pensioenbeheer
De kosten voor de (gewezen) deelnemers en pensioen-
gerechtigden hebben betrekking op alle werkzaamheden  
die direct aan het fonds in rekening worden gebracht  
onder aftrek van de toerekening aan het vermogensbeheer. 
Het bedrag aan uitvoeringskosten voor het pensioenbeheer 
bestaat uit:

Uitvoeringskosten  
pensioen-beheer (x 5 1.000) 2013 2012

Kosten (gewezen) deelnemers  
en pensioengerechtigden 1.853 1.850

Kosten werkgevers 289 288

Kosten bestuur en financieel beheer 940 662

Totaal 3.082 2.800

Kosten (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden
De kosten voor de (gewezen) deelnemers en pensioen-
gerechtigden hebben betrekking op alle werkzaamheden die 
in de pensioenadministratie moeten worden verricht om de 

aanspraken te administreren en betrokkenen volledig te  
informeren. Dit ziet bijvoorbeeld op werkzaamheden in 
het kader van de verwerking van werknemersgegevens, 
pensioen-toekenningen, het verwerken van waardeover-
drachten en afkoop, het doen van uitkeringen en de com-
municatie hierover. Bij communicatie kan gedacht worden 
aan het beantwoorden van vragen en het verzorgen van de 
verplichte uitingen zoals het UPO en de start- en stopbrief. 

Kosten werkgevers
De kosten voor werkgevers hebben betrekking op alle 
werkzaamheden die in de pensioenadministratie moeten 
worden verricht als gevolg van contacten met werkgevers. 
Dit ziet bijvoorbeeld op werkzaamheden in het kader van 
de verwerking van werknemers- en werkgeversgegevens, de 
incasso van premienota’s en de communicatie hierover. Bij 
communicatie kan gedacht worden aan het beantwoorden 
van vragen, het verzorgen van presentaties op de werkvloer 
aan werknemers van aangesloten organisaties en digitale 
nieuwsbrieven aan werkgevers. 

Kosten bestuur en financieel beheer
De kosten van bestuur en financieel beheer hebben betrek-
king op kosten die verbonden zijn met het besturen van het 
fonds, het bestuurssecretariaat en -advisering. Ook kosten 
verbonden aan het toezicht van DNB, AFM, de certificerend 
actuaris, de externe accountant, het financieel beheer en 
juridische kosten maken hier onderdeel van uit. Het fonds 
heeft in 2013 bovendien extra kosten gemaakt als gevolg 
van de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2014. 
Gedacht moet worden aan de opstelling van een nieuw 
pensioenreglement, de administratieve inrichting hiervan en 
de communicatie hierover. Wat betreft het laatste onderdeel 
ziet dit op de nieuwsbrieven vanuit het fonds over actuele 
ontwikkelingen, de aanpassing van de website en van 
brochures over thema’s als scheiding, overlijden en  
waardeoverdracht. 

3.6.2 Kosten uitvoering vermogensbeheer en 
transactiekosten

Het fonds maakt voor het vermogensbeheer diverse kosten. 
De kosten van vermogensbeheer bedroegen in 2013 0,584% 
(2012: 0,533%) van het gemiddeld belegd vermogen. Over 
2013 wordt, rekening met de beleggingsprestaties over 2011 
en 2012, een prestatievergoeding aan het fonds in rekening 
gebracht.

Kosten en performance gekozen vermogens-
beheerstructuur
Het fiduciair management is gestart in de tweede helft van 
2007. Het fonds gaat ervan uit dat het risicobeheer struc-
tureel bijdraagt aan een adequaat balansbeheer en dat het 
extra rendement uit actief beheer opweegt tegen de hogere 
kosten en het (beperkt) hogere risico. Het bestuur toetst  
periodiek of de hogere kosten van het vermogensbeheer 
meer dan goed worden gemaakt door het veronderstelde 
hogere rendement, mede bezien in relatie tot verbeterd 
risicobeheer en balansmanagement. In 2007 werd een 
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bescheiden positieve bijdrage geleverd door het actieve 
management. Het crisisjaar 2008 bracht een negatief beleg-
gingsresultaat en ook nog eens een flinke negatieve relatieve 
performance. De outperformance van het actief beheer 
bedroeg over 2009 +3,6%-punt, over 2010 +2,75%-punt, 
over 2011 -0,65%-punt, over 2012 +0,5%-punt en over 
2013 +1,05%-punt.

Totale uitvoeringskosten vermogensbeheer en transactiekosten
De totale uitvoeringskosten van vermogensbeheer en de 
transactiekosten bedroegen voor 2013 3 29,4 miljoen (2012: 
3 29,4 miljoen). Dit bedrag bestaat uit:

Totale uitvoeringskosten
vermogensbeheer en transactie-
kosten (x 5 1.000)

2013 2012

Vermogensbeheerkosten

- kosten bestuur en bestuursbureau 895 690

- fiduciar beheer 7.225 5.522

-  kosten onderliggende uitvoerende 
managers 13.200 11.927

- bewaarloon 584 584

- advieskosten 407 477

- overige (beleggings)kosten - 8

Subtotaal 22.311 19.208

Transactiekosten 7.230 10.212

Totaal 29.541 29.420

Toelichting uitvoeringskosten vermogensbeheer
Saldering
De in de jaarrekening gepresenteerde vermogensbeheer-
kosten ad 3 6,7 miljoen betreffen de ‘out-of-pocket-kosten’ 
aan de fiduciair managers, de engagementmanager, de 
custodian en de aan vermogensbeheer toegerekende  
administratiekosten voor (gewezen) deelnemers, pensioen-
gerechtigden en werkgevers, bestuurskosten en financieel 
beheer. De vermogensbeheerkosten bestaan voorts uit de 
kosten van transitiemanagement, de kosten van onderlig-
gende uitvoerende managers (inclusief die van beleggings-
fondsen en fund of funds) en overige beleggingskosten. 
Niet alle kosten, zoals beheervergoedingen van managers 
van beleggingsfondsen, komen in de jaarrekening als kosten 
tot uitdrukking. Die kosten zijn onderdeel van de koers en 
daarmee van het beleggingsresultaat. Ten aanzien van de 
hiervoor genoemde percentages geldt dat daarin de kosten 
bruto zijn betrokken. Hierbij is geen saldering toegepast. 

Beïnvloedingsaspecten kosten vermogensbeheer
De kosten die zijn verbonden aan het vermogensbeheer 
moeten worden bezien in relatie tot de gekozen beleg-
gingsmix, de bijbehorende benchmarkkosten, het meerjarig 
rendement en het risico. De omvang van deze kosten wordt 
door een (combinatie van een) vijftal aspecten beïnvloed:
-  Beleggingsmix: het fonds maakt keuzes tussen liquide 

en illiquide beleggingen, waarbij nadrukkelijk rekening 
wordt gehouden met de daaraan verbonden risico’s.

-  De mate van actief of passief beheer: het fonds  
maakt per onderdeel van de beleggingsportefeuille  
op zorgvuldige wijze een keuze voor de mate van  
actief of passief beheer.

-  De mate van intern of extern beheer: het fonds  
heeft gekozen voor volledige uitbesteding van het 
vermogensbeheer.

-  Directe of indirecte belegging: het fonds maakt bij de 
samenstelling van de beleggingsportefeuille per  
categorie een keuze voor direct of indirect beleggen 
(zoals gepoolde beleggingen). 

-  Schaalgrootte: het fonds heeft een vermogen van bijna 
3,8 miljard euro en vormt daarmee qua vermogen een 
middelgroot pensioenfonds. Voor de inkoopkracht maakt 
het fonds gebruik van de externe (fiduciair) managers.

Bij de keuzes tussen liquide en illiquide beleggingen, tussen 
actief en passief beheer en tussen directe en indirecte beleg-
gingen accepteert het fonds een hoger kostenniveau voor 
beleggingen met een gunstiger verwacht rendement of 
risico-combinatie. Het uitgangspunt van het fonds is hierbij 
dat het extra rendement de hogere kosten en het (beperkt) 
hogere risico meer dan compenseert. Continu wordt bewaakt 
of dit uitgangspunt wordt gerealiseerd. Gezien de invulling 
die het fonds geeft aan het vermogensbeheer in het licht van 
bovenstaande vijf aspecten, geldt dat het vermogensbeheer 
veelal duurder is dan bij vergelijkbare fondsen. Totnogtoe 
heeft de gekozen vermogensbeheerstructuur echter geleid 
tot een hoger extra rendement dan de hiermee gemoeide 
hogere kosten. 

Toelichting transactiekosten
De transactiekosten bedroegen (naar schatting) in 2013 
0,19% (2012: 0,28%) van het gemiddeld belegd vermogen 
of 0,127% (2012: 0,157%) van het transactievolume. De 
transactiekosten zijn de kosten die gemaakt worden om de 
effectentransactie tot stand te brengen en uit te voeren. De 
vaststelling van transactiekosten wordt bemoeilijkt doordat ze 
veelal onderdeel zijn van de koers- of prijsvorming, waardoor 
deze kosten niet direct herkenbaar zijn als kosten. Deze 
kosten vormen een onderdeel van het beleggingsresultaat. 
Van deze kosten is een adequate inschatting gemaakt op 
basis van geldende transactiekosten per soort belegging en 
de omzet in de betreffende beleggingscategorie. Deze kosten 
zijn uitgedrukt als percentage van het gemiddeld belegd 
vermogen. Daarnaast wordt aangegeven wat de kosten, 
gemeten naar het transactievolume, zijn.
Bij de beoordeling van de relatieve performance van de 
vermogensbeheerders hoeft hiermee geen rekening te 
worden gehouden, omdat deze kosten onderdeel vormen 
van het beleggingsresultaat.

3.6.3 CEM-benchmark

Door het fonds wordt in beginsel tweejaarlijks beoordeeld 
of de kosten die per deelnemer worden gemaakt zich 
verhouden tot het gemiddelde kostenniveau van vergelijkbare 
pensioenfondsen. De uitvoeringskosten van het fonds (zowel 
voor pensioenbeheer als voor vermogensbeheer) worden 
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vergeleken met de uitkomsten van andere pensioenfondsen 
die deelnemen aan de CEM-kostenbenchmark. De laatste 
maal dat het fonds heeft deelgenomen aan dit onderzoek 
ten aanzien van pensioenuitvoering en vermogensbeheer is 
uitgemond in een rapportage die in het najaar van 2012 is 
verschenen. Dit onderzoek is gebaseerd op cijfers betreffende 
het jaar 2011. 

Het fonds heeft begin 2014 besloten niet deel te nemen 
aan de CEM Pensioenuitvoering (inzake 2013), vanwege de 
toenemende kosten die verbonden zijn aan deelname. Ten 
opzichte van de deelname aan de CEM-benchmark Pensioen-
uitvoering in 2012 (inzake 2011) was sprake van meer dan 
een verdriedubbeling van de kosten voor deelname in 2014. 
Door het fonds was in 2013 reeds besloten in de toekomst 
weer deel te nemen aan de CEM Vermogensbeheer als door 
deelnemende fondsen eenduidigheid is bereikt in de  
verantwoording van kosten.

3.7 Actuariële analyse

3.7.1 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 2013 een 
ABTN opgesteld, die is vastgesteld in de bestuursvergadering 
van 18 maart 2013. Hierin is onder meer een beschrijving 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 sturingsmid-
delen die het fonds ter beschikking staan aan bod, evenals 
het vermogen en het beleggingsbeleid en de organisatie 
van het fonds. Sinds 2012 maakt het financieel crisisplan als 
bijlage onderdeel uit van de ABTN. 

3.7.2 Berekening pensioenverplichtingen

Aan de berekening van de pensioenverplichtingen per 31 
december 2013 liggen de volgende actuariële grondslagen 
en onderstellingen ten grondslag:
-  Rekenrente voor pensioenverplichtingen: de op  

balansdatum geldende door DNB gepubliceerde  
rentetermijnstructuur (UFR).

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

-  Voor mannen en vrouwen worden de sterftekansen 
ontleend aan de AG prognosetafels 2012-2062,  
gecorrigeerd voor ervaringssterfte op basis van  
leeftijd met:

 - tot en met 65 jaar :60%
 -  van 65 tot 75 jaar :lineair oplopend van 60% naar 90%
 -  vanaf 75 jaar :90%.
Voor kinderen worden de sterftekansen verwaarloosd.

Mede in verband met de opmerking van de certificerend 
actuaris, de ‘good practice’ van DNB (waarbij DNB telkens als 
een nieuwe sterftetabel wordt geïmplementeerd vereist dat 
onderzocht wordt of de gehanteerde ervaringssterfte nog 
voldoet) en het advies van de visitatiecommissie daarover, 
heeft het bestuur in 2013 besloten de toereikendheid van de 
geldende ervaringssterfte te onderzoeken door middel van 
een uitgebreid onderzoek naar fondsspecifieke  
ervaringssterfte. Het onderzoek leidde tot de conclusie dat  
de gehanteerde fondsspecifieke ervaringssterfte voor mannen 
en vrouwen significant van de huidige ervaringssterfte 
afweek. Bij het hanteren van een nieuwe ervaringssterfte zou 
een verwachte daling van de technische voorziening van circa 
0,5% te voorzien zijn, als gevolg waarvan de dekkingsgraad 
naar verwachting nagenoeg met hetzelfde percentage zou 
stijgen. De mate van de daling van de technische voorziening 
en de mate van de stijging van de dekkingsgraad hangt af 
van de rentestand, op moment van berekenen. 

Het bestuur heeft naar aanleiding van de bespreking van 
de uitkomsten van het onderzoek en de toelichting daarop 
besloten om, gegeven de resultaten van het onderzoek naar 
de fondsspecifieke ervaringssterfte, uit prudentieoverwe-
gingen (de bestaande ervaringssterfte is prudenter dan de 
ervaringssterfte op basis van het onderzoek) de ervarings-
sterfte eind 2013 niet te wijzigen en de flexibiliserings- en 
afkoopfactoren te baseren op de geldende ervaringssterfte.
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3.7.3 Analyse

De actuariële analyse van het saldo van baten en lasten kan als volgt 
worden weergegeven (Bedragen x 1.000): 

2013 2012

EUR EUR

Premieresultaat  

Premiebijdragen 100.275 97.264

Pensioenopbouw -114.991 -113.703

Vrijval excasso 1.860 1.818

Pensioenuitvoeringskosten 350 727

 -12.524 -13.894

Interestresultaat

Beleggingsresultaten -29.314 479.515

Rentetoevoeging voorziening pensioenverplichtingen -12.126 -47.920

Wijziging marktrente 117.298 -192.065

 75.858 239.530

Overig resultaat

Resultaat op waardeoverdrachten (saldo overdacht van rechten) -540 250

Resultaat op kanssystemen (overige wijzigingen) 11.571 3.736

Resultaat op uitkeringen 741 2.589

Indexering en overige toeslagen -2.433 123

Wijziging overige actuariële uitgangspunten - -28.806

Overige baten 1.040 5.402

Conversieresultaat - 9.345

Overige lasten -802 -7.180

 9.577 -14.541

Totaal saldo van baten en lasten 72.911 211.095

3.7.4 Financieel crisisplan

Naar de mening van DNB waren veel pensioenfondsen 
tijdens de kredietcrisis onvoldoende voorbereid op 
een snelle verslechtering van de financiële positie. Alle 
pensioenfondsen hebben daarom een financieel crisis-
plan moeten opstellen. Daarmee doelt DNB op een plan 
waarin een beschrijving is gegeven van maatregelen die 
op korte termijn effectief kunnen worden ingezet voor de 
situatie dat in korte tijd de dekkingsgraad snel beweegt 
richting kritische waarden, waardoor het realiseren van 
de doelstelling van het pensioenfonds in gevaar komt. 
Hiermee hebben pensioenfondsen een plan op de plank 
liggen, waarmee ze op een open en van te voren uitge-
stippelde wijze een snel toeslaande financiële crisis te lijf 
kunnen. Daarbij moet een fonds ook rekening houden 
met de verdeling van de pijn en de informatievoorziening 
aan belanghebbenden. Dit financieel crisisplan maakt 
onderdeel uit van de ABTN. Het financieel crisisplan is niet 
hetzelfde als een herstelplan. Een herstelplan gaat alleen 
over hoe de dekkingsgraad weer op peil wordt gebracht 
als die onder een kritische grens komt. Een financieel 
crisisplan is breder. Het gaat ook over situaties waarbij 
een herstelplan niet nodig is.

Financieel crisisplan van het fonds
Door het fonds is een financieel crisisplan als bijlage in de 
ABTN opgenomen. In het financieel crisisplan van het fonds 
zijn gebeurtenissen opgesomd die invloed hebben op het 
fonds. Vastgelegd is wanneer sprake is van een crisis, welke 
maatregelen genomen kunnen worden, hoe rekening wordt 
gehouden met de belangen van deelnemers, pensioen-
gerechtigden en gewezen deelnemers en hoe richting hen 
wordt gecommuniceerd in een crisissituatie. Ook is vast-
gelegd bij welke dekkingsgraad het fonds de pensioenen 
moet verlagen. Voor het geval dat de dekkingsgraad onder 
bepaalde vastgelegde waarden komt, zijn in het financieel 
crisisplan maatregelen benoemd. Het fonds kan dan verschil-
lende maatregelen nemen, zoals:
-  De risico’s verkleinen door anders te gaan beleggen.
-  De pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen 

deelnemers niet of maar voor een deel verhogen.
-  De premie verhogen.
-  De pensioenregeling versoberen.
-  De pensioenen verlagen. 

Het versoberen van de pensioenregeling betreft verschillende 
mogelijke maatregelen, die in overleg met sociale partners 
genomen moeten worden. Het betreft maatregelen zoals:
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-  Verlaging van de onvoorwaardelijke toeslag van  
deelnemers, terwijl hiervoor wel premie in rekening 
wordt gebracht. 

-  Verlaging van het opbouwpercentage, eventueel met 
instandhouding van de premiehoogte.

-  Verhoging van de franchise.
-  Vaststelling van een maximale pensioengrondslag. 
-  Het nabestaandenpensioen op risicobasis verzekeren.
-  Verhoging van de pensioenrichtleeftijd. 

Of en welke van deze maatregelen wordt ingezet, hangt af 
van het soort crisis. De aard van de crisis bepaalt namelijk het 
effect van een maatregel op de dekkingsgraad. Als het fonds 
maatregelen moet nemen wordt rekening gehouden met de 
belangen van deelnemers, pensioengerechtigden, gewezen 
deelnemers en werkgevers. 

De volgende volgorde wordt aangehouden als een van de 
genoemde maatregelen getroffen moet worden:
1.  Aanpassing beleggingsbeleid: dit is een maatregel die 

altijd genomen kan worden. 
2.  Pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen  

deelnemers deels of niet verhogen: dit is een maatregel 
die het fonds altijd kan inzetten. 

3.  Tijdelijke verhoging van de herstelopslag die wordt 
gefactureerd aan werkgevers: afhankelijk van de omstan-
digheden in de branche. Dit is een maatregel die altijd 
genomen kan worden. 

4.  Pensioenen van deelnemers tijdelijk niet verhogen: 
afhankelijk van het draagvlak bij sociale partners. 

5.  Tijdelijk verlagen van het opbouwpercentage met 
maximaal 0,4%-punt: afhankelijk van het draagvlak bij 
sociale partners. 

6.  Verlaging van pensioenen: deze noodmaatregel is de 
laatste keuze.

Reglement crisiscommissie
Met het financieel crisisplan is het fonds voorbereid op van te 
voren geformuleerde crisissituaties. Wanneer een dergelijke 
situatie zich voordoet, treedt het reglement crisiscommissie  
in werking. Dit reglement treedt echter ook in werking 
wanneer zich een niet in het financieel crisisplan beschreven 
crisissituatie voordoet, waarvan een meerderheid van het 
bestuur vindt dat die situatie bedreigend is voor het fonds en 
het raadzaam is dat de crisiscommissie in actie komt. 

Inwerkingtreding reglement crisiscommissie
In 2013 is het reglement crisiscommissie in werking getreden. 
Op 13 juni 2013 was bij het fonds formeel sprake van een 
crisissituatie conform dit reglement. De dekkingsgraad op 
basis van de UFR was onder het vereist vermogen gezakt. De 
dekkingsgraad op basis van de UFR bedroeg op dat moment 
111,0%, terwijl het vereist vermogen 112,5% was. Door 
de crisiscommissie werd geconstateerd dat de daling van de 
dekkingsgraad deels werd veroorzaakt door het wegvallen 
van een deel van het UFR-voordeel door rentestijging waar-
tegen weinig te doen is en door het recent kwijtraken van 
een deel van een eerdere (niet gerealiseerde) stijging van de 
zakelijke waarden. Op advies van de crisiscommissie heeft 

het bestuur met een schriftelijk bestuursbesluit vervolgens 
besloten dat het reglement crisiscommissie per 20 juni 2013 
niet langer van kracht was en dat er geen aanleiding was om 
een extra bestuursvergadering te beleggen. Tevens is toen 
besloten de inwerkingtreding van het reglement crisiscom-
missie op 13 juni 2013 te agenderen voor de extra bestuurs-
vergadering op 12 juli 2013, teneinde te bespreken of 
aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit heeft geleid tot het 
besluit dat het voortdurend volgen van de ontwikkelingen 
voorgaande periode geen aanleiding gaf tot het doen van 
vervolgonderzoeken naar aanvullende maatregelen dan wel 
het nemen van aanvullende maatregelen.

Ten aanzien van het proces is door het bestuur vastgesteld 
dat formeel niet is voldaan aan alle termijnen, zoals genoemd 
in het reglement crisiscommissie. Daarbij stelt het bestuur 
vast dat het reglement crisiscommissie gezien moet worden 
als een leidraad waarbij geldt dat alle stappen vanuit het 
reglement wel zijn gezet. Gezien het feit dat het gehele 
bestuur, en niet alleen de leden van de crisiscommissie, bij 
het ontstaan van de crisissituatie direct betrokken zijn, is het 
bestuur van mening dat de urgentie van dat moment leidde 
tot de betrokkenheid van allen. Nadien was sprake van een 
formele afhechting van de situatie, die conform het  
reglement heeft plaatsgevonden. Daarmee ziet het bestuur 
geen aanleiding om de termijnen zoals genoemd in het  
reglement aan te passen.

Aanpassing financieel crisisplan
DNB en AFM evalueerden de kwaliteit van financiële crisis-
plannen. Ze publiceerden eind oktober 2012 een document 
met voorbeelden van good and bad practices. De toezicht-
houders verwachten dat fondsen hun crisisplannen daarmee 
verbeteren. Naar aanleiding hiervan heeft het fonds begin 
2013 het financieel crisisplan door de adviserend actuaris 
laten vergelijken met de uitkomsten van het onderzoek van 
DNB en AFM. Geconcludeerd is dat het financieel crisisplan 
van het fonds van voldoende tot goed niveau is. Wel is op 
basis van het onderzoek van DNB en AFM het expliciete 
moment van korten opgenomen en is de communicatiepa-
ragraaf uitgebreid. Deze aanpassingen zijn in 2013 door-
gevoerd in het financieel crisisplan bij de jaarlijkse herzie-
ning van de ABTN, tezamen met andere verwijzingen naar 
aanleiding van de ALM-studie en de continuïteitsanalyse, een 
uitbreiding met teksten waaruit blijkt dat het fonds  
het vermijdt om transacties te (laten) doen met bij  
controversiële wapens betrokken bedrijven en overige  
wijzigingen als gevolg van de jaarlijkse herziening.

3.8 Risicoparagraaf

3.8.1 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 
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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 2013 wordt verwezen naar hoofdstuk 7. 

3.8.2 FIRM-risicocategorieën

Rente-/matchingrisico
Het renterisico is het risico als gevolg van het niet gematcht 
zijn van activa en passiva (inclusief off-balanceposten) dan 
wel inkomsten en uitgaven in termen van rentevoet,  
rentetypische 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 
herstelcapaciteit 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 infrastructuur). Het inflatierisico ligt voor een 
belangrijk deel bij de aangesloten werkgevers (ten behoeve 
van hun deelnemers) en bij pensioengerechtigden en 
gewezen deelnemers via het toeslagbeleid van het fonds. Het 
fonds houdt voortdurend in de gaten of er ontwikkelingen 
zijn die zouden kunnen leiden tot wijzigingen in de mate van 
afdekking van deze risico’s.

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 niet-rentedragende 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 contrac-
tuele 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. In 2011 is door het bestuur besloten om het 
kunnen doen van uitkeringen veilig te stellen door meer 
liquiditeiten te reserveren en aan te houden bij meerdere 
banken. Het aangehouden bedrag was gelijk aan het bedrag 
dat op jaarbasis beschikbaar moet zijn voor het kunnen doen 
van pensioenuitkeringen. Gezien het feit dat een uiteenvallen 
van de euro minder waarschijnlijk was geworden en gezien 
de liquide staatsobligatieportefeuille van het fonds, is deze 
maatregel begin 2013 teruggedraaid. 

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 levens-
verwachting en arbeidsongeschiktheid. Wanneer ontwik-
kelingen op deze gebieden nopen tot aanpassing van de 
grondslagen zal het fonds hiertoe direct overgaan. Het 
verzekeringstechnisch risico wordt bewaakt aan de hand van 
de jaarlijkse actuariële analyses van het fonds en landelijke 
publicaties inzake levensverwachting en arbeidsongeschikt-
heid. Uit dat oogpunt ontleent het fonds de sterftekansen 
voor mannen en vrouwen vanaf 31 december 2012 aan de 
(nieuwe) AG prognosetafels 2012-2062, gecorrigeerd voor 
ervaringssterfte op basis van leeftijd. 

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  
beïnvloeden. Om die reden volgt het fonds ontwikkelingen 
in de nabije omgeving van het fonds op de voet. Dit betreft 
met name ontwikkelingen bij aangesloten werkgevers, 
media-aandacht voor pensioen in algemene zin en media-
aandacht voor het fonds in het bijzonder. Communicatie en 
engagement zijn belangrijke instrumenten voor het fonds in 
de beheersing van het omgevingsrisico. 

Operationeel risico
Het operationeel risico is het risico dat samenhangt met 
ondoelmatige of onvoldoende doeltreffende procesinrichting 
of procesuitvoering. Het betreft 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 kwaliteitseisen aan de organisaties 
die bij de uitvoering betrokken zijn op gebieden zoals interne 
organisatie, procedures, processen en controles, kwaliteit 
geautomatiseerde systemen, enzovoorts. 

In 2013 speelden de uitvoeringstechnische aspecten van een 
door sociale partners overeen te komen nieuwe pensioen-
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regeling per 1 januari 2014 een belangrijke rol. Het fonds 
heeft sociale partners op diverse aspecten in relatie tot de 
uitvoering van een nieuwe pensioenregeling van advies 
voorzien.

De pensioenuitvoeringskosten van het fonds liggen onder 
het marktgemiddelde van qua omvang vergelijkbare fondsen. 
De beleggingskosten zijn hoger dan het gemiddelde van qua 
omvang vergelijkbare fondsen als gevolg van de keuze voor 
actief beheer via een fiduciaire structuur met de daaraan 
gekoppelde (performance-gerelateerde) vergoeding. Aange-
nomen dat de extra kosten leiden tot extra rendement is 
deze keuze echter per saldo voordeliger voor het fonds en 
daarmee de deelnemers. In het jaarverslag komen deze 
kosten sinds 2011 tot uitdrukking. 

Voor de beheersing van operationele risico’s steunt het fonds 
verder op de beheersmaatregelen van de externe uitvoerders. 
Het fonds ontvangt per kwartaal en desgewenst tussentijds 
rapportages over de uitvoering van de externe pensioen- en 
vermogensbeheerders. 

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 is uitbesteed. Dit risico vormt als het 
ware de keerzijde van met name het operationeel risico, het 
IT-risico en het integriteitsrisico: het fonds laat zich regel-
matig infomeren over de wijze waarop de externe uitvoer-
ders deze risico’s beheersen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt 
van SLA-rapportages, kwartaalrapportages van vermogens-
beheerders, nalevingsverklaringen inzake compliance en 
ISAE3402- en SSAE16-verklaringen van externe uitvoerders. 
Ten aanzien van pensioenadministratieve processen ziet de 
jaarlijkse ISAE 3402-verklaring zowel op type I, ten aanzien 
van de opzet en het bestaan van beheersmaatregelen 
(volledigheid), als type II, ten aanzien van de werking en 
effectiviteit van de beheersmaatregelen voor een bepaalde 
periode (juistheid). 

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

Door de volledige uitbesteding van het pensioen- en  
vermogensbeheer beschikt het fonds niet over een eigen 
IT-infrastructuur. Ten aanzien van de IT-omgeving van de 
externe uitvoerders steunt het fonds op de beheersmaat-
regelen van de diverse dienstverleners. Het fonds ontvangt 
jaarlijks van de externe uitvoerders een rapportage over  
de juistheid en volledigheid van onder andere de IT-
infrastructuur.

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 audit- en compliancecommissie, 
het bestuur en de deelnemersraad. Vastgesteld is dat op alle 
betrokkenen bij het fonds, zowel intern als extern, gedrags-
codes van toepassing zijn. In 2012 is een integriteitbeleid, 
een regeling misstanden en een uitbestedingsbeleid vast-
gesteld. In 2013 zijn de reglementen van de Commissie van 
Beroep en de visitatiecommissie uitgebreid met bepalingen 
inzake melding van nevenfuncties en strijdige belangen door 
de commissieleden. 

Juridisch risico
Het juridisch risico is het risico samenhangend met  
(veranderingen 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. Door de audit- en 
compliancecommissie wordt wet- en regelgeving, op 
terreinen die direct dan wel indirect pensioenen raken, in 
iedere vergadering besproken en zo nodig doorgeleid naar 
het bestuur. Ook de deelnemersraad bespreekt in iedere 
vergadering ontwikkelingen op het gebied van wet- en 
regelgeving.
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4 Uitvoering van de pensioenregeling

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste 
kenmerken van de pensioenregeling van het fonds.  
Daarnaast komen de wijzigingen in statuten en  
reglementen die in 2013 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 tot en met 2013 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 VUT-uitkering 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.

Achmea pensioenreglementen
Ten aanzien pensioenreglement van 1 januari 2006 van 
Achmea, geldt dat deze werkgever de uitvoeringsovereen-
komst per 31 december 2013 bij het fonds heeft opgezegd 
in verband met het feit dat per 2014 wordt overgegaan op 
een nieuwe pensioenregeling bij het eigen pensioenfonds 
van de werkgever: Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA). 
De betrokken deelnemers worden, op basis van het geldende 
reglement, geacht gewezen deelnemer te zijn bij het fonds. 
Per 1 januari 2014 bouwen zij pensioen op bij SPA.
Voor een klein gedeelte van de werknemers van deze werk-
gever, vallend onder het pensioenreglement van 1 januari 
2006 van Achmea (vóór 1 januari 1950 geboren en vóór  
1 januari 2006 in dienst van Achmea), is tussen het fonds 
en de werkgever een uitvoeringsovereenkomst voor het jaar 
2014 overeengekomen. Deze groep werknemers pensioneert 
in de loop van 2014. 
Door het fonds en door SPA is eind 2013 gezamenlijk  
gecommuniceerd naar deelnemers, gewezen deelnemers  
en pensioengerechtigden over de gevolgen van deze  
wijzigingen, met name inzake de toeslagverlening. 

Univé Services B.V.
Deze werkgever kent, in de vorm van addenda, een aantal 
aanvullende afspraken voor (gewezen) deelnemers ten 
opzichte van de pensioenregeling van het fonds. Deze 

werkgever valt onder de Cao Binnendienst Verzekeringsbedrijf, 
welke Cao een basispensioenregeling kent. In deze Cao 
is de pensioenrichtleeftijd in 2014 65 jaar gebleven. Deze 
werkgever heeft aangegeven hieraan in 2014 gebonden te 
zijn, evenals aan het in genoemde Cao overeengekomen 
opbouwpercentage van 1,75%. Voorts heeft deze  
werkgever aangegeven dat, op basis van genoemde Cao, 
voor haar deelnemers per 1 januari 2013 sprake is van een 
voorwaardelijke toeslag. 

Het fonds heeft in 2013 uitvoerig overlegd met betrokken 
werkgever en in bestuursvergaderingen vaak stil gestaan 
bij de wensen en eisen van deze werkgever. Doordat het 
fonds van mening was geen gevolg te kunnen geven aan 
deze wensen en eisen, is dit eind 2013 uitgemond in een 
juridische procedure en een hieropvolgende uitspraak van 
de rechter op 30 december 2013. Het fonds heeft gevolg 
gegeven aan deze uitspraak. 
Omdat het fonds op het gebied van uitvoering te veel risico’s 
ziet vanwege het toenemend aantal afwijkingen ten opzichte 
van de pensioenregeling op basis van de Cao voor de Zorg-
verzekeraars (die het fonds primair uitvoert), heeft het fonds 
eind 2013 besloten de uitvoeringsovereenkomst met deze 
werkgever per 31 december 2014 op te zeggen. Het fonds 
zal met betrokken werkgever in 2014 wel in overleg treden 
teneinde te verkennen welke mogelijkheden er zijn om ook 
in de toekomst de pensioenregeling te blijven uitvoeren op 
basis van de meer flexibele pensioenregeling die het fonds 
per 2014 al deels heeft ingevoerd. 

Toekomst
In 2014 zal het fonds zich verder beraden op de mogelijk-
heden om de uitvoering van pensioenregelingen voor een 
grotere doelgroep van werkgevers mogelijk te maken. Een 
eerste aanzet hiertoe is gegeven met het besluit om de 
pensioenregeling 2014 in te richten als een basisregeling met 
een aantal keuzemogelijkheden voor werkgevers die niet 
gebonden zijn aan de Cao voor de Zorgverzekeraars. Dit is 
nader toegelicht in paragraaf 2.3.1.

Hieronder worden de kenmerken van de twee reglementen 
die in 2013 van toepassing waren 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 pensioengerechtigden 
en gewezen deelnemers.

Pensioenleeftijd
De pensioenleeftijd voor deelnemers is 65 jaar. 
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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 overeengekomen 
vaste bruto salaris per jaar inclusief de vakantietoeslag,  
eindejaarsuitkering en andere vaste toeslagen. Onder het jaar-
salaris 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 2013 3 15.104,00 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 Cao-partijen anders overeen-
komen. Voor een deeltijdwerknemer worden 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 over-
leden, 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. 

Arbeidsongeschiktheid
Als een deelnemer een WIA- of WAO-uitkering ontvangt, 
voorziet het reglement in een premievrije voortzetting van de 
pensioenopbouw.
De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt voor een (tijde-
lijke) aanvulling op de WIA- of WAO-uitkering. Afhankelijk 
van de duur van de arbeidsongeschiktheid vindt aanvulling 
plaats tot 80% respectievelijk 70% (voor volledige arbeids-
ongeschikten 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 pensioengerechtigden 
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 overeengekomen 
vaste bruto salaris per jaar inclusief de vakantietoeslag,  
eindejaarsuitkering en andere vaste toeslagen. Onder het jaar-
salaris 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 2013 3 15.854,00 en 
wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de algemene 
loonontwikkeling conform de Cao van Achmea voor het 
voorafgaande kalenderjaar, tenzij Cao-partijen anders  
overeenkomen. Voor een deeltijdwerknemer worden 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 deel-
nemers, 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 over-
leden, 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 WAO-uitkering 
ontvangt, voorziet het reglement in een (gedeeltelijke) 
premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.
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4.3 Wijzigingen statuten en reglementen

De pensioenreglementen 2006 SBZ en 2000 SBZ van het 
fonds zijn in 2013 aangepast. Hierop wordt verder ingegaan 
in paragraaf 4.3.2. Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuw 
pensioenreglement, waarmee voorgaande pensioen-
reglementen in beginsel zijn komen te vervallen. De belang-
rijkste aanpassingen ten opzichte van de tot en met 2013 
geldende pensioenreglementen van het fonds zijn:
-  De verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar.
-  De verlaging van het opbouwpercentage van 2,25% 

naar 2,15%. 
-  De collectief actuarieel neutrale omzetting van het  

opgebouwde pensioen ingaand op oorspronkelijke 
pensioenrichtleeftijd (in de regel 65 jaar) naar een  
ingang op 67-jarige leeftijd.

-  De prepensioenregeling (voor het tot en met 2005  
opgebouwde prepensioen) wordt in stand gehouden 
voor actieve deelnemers.

Voorts zijn nieuwe bij dit pensioenreglement behorende  
de flexibiliserings- en afkoopfactoren voor het jaar 2014 
vastgesteld evenals conversiefactoren. 

4.3.1 Statuten

In 2013 zijn de statuten van het fonds niet aangepast.

4.3.2 Pensioenreglementen 2006 SBZ  
en 2000 SBZ

De pensioenreglementen 2006 SBZ en 2000 SBZ zijn in 2013 
gewijzigd op de volgende onderdelen:
-  Voor de pensioenreglementen 2006 SBZ en 2000 SBZ 

zijn factoren bepaald voor het vrij kiezen van de pensi-
oeningangsleeftijd, uitruil van pensioen en afkoop van 
pensioen. De nieuwe factoren voor het vrij kiezen van de 
pensioeningangsleeftijd, uitruil van pensioen en afkoop 
van pensioen in deze pensioenreglementen zijn vast-
gesteld in de bestuursvergaderingen van 10 december 
2012 en zijn van kracht per 1 januari 2013.

-  In de pensioenreglementen 2006 SBZ en 2000 SBZ is een 
tweetal onderdelen aangepast. Dit betreft vervroegde 
pensionering, doorwerken en voortgezette pensioenop-
bouw én uitstel pensioen tot 70. 
Naar aanleiding van een besluit van sociale partners is 
vastgelegd dat vervroeging van pensioen pas mogelijk is 
vanaf de 60-jarige leeftijd, daarbij de dienstbetrekking 
niet langer beëindigd hoeft te worden en dat de voort-
gezette pensioenopbouw alleen plaatsvindt indien en 
voor zover er doorgewerkt wordt. Ook is de formulering 
verduidelijkt inzake het uitstel van pensioen tot maximaal 
de 70-jarige leeftijd. 

-  In het pensioenreglement 2006 SBZ is een tweetal  
bepalingen nader aangescherpt. Dit betreft bepalingen 
inzake de dekking van tijdelijk partnerpensioen bij 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en inzake inruilen 
partnerpensioen voor extra ouderdomspensioen.

Het Pensioenreglement SBZ 1988 is niet aangepast. Dit regle-
ment en het pensioenreglement SBZ 2000 zijn nog beperkt 
van toepassing voor een kleine groep (gewezen) deelnemers. 
De pensioenreglementen 2006 SBZ en 2000 SBZ zijn met het, 
vanaf 1 januari 2014 geldende, nieuwe pensioenreglement 
eveneens in beginsel komen te vervallen.

4.3.3 Gewijzigde overige reglementen 

In 2013 zijn voorts de volgende reglementen aangepast dan 
wel opgesteld:

Reglement beleggingscommissie
In 2013 is het reglement beleggingscommissie aangepast. 
Daarbij is verduidelijkt dat de beleggingscommissie een  
adviserende rol heeft en dat het beleggingsbeleid en de 
uitvoering daarvan een gezamenlijke bevoegdheid is van  
het gehele bestuur. De beleggingscommissie heeft een 
adviesfunctie ten aanzien van onder andere de jaarlijkse  
voorbereiding van het beleggingsplan, waarin de denk-
beelden van het fonds met betrekking tot het te voeren 
beleggingsbeleid voor minimaal het komende jaar worden 
vastgelegd.

Reglementen Commissie van Beroep en visitatiecommissie
In 2013 zijn ook de reglementen Commissie van Beroep en 
visitatiecommissie aangepast. Beide reglementen zijn 
 aangevuld met een bepaling over het verplicht melden  
van nevenfuncties of andere strijdige belangen door de 
commissieleden. Voorts is in het reglement visitatiecom-
missie de benoemingsperiode van de leden van de visitatie-
commissie verduidelijkt door op te nemen dat zij per 
opdracht worden benoemd.
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5 Verantwoordingsorgaan

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 Gover-
nance) 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 verantwoordingsorgaan ontvangt, 
de frequentie van het overleg met het bestuur en de te 
behandelen onderwerpen. 

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoor-
dingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is 
uitgevoerd. Tevens legt het bestuur verantwoording af 
over de naleving van de Principes voor goed pensioen-
fondsbestuur zoals vastgesteld door de Stichting van de 
Arbeid op 16 december 2005. Per 1 januari 2014 is de 
Code Pensioenfondsen in de plaats gekomen voor de  
Principes voor goed pensioenfondsbestuur.

Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een 
oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over 
het door het bestuur uitgevoerde beleid en over beleids-
keuzes 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 vervullen van haar taak heeft het verantwoor-
dingsorgaan 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  

verantwoordingsorgaan.
-  Het wijzigen van het reglement verantwoordingsorgaan 

en het reglement visitatiecommissie.
-  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.

Als gevolg van de overgang op het omgekeerd gemengd 
bestuursmodel per 1 juli 2014 komt het verantwoordings-
orgaan in zijn huidige hoedanigheid te vervallen. 

5.2 Oordeel 2013

5.2.1 Taakuitoefening

In 2014 is het verantwoordingsorgaan op 15 april en 17 juni 
bij elkaar gekomen waarbij vanuit het bestuur de voorzit-
ters aanwezig waren, evenals vertegenwoordigers van de 
uitvoeringsorganisatie. Daarbij zijn beleidskeuzes in 2013 en 
verwachtingen voor 2014 besproken aan de hand van de 
concepttekst van het jaarverslag 2013, de jaarrekening 2013 
en de bevindingen van de externe actuaris en de externe 
accountant naar aanleiding van de controles over 2013.  
Op 10 juni 2014 is het verantwoordingsorgaan bijeen-
geweest om te overleggen met de externe accountant en de 
certificerend actuaris over het jaarverslag 2013. Er is geen 
gebruik gemaakt van het recht op overleg met de compliance 
officer. 

In november 2014 zal het verantwoordingsorgaan (in de 
nieuwe samenstelling) vergaderen, waarbij een delegatie 
vanuit het bestuur aanwezig zal zijn. In deze vergadering 
zullen de belangrijkste mogelijke beleidsbeslissingen met 
betrekking tot 2015 worden besproken. 

5.2.2 Bevindingen

Het verantwoordingsorgaan heeft, op grond van de 
gesprekken met het bestuur, de externe accountant en de 
certificerend actuaris evenals op grond van de jaarstukken, de 
volgende bevindingen over het verslagjaar 2013. De door het 
verantwoordingsorgaan gegeven oordelen en adviezen zijn 
verwerkt in deze bevindingen. 

Algemeen
Het jaar 2013 stond met name in het teken van de invoering 
van een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 en de 
keuze voor een nieuw bestuursmodel. Het verantwoordings-
orgaan heeft vastgesteld dat het bestuur met beide onder-
werpen, gegeven de tijdsdruk, mede door het langdurige 
besluitvormingsproces van sociale partners, voortvarend en 
constructief is omgegaan. Voorts heeft het verantwoordings-
orgaan vastgesteld dat door het bestuur van SBZ in 2013, 
onder de aanhoudende druk van nieuwe regelgeving en 
ontwikkelingen op de financiële markten, een gedegen en 
zorgvuldig beleid is gevoerd met oog voor de korte en  
lange termijnbelangen van de diverse groepen belang-
hebbenden. Het verantwoordingsorgaan heeft tot  
tevredenheid vastgesteld dat door de externe accountant een 
positieve beoordeling is afgegeven over het verslagjaar 2013. 

Ook heeft het verantwoordingsorgaan in mei 2013 kennis-
genomen van het rapport van de visitatiecommissie naar 
aanleiding van een visitatie die het karakter droeg van een 
volledige visitatie. Reeds in het oordeel van het verantwoor-
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dingsorgaan dat is opgenomen in het jaarverslag 2012, is 
benoemd dat het overall beeld van de visitatiecommissie was 
dat het functioneren van het bestuur, zowel qua processen 
en procedures als qua eindresultaat, goed is. Het verantwoor-
dingsorgaan heeft het bestuur destijds gecomplimenteerd 
met dit rapport en heeft ook in de periode daarna ervaren 
dat dit beeld van de visitatiecommissie nog steeds klopt. 
Het verantwoordingsorgaan verwacht dan ook dat bij de 
overgang naar het omgekeerd gemengd model per 1 juli 
2014, dezelfde constructieve samenwerking met het nieuwe 
verantwoordingsorgaan voortgezet wordt. 

Naast de jaarlijkse vergadering waarin het bestuur verant-
woording aflegt over het door het fonds gevoerde beleid, 
wordt jaarlijks in november door het verantwoordingsorgaan 
met het bestuur vergaderd waarbij de beleidsbeslissingen 
voor het komende boekjaar worden besproken. Het verant-
woordingsorgaan zag dit als een waardevolle aanvulling 
ten aanzien van het afleggen van verantwoording door het 
bestuur en betrokkenheid van het verantwoordingsorgaan op 
voorhand. 

Ontwikkelingen
Dekkingsgraad
Het verantwoordingsorgaan stelt vast dat het bestuur 
voortdurend de ontwikkelingen op de financiële markten 
heeft gevolgd. In juni 2013 trad, door een tijdelijke situatie 
van onderdekking, het reglement crisiscommissie in werking. 
Hierover zijn zowel de voorzitter van het verantwoordings-
orgaan als de deelnemersraad geïnformeerd, waarbij is 
aangegeven dat de crisiscommissie het bestuur adviseerde 
om te besluiten dat geen sprake is van een crisis, dat aanvul-
lende maatregelen niet nodig waren, maar dat de ontwik-
kelingen de komende periode extra alert gevolgd moesten 
worden. Voorts is gemeld dat het bestuur de inwerkingtre-
ding van het reglement zou bespreken in de eerstvolgende 
bestuursvergadering op 12 juli 2013. Ook van het korte tijd 
daarna genomen bestuursbesluit om het reglement crisis-
commissie niet langer van kracht te laten zijn, zijn zowel de 
voorzitter van het verantwoordingsorgaan als de deelnemers-
raad geïnformeerd tezamen met een onderbouwing van dit 
besluit. Het verantwoordingsorgaan heeft het naar aanleiding 
hiervan niet nodig geacht om op een later moment een 
aanvullende toelichting te vragen. 
Het verantwoordingsorgaan concludeert dat het fonds het 
boekjaar 2013 heeft afgesloten met een dekkingsgraad op 
basis van de UFR, die ultimo 2013 hoger was dan verwacht 
volgens het geldende herstelplan en die hoger is dan het 
vereist eigen vermogen. 

Nieuwe pensioenregeling 2014 en 2015
In het oordeel over het verslagjaar 2012 heeft het verant-
woordingsorgaan haar waardering uitgesproken richting 
het bestuur inzake de samenwerking met sociale partners 
naar aanleiding van het pensioenakkoord en de mogelijke 
gevolgen hiervan. Het verantwoordingsorgaan heeft in 
2013 met het bestuur gesproken over de voortgang van de 
wijzigingen in de pensioenregeling als gevolg van het fiscaal 
kader dat per 1 januari 2014 zou gaan gelden. Daarbij zijn 

vragen gesteld over de gevolgen van de door sociale partners 
eind 2013 genomen besluiten inzake de per 2014 geldende 
pensioenregeling. Onder meer is stil gestaan bij de gevolgen 
van het collectief omzetten van pensioenrechten naar de 
nieuwe pensioenrichtleeftijd van 67 jaar, de wettelijke basis 
daarvoor en de hierbij behorende risico’s. Ook is stil gestaan 
bij de wijze van communiceren van de veranderingen. Het 
verantwoordingsorgaan stelt vast dat het bestuur het proces 
aangaande de per 2014 gewijzigde pensioenregeling, zowel 
ten aanzien van de reglementering, de systeemtechnische 
inrichting als de communicatie bewust volgt en toetst. 
Het bestuur is kritisch bevraagd op de werkwijze van het 
bestuur om in plaats van besluitvorming van sociale partners 
af te wachten, uit eigen beweging adviezen te formuleren die 
sociale partners konden betrekken bij de te maken afspraken 
over de nieuwe pensioenregeling. Door het verantwoordings-
orgaan is vastgesteld dat het bestuur in 2013 proactief heeft 
gehandeld teneinde de benodigde besluitvorming van sociale 
partners te ontvangen. Hiermee heeft het bestuur invulling 
gegeven aan de aanbeveling van het verantwoordingsorgaan 
bij het oordeel over het jaarverslag 2012. 

Wat betreft de wijzigingen van de pensioenregeling per  
1 januari 2015 is door het bestuur het daartoe opgestelde 
transitieplan gedeeld met het verantwoordingsorgaan. 

Risicobeheer
Op verzoek van het verantwoordingsorgaan is in 2013 een 
uitgebreide toelichting gegeven op de integrale aanpak van 
het risicobeheer. Het verantwoordingsorgaan vindt risicobe-
heer belangrijk. SBZ besteedt al jaren actief aandacht aan 
risicobeheersing, waarbij dedenkbare risico’s in kaart zijn 
gebracht en voortdurend wordt bepaald of, en zo ja welke, 
beheersmaatregelen nodig zijn. Het verantwoordingsorgaan 
heeft kennis genomen van de aanpak van het bestuur inzake 
riscobeheer en wijze waarop dit wordt vormgegeven. Toege-
licht is dat DNB pensioenfondsen adviseert inzake risicobe-
heersing een niveau aan te houden, waarbij sprake is van 
een gestructureerde aanpak, die aantoonbaar wordt gevolgd 
en waarbij maatregelen zijn gestandaardiseerd en geforma-
liseerd. Daarbij is opgemerkt dat SBZ inzake het risicobeheer 
verder gaat en de beheersmaatregelen ook periodiek beoor-
deelt op effectiviteit en zo nodig aanpast. Het verantwoor-
dingsorgaan heeft vastgesteld dat sprake is van een volledige 
en complete aanpak van het risicobeheer door het bestuur, 
waarbij de audit- en compliancecommissie een voorberei-
dende rol heeft, maar het bestuur vanuit de eigen verant-
woordelijkheid besluiten neemt. Daarbij wordt, bij het nemen 
van beheersmaatregelen, een afweging gemaakt tussen het 
belang om het risico te mitigeren en de kosten die hiermee 
gepaard gaan. Het verantwoordingsorgaan complimenteert 
het bestuur met de gedegen aanpak inzake risicobeheer, 
waarmee ook grotendeels een antwoord is gegeven op de 
aanbeveling van het verantwoordingsorgaan bij het oordeel 
over het jaarverslag 2012.

Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur 
Het verantwoordingsorgaan hecht waarde aan deskundig-
heid van zowel bestuur, deelnemersraad als verantwoordings-
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orgaan. Uit dat oogpunt is het verantwoordingsorgaan in 
2013, tezamen met de deelnemersraad, gedurende een dag 
op deskundigheidsniveau 2 opgeleid in de onderwerpen  
‘het besturen van een organisatie’, ‘uitbesteding’ en ‘com-
municatie’. Het verantwoordingsorgaan heeft deze opleiding 
als positief ervaren, onder meer omdat gewerkt werd met 
cases en omdat het onderwerp ‘nieuwe bestuursmodellen’ 
erg actueel was. 
Door het verantwoordingsorgaan is de inventarisatie in welke 
mate het fonds voldoet aan de per 1 januari 2014 in werking 
getreden Code Pensioenfondsen besproken. In dat licht heeft 
het verantwoordingsorgaan de wens uitgesproken dat het 
nieuwe verantwoordingsorgaan, net als het bestuur, perio-
diek een zelfevaluatie uitvoert. 

Nieuwe governancestructuren 
Het verantwoordingsorgaan heeft bij het oordeel over het 
jaarverslag 2012 aanbevolen om de getoonde proactieve 
wijze te continueren met betrekking tot de nieuwe gover-
nancestructuur. Het verantwoordingsorgaan kan achteraf 
vaststellen dat het bestuur gekozen heeft voor een zorgvul-
dige aanpak bij het maken van een keuze voor een nieuw 
bestuursmodel, door bij dit onderwerp stil te staan tijdens 
een afzonderlijke bijeenkomst kort nadat de wetgeving 
op dit terrein van kracht werd. Met de deelnemersraad en 
sociale partners is de nodige informatie gedeeld en discussie 
gevoerd over de verschillende modellen die de wetgeving 
biedt. Tezamen met de informatie die het verantwoordings-
orgaan ontving van het bestuur over de voorgenomen 
keuze die het bestuur eind 2013 maakte, beschikte het over 
voldoende informatie om zelfstandig een advies te kunnen 
formuleren. Het verantwoordingsorgaan adviseerde het 
bestuur te opteren voor het omgekeerd gemengd model, 
waarbij de voors en tegens van dit model zorgvuldig zijn 
besproken en afgewogen. Daarbij is ook expliciet gesproken 
over het paritaire model, wat volgens het verantwoordings-
orgaan een tweede mogelijkheid had kunnen zijn. De hoge 
eisen die in de toekomst worden gesteld aan bestuursleden, 
de toekomstbestendigheid en toenemende druk van de 
toezichthouders, heeft het verantwoordingsorgaan doen 
besluiten te adviseren om te kiezen voor het omgekeerd 
gemengd model. 
Ook na de door het bestuur eind 2013 gemaakte keuze 
voor het omgekeerd gemengd model, is het verantwoor-
dingsorgaan door het bestuur op de hoogte gehouden van 
de voortgang naar de nieuwe governancestructuur. Het 
verantwoordingsorgaan waardeert deze openheid, evenals 
de wens van het bestuur om, uit het oogpunt van continu-
iteit, zoveel mogelijk leden vanuit de huidige deelnemers-
raad en het huidige verantwoordingorgaan een plaats te 
geven in het nieuwe verantwoordingsorgaan. Wel is het 
verantwoordingsorgaan kritisch over de wijze waarop dit 
proces is verlopen. Ofschoon de leden van het verantwoor-
dingsorgaan en de deelnemersraad goed op de hoogte zijn 
gehouden over de aanpak van het bestuur, is desondanks 
sprake geweest van onduidelijkheid rond de opzet om 
zoveel mogelijk huidige leden een plaats te laten verkrijgen 
in het nieuwe verantwoordingsorgaan. 

Voor het beloningsbeleid van leden van de deelnemersraad, 
het verantwoordingsorgaan en het bestuur is door onder 
meer het verantwoordingsorgaan afgelopen jaren aandacht 
gevraagd, gezien het feit dat de (beperkte) vergoeding niet 
in verhouding stond tot het tijdsbeslag en de gevraagde 
deskundigheid. Door het bestuur is in reactie daarop aange-
geven dat bij de overgang naar een nieuwe governancestruc-
tuur, het beloningsbeleid zou worden herzien en in lijn zou 
worden gebracht met de uitgangspunten die daartoe onder 
door de Pensioenfederatie zijn geformuleerd. Dit heeft geleid 
tot een voorstel voor aanpassing van het beloningsbeleid per 
1 juli 2014, waartoe door het verantwoordingsorgaan een 
positief advies is gegeven op 17 maart 2014. 

Communicatie
Eind 2013 heeft het verantwoordingsorgaan positief 
geoordeeld over het concept communicatiejaarplan 2014. 
Hieraan voorafgaand is het concept communicatiejaarplan 
2014 besproken en door het bestuur desgevraagd toege-
licht. Daarbij is ook stilgestaan bij de wijze waarop eind 2013 
richting deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen 
deelnemers zou worden gecommuniceerd over de per 2014 
gewijzigde pensioenregeling. 

Toezichthouders
Het verantwoordingsorgaan stelt vast dat bij het fonds in 
2013 enkele (reguliere) onderzoeken door DNB hebben 
plaatsgevonden, maar geen ander contact met de toezicht-
houder heeft plaatsgevonden dat anders is dan gebruikelijk. 

Toekomst SBZ
Door het verantwoordingsorgaan is aandacht gevraagd voor 
vergroting van het draagvlak van het fonds. Dit was onder 
meer ingegeven door de ontwikkelingen rondom Univé 
Services B.V. én de opzegging van de uitvoeringsovereen-
komst die het fonds voor een gesloten groep van deelnemers 
heeft met Achmea. Naar aanleiding van de juridische  
procedure met Univé Services B.V. (eind 2013) heeft het 
verantwoordingsorgaan het bestuur gevraagd in welke mate 
sprake is geweest van een bestuursevaluatie en de eventueel 
hieruit voortgekomen leerpunten. Na de toelichting van 
het bestuur heeft het verantwoordingsorgaan vastgesteld 
dat dit dossier door het bestuur voldoende is geëvalueerd. 
Door het bestuur is voorts toegelicht dat ten aanzien van 
Achmea, ondanks verschillende gesprekken, een mogelijke 
voortzetting van de uitvoering van de pensioenregeling 
2014 van Achmea door SBZ geen optie bleek te zijn en ook 
een collectieve waardeoverdracht niet tot de mogelijkheden 
behoorde. Daarbij is toegelicht dat het bestuur oog heeft 
voor het hierdoor wijzigende kostenniveau per deelnemer. 
Ook is toegelicht dat het bestuur bij het reglementeren 
van de pensioenregeling per 1 januari 2014 rekening heeft 
gehouden met de mogelijkheid om tevens werkgevers in de 
financiële sector die niet direct gelieerd zijn aan zorgverze-
keringen aan te kunnen sluiten. Ten slotte heeft het bestuur 
aangegeven dat in de eerste helft van 2014 de strategische 
doelstelling (schaalvergroting) van het fonds nader onder-
zocht zou worden, waarbij ook de optimalisatie van de 
kostenstructuur onderwerp van onderzoek is. 
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Financieel beleid
Herstelplan en toeslagbeleid
Het verantwoordingsorgaan komt ten aanzien van het 
herstelplan met tevredenheid tot de conclusie dat het fonds 
ook ultimo 2013 met een dekkingsgraad van 114% (op 
basis van de UFR) voorlag op het veronderstelde herstelpad. 
In het herstelplan wordt immers een ultimo 2013 dekkings-
graad verondersteld van 107% op basis van de zuivere 
rentetermijnstructuur. Desondanks was er op basis van 
het toeslagbeleid van het fonds geen ruimte voor toeslag-
verlening per 1 januari 2014. Het verantwoordingsorgaan 
heeft vastgesteld dat het bestuur in 2013 heeft besloten 
dat het ook niet mogelijk was om pensioengerechtigden en 
gewezen deelnemers een (gedeeltelijke) toeslag per 1 januari 
2014 toe te kennen op basis van de mogelijkheid die het 
herstelplan daartoe biedt. De mogelijke verwachtingen die 
volgens het verantwoordingsorgaan als gevolg van de sinds 
medio 2013 stijgende dekkingsgraad kunnen zijn ontstaan 
bij pensioengerechtigden over een eventuele (gedeeltelijke) 
toeslagverlening, waren aanleiding om het bestuur hierover 
te bevragen. Door het bestuur is toegelicht dat deze moge-
lijkheid niet openstond, omdat niet werd voldaan aan één 
van de twee voorwaarden in het herstelplan. Ofschoon de 
dekkingsgraad eind 2013 naar verwachting hoger zou zijn 
dan in het herstelplan verondersteld, lag het jaarrendement 
in 2013 aanzienlijk lager dan de in het herstelplan vereiste 
4,4%. Gevraagd is naar de mogelijkheden om toeslagen te 
verlenen als het herstelplan niet meer van kracht is. Daarbij 
is door het bestuur aangegeven dat de toeslagsystematiek 
mogelijk heroverwogen zal worden bij de bespreking van de 
pensioenregeling per 2015. Medio 2013 is in het kader van 
toeslagen door het bestuur aan het verantwoordingsorgaan 
de achtergrond toegelicht om de toeslagambitie bij te stellen 
naar 20%. 

Premiebeleid
Het verantwoordingsorgaan heeft positief geoordeeld over 
de voorgestelde actuariële grondslagen voor 2014, de 
voorgestelde premie arbeidsongeschiktheid voor 2014 en het 
besluit om in 2014 geen premiekorting en geen korting op 
de toeslagkoopsom te verlenen. Ook oordeelde het verant-
woordingsorgaan positief over het besluit om de herstelop-
slag in de feitelijke premie te handhaven op het maximum 
van 18% (ingevolge de ABTN). Door het verantwoordings-
orgaan zijn, voorafgaand aan deze oordelen, onder meer de 
resultaten besproken van het onderzoek naar fondsspecifieke 
ervaringssterfte en het hieruit volgende bestuursbesluit om 
uit prudentieoverwegingen de huidige ervaringssterfte te 
blijven hanteren. Het verantwoordingsorgaan heeft in haar 
oordeel in het jaarverslag 2012 aanbevolen, om de reken-
rente die wordt gehanteerd bij de vaststelling van de feitelijke 
premie naar beneden bij te stellen. Vastgesteld wordt dat 
hieraan gevolg is gegeven en de rekenrente bij de feitelijke 
premie is bijgesteld van 4% naar 3%. 

Beleggingen
Het verantwoordingsorgaan heeft met het bestuur eind 2013 
de status van het beleggingsplan 2014 besproken. Daarbij 
is toegelicht welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor de 

opzet van het beleggingsplan 2014. Aandacht is besteed aan 
onder meer de voorgestelde verruiming van beleggingsres-
tricties op de euro obligatieportefeuille, de verwachtingen 
ten aanzien van risico en rendement en de classificatie van 
Nederlandse hypotheken en leveraged loans. Ook is toege-
licht dat het bestuur een aanpassing van de renteafdekking 
nader onderzocht, evenals een herallocatie van Euro obliga-
ties naar Nederlandse hypotheken en een alternatief voor het 
beheer van de kasgeld-portefeuille.
Begin 2014 is het definitieve beleggingsplan 2014  
beschikbaar gesteld aan het verantwoordingsorgaan, waarbij 
door het verantwoordingsorgaan een toelichting is gevraagd 
op de toevoeging van Nederlandse hypotheken aan de 
strategische asset allocatie ten koste van beleggingen in Euro 
staatsobligaties en op de feestructuur van vermogensbeheer-
ders. Voorts is het bestuur bevraagd naar de keuze om de 
renteafdekking te verlagen van 80% naar 70% en naar het 
beperkte rendement dat in 2013 is behaald op het gebied 
van beleggingen evenals de rol van de adviserende partijen 
hierbij. In dit licht is ook aan de orde gekomen dat een  
retentiebonus is verleend aan een groep medewerkers van 
Robeco bij de overname van Robeco door Orix. Door het 
bestuur is aangegeven dat door het bestuur aan Robeco  
door middel van een brief is aangegeven dat het fonds deze  
bonus ongepast vond, ook al is de bonus verleend door de 
verkopende partij (Rabobank) en was er sprake van instem-
ming van DNB. Voorts is aangegeven dat op de website van 
het fonds hierover een bericht is geplaatst. 

Het verantwoordingsorgaan concludeert al met al dat sprake 
is van een gedegen beleggingsplan 2014. Ten aanzien van 
maatschappelijk verantwoord beleggen complimenteert het 
verantwoordingsorgaan het bestuur met het stijgen van 
plaats 19 in 2012 naar plaats 6 in 2013 in de benchmark van 
de Vereniging van Beleggers voor Duurzame ontwikkeling 
(VBDO). 

ABTN 2014
De ABTN per 1 januari 2014 is door het verantwoordings-
orgaan besproken. Dit gaf aanleiding tot het stellen van 
enkele vragen over het gevoerde en te voeren beleid, op 
onder meer het gebied van vermogensoverschotten en 
premiekorting en randvoorwaarden bij alternatieve  
beleggingen. 

Vereist eigen vermogen
De bepaling van het vereist eigen vermogen en de  
onduidelijkheid die daarover aanvankelijk leek te bestaan  
bij de opstelling van het jaarverslag 2012 heeft de uitdruk-
kelijke aandacht van het verantwoordingsorgaan gehad.  
Het bestuur is gevraagd om een toelichting hierop. Daarbij 
heeft het bestuur laten weten dat de feitelijke en strate-
gische beleggingsmix vrijwel volledig matchen, omdat het 
fonds geen tactisch beleid voert en daarmee het vereist 
eigen vermogen gebaseerd op de strategische beleg-
gingsmix nagenoeg gelijk is als wanneer het is gebaseerd  
op de feitelijke beleggingsmix (waarop het vereist eigen  
vermogens nu is gebaseerd). 
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Uitvoering van de pensioenregeling
Het verantwoordingsorgaan heeft geen aanleiding gezien 
om nadere vragen te stellen over de in 2013 doorgevoerde 
wijzigingen in verschillende reglementen, anders dan  
hetgeen besproken is in het kader van de wijzigingen van de 
pensioenregeling per 1 januari 2014. 

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  

verantwoordingsorgaan heeft verstrekt om zich een 
oordeel te vormen.

-  Het handelen van het bestuur in 2013, voor zover het 
verantwoordingsorgaan heeft kunnen vaststellen, in 
overeenstemming is geweest met de statuten en  
reglementen.

-  Het bestuur in 2013 een consistent beleid heeft gevoerd 
en logische beleidskeuzes heeft gemaakt, waarbij de 
belangen van alle betrokkenen zijn afgewogen en zo 
goed als mogelijk zijn geborgd.

-  Het bestuur in 2013 voldoende invulling heeft gegeven 
aan de beheersing van de diverse risico’s.

-  Het bestuur de vorig jaar gedane aanbevelingen heeft 
omgezet in acties.

-  Het bestuur meer in het algemeen blijk heeft gegeven 
van een verantwoord en zorgvuldig beleid en daarover 
consistent op transparante wijze heeft gecommuniceerd 
naar de verschillende belangengroepen.

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:
-  Overweeg de (beperkte) aanbevelingen die door de  

certificerend actuaris en de externe accountant zijn 
gedaan in hun rapportages in het kader van het  
jaarverslag 2013. 

-  Inventariseer en monitor de effecten van te verwachten 
krimp in het actieve deelnemersbestand op onder andere 
de kosten van uitvoering en de samenstelling van het 
deelnemersbestand. Bepaal op basis daarvan welk beleid 
noodzakelijk en wenselijk is om daar tijdig op te  
anticiperen. Bespreek dit beleid vervolgens met het 
nieuwe verantwoordingsorgaan in het najaar van 2014.

-  Zorg met het oog op de komende bestuurswisseling in 
het kader van het nieuwe governancemodel voor een 
adequate communicatie en kennisoverdracht, zodat 
kwaliteit, zorgvuldigheid en continuïteit van bestuur, zijn 
geborgd.

De Meern, 17 juni 2014
Het verantwoordingsorgaan van Stichting Bedrijfstak- 
pensioenfonds Zorgverzekeraars 

5.3 Reactie bestuur

Het bestuur spreekt allereerst zijn dank uit aan het verant-
woordingsorgaan voor de bevindingen, het oordeel en de 
aanbevelingen. 

Het bestuur stelt vast dat het verantwoordingsorgaan ook 
over het verslagjaar 2013 tot het oordeel komt dat het 
bestuur voldoende informatie heeft verstrekt. Dit sluit aan bij 
het streven van het bestuur om open en transparant te zijn, 
zowel richting de deelnemersraad en het verantwoordings-
orgaan als richting (gewezen) deelnemers, pensioengerech-
tigden, werkgevers en alle andere betrokkenen bij het fonds. 

Eveneens stelt het bestuur met tevredenheid vast dat het 
verantwoordingsorgaan tot het oordeel komt dat het 
handelen ook in 2013 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 betrokkenheid en construc-
tieve rol van het verantwoordingsorgaan, evenals van de 
deelnemersraad die per 1 juli 2014 ophoudt te bestaan, 
hebben hieraan overigens bijgedragen. Ten slotte acht het 
bestuur het waardevol dat het verantwoordingsorgaan 
oordeelt dat het bestuur meer in het algemeen blijk geeft van 
een verantwoord en zorgvuldig beleid en daarover op trans-
parante wijze communiceert naar de verschillende belangen-
groepen. Het bestuur is zich bewust van haar verantwoorde-
lijkheid, formuleert haar beleid zorgvuldig en probeert dit op 
een toegankelijke wijze voor het voetlicht te brengen. 

Wat betreft de door het verantwoordingsorgaan ge- 
formuleerde aanbevelingen is het bestuur van mening dat 
het verantwoordingsorgaan relevante onderwerpen aanstipt. 
Het bestuur merkt ten aanzien van deze aanbevelingen het 
volgende op:
-  Het overwegen van aanbevelingen van de certificerend 

actuaris en de externe accountant is voor het bestuur 
vanzelfsprekend. Deze aanbevelingen, of ze beperkt zijn 
of niet, worden door het bestuur besproken waarna 
wordt bepaald of, en zo ja hoe, deze moeten en kunnen 
worden opgevolgd. 

-  Het inventariseren en monitoren van de effecten van te 
verwachten krimp in het actieve deelnemersbestand op 
onder andere de kosten van uitvoering en de samenstel-
ling van het deelnemersbestand heeft al geruime tijd de 
nadrukkelijke aandacht van het bestuur. Uit dat oogpunt 
is door het bestuur begin 2014 een externe adviseur 
ingeschakeld die onderzoek doet naar mogelijkheden 
om de basis van het fonds te verbreden en zo de kosten 
per deelnemer te kunnen verlagen. Parallel hieraan 
wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor  
optimalisatie binnen de huidige uitvoering om zo  
verbetering van de kostenefficiëntie te bewerkstelligen. 
Op basis van de uitkomsten kan bepaald worden welk 
beleid gewenst is. De uitkomsten van dit onderzoek 
worden medio 2014 verwacht en zullen ook worden 
besproken met het nieuwe verantwoordingsorgaan.  
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Het bestuur organiseert eind september 2014 een bijeen-
komst voor de leden van het nieuwe bestuur en het 
nieuwe verantwoordingsorgaan waarbij onder meer dit 
onderwerp de aandacht zal krijgen. 

-  Het zorgen voor een adequate kennisoverdracht, zodat 
kwaliteit, zorgvuldigheid en continuïteit van bestuur zijn 
geborgd gezien de wijziging van het bestuursmodel per 
1 juli 2014, is een aanbeveling die het bestuur eveneens 
van harte  
onderschrijft. In dat licht is gestreefd naar het behoud 
van de huidige bestuursleden als niet-uitvoerend 
bestuursleden in het omgekeerd gemengd model. Op 
het moment van schrijven van deze reactie is duidelijk dat 
zeven van de huidige bestuursleden zijn voorgedragen 
voor benoeming per 1 juli 2014 en het achtste zittende 
bestuurslid door pensioen- 
gerechtigden is gekozen. De drie nieuwe uitvoerend 
bestuursleden zullen door het bestuur worden inge-
werkt, teneinde zich het fonds en de materie eigen te 
maken. Daarmee is reeds voor de ingang van het nieuwe 
bestuursmodel een start gemaakt, in afwachting van 
instemming van DNB met de benoeming van deze drie 
nieuwe bestuursleden. 

Gezien het totale oordeel van het verantwoordingsorgaan 
acht het bestuur het zinvol om later dit boekjaar met het 

nieuwe verantwoordingsorgaan verder te overleggen over de 
voortgang van deze onderwerpen. Ook de overige onder-
werpen die in 2014 en daarna zullen spelen bespreekt het 
bestuur graag met het nieuwe verantwoordingsorgaan dat 
mede adviesrechten heeft op verschillende terreinen. 

Op 1 juli 2014 houden de huidige deelnemersraad en het 
huidige verantwoordingsorgaan op te bestaan. Het bestuur 
dankt de leden en oud-leden van beiden organen van harte 
voor hun gevraagde en ongevraagde adviezen alsmede hun 
inzet voor en betrokkenheid bij Stichting Bedrijfstakpensioen-
fonds Zorgverzekeraars. Net zoals de huidige deelnemersraad 
en huidige het verantwoordingsorgaan blijk gaven van ‘coun-
tervailing power’ om het bestuur scherp te houden waar 
nodig, hoopt het bestuur dat ook het nieuwe verantwoor-
dingsorgaan dit doet. Het bestuur ziet er voorts naar uit om 
de terechte verwachting van het verantwoordingsorgaan, dat 
het bestuur na de overgang naar het omgekeerd gemengd 
model dezelfde constructieve samenwerking voortzet, waar 
te maken. 

De Meern, 23 juni 2014
Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgver-
zekeraars
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6 Deelnemersraad

6.1 Inleiding

De deelnemersraad is in 2013 intensief betrokken geweest bij 
de besluitvorming en advisering over een groot aantal onder-
werpen. Een delegatie vanuit het bestuur en de uitvoerings-
organisatie is bij alle vergaderingen van de deelnemersraad 
aanwezig geweest om de adviesaanvragen toe te lichten en 
te rapporteren over de uitvoering van de pensioenregeling. 

Als gevolg van de overgang op het omgekeerd gemengd 
bestuursmodel per 1 juli 2014 komt de huidige deelnemers-
raad te vervallen. 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een groot aantal 
onderwerpen waarover de deelnemersraad het bestuur in 
2013 heeft geadviseerd dan wel zich heeft laten informeren. 

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 beleg-
gingsbeleid. Ook de ontwikkeling van de dekkingsgraad in 
het licht van het in het herstelplan geformuleerde herstelpad, 
is onderwerp van aandacht geweest van de deelnemersraad 
evenals de keuze van het bestuur om voor het beleid uit te 
blijven gaan van een dekkingsgraad op basis van de zuivere 
rentetermijnstructuur. 
Ten aanzien van de dekkingsgraad ultimo 2013 stelt de 
deelnemersraad vast dat, ondanks de ontwikkelingen in de 
financiële markten ten aanzien van beleggingen en de rente-
stand, sprake is van een hogere dekkingsgraad dan in het 
herstelplan verondersteld. Kortingsmaatregelen zijn daardoor 
bij het fonds niet aan de orde geweest in 2013, evenals ze 
ook niet in 2014 aan de orde zijn. 

Ontwikkelingen regelgeving en overheidsbeleid
De deelnemersraad waardeert de proactieve houding van het 
bestuur ten aanzien van alle ontwikkelingen op het gebied 
van regelgeving en overheidsbeleid. De gevolgen van het 
pensioenakkoord en wetgeving daaromtrent zijn door het 
bestuur, tezamen met de deelnemersraad, het verantwoor-
dingsorgaan en sociale partners uitvoerig besproken tijdens 
een extra studiebijeenkomst van het fonds in 2013. De deel-
nemersraad heeft deze bijeenkomst als een zeer informatief 
ervaren, met een goede opkomst van alle betrokken partijen, 
en bijdragende aan de beeldvorming over de stappen die 
gezet moesten worden in 2013 in het licht van een nieuwe 
pensioenregeling per 2014. Ook de studiebijeenkomst die 
in het licht stond van de gevolgen van de Wvbp en de Code 

Pensioenfondsen, waarbij eveneens het bestuur, de deelne-
mersraad, het verantwoordingsorgaan en sociale partners 
aanwezig waren, is als zeer nuttig en leerzaam ervaren.

Door de deelnemersraad wordt iedere vergadering een  
overzicht van (komende) wet- en regelgeving besproken.  
Het betreft een overzicht van wet- en regelgeving die direct 
dan wel indirect zijn weerslag kan hebben op het fonds of de 
door het fonds uitgevoerde regelingen. Aan de hand hiervan 
zijn door de deelnemersraad onder meer vragen gesteld naar 
de ontwikkelingen op het gebied van de Wvbp. Door de 
deelnemersraad is, tezamen met het verantwoordingsorgaan, 
tijdens een opleidingsdag dieper ingegaan op een aantal 
deskundigheidsgebieden. Door leden van de deel- 
nemersraad zijn verschillende bijeenkomsten bijgewoond, 
zoals bijeenkomsten inzake pensioencommunicatie,  
solidariteit en het jaarcongres van de Pensioenfederatie 
evenals van het Platform Deelnemersraden. 

Nieuwe pensioenregeling 2014
Inzake de status van een nieuwe pensioenregeling per 2014 
heeft de deelnemersraad zich actief laten informeren door 
het bestuur. Omdat aanvankelijk niet in juli 2013 door sociale 
partners een nieuwe pensioenregeling was overeengekomen, 
heeft de deelnemersraad het bestuur geadviseerd om, indien 
medio oktober 2013 geen nieuwe pensioenregeling door 
sociale partners zou worden voorgelegd, haar eigen verant-
woordelijkheid te nemen. Daarbij adviseerde de deelnemers-
raad het bestuur concreet om door te gaan met de voorberei-
dingen voor de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 
en te besluiten conform de door het bestuur geformuleerde 
beslis- en uitgangspunten zoals die in juli 2013 door het 
bestuur reeds waren gecommuniceerd aan sociale partners 
omdat op dat moment nog geen pensioenregeling was over-
eengekomen. Ook adviseerde de deelnemersraad het bestuur 
om te besluiten de reeds opgebouwde pensioenrechten (met 
uitzondering van het prepensioen) om te zetten in pensioen-
rechten met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. 
Nadat door sociale partners een nieuwe pensioenregeling per 
2014 is geformuleerd, is het bestuur overgegaan tot regle-
mentering hiervan. Het conceptreglement is besproken door 
de deelnemersraad en heeft geleid tot verschillende vragen 
en opmerkingen vanuit de deelnemersraad. De deelnemers-
raad heeft het bestuur positief geadviseerd over de in het 
conceptpensioenreglement 2014 verwerkte besluiten van 
sociale partners, met inachtneming van een aantal gewenste 
aanvullende wijzigingen. Ook heeft de deelnemersraad een 
positief advies uitgebracht over de grondslagen waarmee 
de collectieve conversiefactoren per 1 januari 2014 worden 
berekend. 

Kwaliteit pensioenadministratie
Ten aanzien van het door het bestuur geïnstigeerde onder-
zoek naar de kwaliteit van de pensioenadministratie heeft de 



62 JAARVERSLAG 2013

deelnemersraad het bestuur om een toelichting gevraagd. 
Gevraagd is naar de reden om eenmalig tien maatmens-
berekeningen uit te laten voeren gevolgd door een jaarlijkse 
actualisering van deze tien maatmensen. Toegelicht is dat 
met een tiental maatmensberekeningen, gebaseerd op de 
grootste risico’s voor het fonds, een representatieve door-
snede van het bestand van het fonds kan worden doorge-
rekend. Dit betekent dat met deze tien maatmensen alle 
aspecten van de pensioenregelingen van het fonds geraakt 
kunnen worden (inclusief alle mogelijke mutaties) en in deze 
gevallen de opbouw doorgerekend wordt. 

Goed pensioenfonds bestuur
Niet alleen het bestuur, maar ook de deelnemersraad en het 
verantwoordingsorgaan beschikken over een deskundig-
heidsplan. Ieder individueel lid van de deelnemersraad en 
het verantwoordingsorgaan maakt een inschatting van de 
eigen deskundigheid. Door de deelnemersraad is in 2013 de 
deskundigheidsmatrix besproken. Door individuele leden van 
de deelnemersraad zijn in 2013 geen cursussen gevolgd op 
het gebied van pensioenen. Wel hebben individuele leden 
bijeenkomsten van de Pensioenfederatie en het Platform 
Deelnemersraden bijgewoond en teruggekoppeld in de 
vergaderingen van de deelnemersraad. 
De deelnemersraad is in oktober 2013, tezamen met het 
verantwoordingsorgaan, gedurende een dag op deskundig-
heidsniveau 2 opgeleid in de onderwerpen ‘het besturen 
van een organisatie’, ‘uitbesteding’ en ‘communicatie’. Deze 
opleidingsdag werd, in tegenstelling tot de opleidingsdag 
in 2012, gegeven op deskundigheidsniveau 2. Dit is, onder 
meer doordat gewerkt is met cases maar ook vanwege de 
interactieve vorm, als positief ervaren. 

De in 2013 aangepaste documenten inzake compliance, te 
weten het compliance charter en het compliance program, 
zijn door het bestuur ter advisering voorgelegd aan de deel-
nemersraad en toegelicht door de externe compliance officer. 
Dit heeft geleid tot een positief advies ten aanzien van de 
voorgestelde wijzigingen in beide documenten. 

De binnen de audit- en compliancecommissie en het bestuur 
in 2013 besproken risicocategorieën zijn ook binnen de 
deelnemersraad aan de orde geweest. De deelnemersraad 
heeft zich laten voorlichten over de door het bestuur voor-
gestelde mogelijke herijking van de risico-inschattingen qua 
waarschijnlijkheid en impact voor alle deelrisicogebieden. 
Daarbij is gevraagd of externe deskundigen het bestuur 
ook adviseren bij het risicobeheer, naar aanleiding waarvan 
door het bestuur is aangegeven dat dit gebeurt door onder 
meer Towers Watson, Syntrus Achmea en BNP Paribas. De 
deelnemersraad herkent de risico’s, de bestaande beheers-
maatregelen en de nog te ondernemen acties. Door de 
deelnemersraad is het bestuur positief geadviseerd over de 
geformuleerde maatregelen inzake de uitwerkingen van de 
acties binnen het uitbestedingsrisico en de inschatting van 
impact en waarschijnlijkheid op deze risicocategorie. Voorts 
heeft de deelnemersraad het bestuur positief geadviseerd ten 
aanzien van de uitwerking van de acties binnen het verzeke-
ringstechnisch risico en het operationeel risico en de instand-

houding van de inschatting van impact en waarschijnlijkheid 
van beide risicocategorieën. De deelnemersraad onderschrijft 
ook de belangrijkste acties voor 2014 die zijn geformuleerd 
vanuit het risicobeheerraamwerk. Daarbij is het bestuur 
bevraagd op het risico van vermindering van het aantal bij 
het fonds aangesloten werkgevers. 

Het definitieve visitatierapport van de visitatiecommissie is 
door de deelnemersraad besproken met het bestuur, dat 
de aanpak van de commissie aan de deelnemersraad heeft 
toegelicht. De deelnemersraad is verheugd te constateren dat 
de visitatiecommissie heeft aangegeven dat sprake is van een 
hoogwaardige invulling van de deelnemersraad. Ook naar de 
uitkomsten van de zelfevaluatie is door de deelnemersraad 
gevraagd. Omdat de externe begeleider van deze zelf- 
evaluatie concludeerde dat het bestuur deskundig is en als 
een eenheid functioneert, gaf dit geen aanleiding tot het 
stellen van nadere vragen. 

Nieuw bestuursmodel
De deelnemersraad voelt zich nauw betrokken bij de keuze 
voor een nieuw bestuursmodel door het bestuur als gevolg 
van de Wvpb. Direct nadat deze wet in werking is getreden 
is door het bestuur een bijeenkomst georganiseerd, waarbij 
ook bestuur, verantwoordingsorgaan en sociale partners 
aanwezig waren. De op deze dag verstrekte informatie en 
gevoerde discussie heeft de deelnemersraad een goede basis 
gegeven om tot een afgewogen advies te kunnen komen. 
Hiertoe is de deelnemersraad afzonderlijk bijeen gekomen 
teneinde vragen aan het bestuur voor te bereiden over het 
voorgenomen besluit om te opteren voor het omgekeerd 
gemengd model. Met name over de vereiste deskundigheid 
en de overwegingen van het bestuur voor deze keuze, is het 
bestuur door de deelnemersraad intensief bevraagd. Na een 
uitvoerige discussie heeft de deelnemersraad het bestuur 
geadviseerd om te opteren voor het omgekeerd gemengd 
model als nieuw bestuursmodel.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
In iedere vergadering van de deelnemersraad zijn de kwar-
taalrapportages inzake engagement besproken. De thema’s 
die het bestuur op dit gebied vaststelt worden ondersteund 
door de deelnemersraad. Op verzoek van de deelnemers-
raad is in 2013 een uitvoerige presentatie gegeven door de 
engagementmanager van het fonds. Toegelicht is onder meer 
dat het fonds, in het kader van verantwoord beleggen, een 
actieve dialoog met zestig tot tachtig ondernemingen per 
jaar aangaat. Daarbij worden relevante en materiële thema’s 
besproken. Ook is nader toegelicht wat de reden van  
uitsluiting van landen of ondernemingen kan zijn en is 
besproken dat het fonds de laatste jaren veel aandacht 
besteed aan verantwoord beleggen, wat heeft geresulteerd 
in een stijging op de benchmark van de VBDO van plaats 34 
in 2011, via plaats 19 in 2012 naar plaats 6 in de  
VBDO-benchmark 2013.

Communicatie
De deelnemersraad is positief over de wekelijkse update  
van de dekkingsgraad op de website en de uitgebreide 
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toelichting die daarbij wordt gegeven. Ten aanzien van  
het communicatiejaarplan 2013 is door de deelnemersraad 
een positief advies gegeven. De deelnemersraad heeft  
geadviseerd om, zodra verkiezingen worden gehouden 
voor een bestuurlid of leden van het nieuwe verantwoor-
dingsorgaan die pensioengerechtigden vertegenwoordigen, 
aandacht te besteden aan de communicatie richting de 
achterban. Ook is benadrukt dat communicatie over de 
nieuwe pensioenregeling per 2014 van belang is. 

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 zo nodig een toelichting 
gevraagd aan het bestuur dan wel de uitvoerings- 
organisatie. Naar aanleiding van een brief van DNB inzake 
het themaonderzoek naar transitie van het pensioencon-
tract, is door de deelnemersraad gevraagd hoe het fonds de 
risicobereidheid van de deelnemers inventariseert, gezien 
het feit dat de interpretatie van dergelijke onderzoeken 
moeilijk is omdat deelnemers niet bekend zijn met het 
verschil tussen het reële en nominale kader. Het bestuur 
heeft aangegeven een dergelijk onderzoek niet door middel 
van open vragen te willen uitvoeren, maar een voorkeur te 
hebben aan deelnemers te onderbouwen welke belangen 
het bestuur heeft afgewogen om te komen tot haar besluit 
inzake een keuze tussen een reëel of een nominaal stelsel. 
De deelnemersraad heeft aangegeven om betrokken te 
willen worden als het bestuur overgaat tot een risicobereid-
heidsonderzoek. Het bestuur heeft toegezegd dit te doen 
op het moment dat een dergelijk onderzoek opportuun is. 

Herstelplan
Ten aanzien van het herstelplan heeft de deelnemersraad 
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 belangrijke aanvulling. De deelnemersraad beseft dat 
hiervan alleen sprake kan zijn wanneer het herstel van de 
dekkingsgraad voorspoediger verloopt dan vooraf veron-
dersteld. Voorts heeft de deelnemersraad gevraagd of het 
vertrek van een grote bij het fonds aangesloten werkgever 
per 2014 noopt tot aanpassing van het herstelplan. Door 
de adviserend actuaris van het fonds is toegelicht dat dit 
niet zo is, maar dat dit betrokken wordt bij de evaluatie van 
het herstelplan in 2014. Tot slot is met de deelnemersraad 
besproken dat, ten behoeve van een formele beëindiging 
van het herstelplan, gedurende drie kwartalen geen sprake 
mag zijn van een reservetekort. Ook is toegelicht dat een 
pensioenfonds het risicoprofiel niet mag vergroten ten 
opzichte van de situatie van vóór het ontstaan van het 
reservetekort. Dit houdt in dat bij zicht op de beëindiging 
van de herstelperiode niet zonder meer het risicoprofiel mag 
worden vergroot. 

6.2.2 Financieel beleid

ALM-studie 
In december 2013 zijn door de ALM-adviseur de uitkomsten 
van de ALM-studie toegelicht aan de deelnemersraad. Er is 
een toelichting gegeven op het proces van totstandkoming 
en de inhoud van de ALM-studie. Naar aanleiding hiervan is 
door de deelnemersraad op verschillende punten een  
toelichting gevraagd, waaronder de toeslagsystematiek en de 
het vermogensbeheer. 

Toeslag
De deelnemersraad onderschrijft dat op grond van de 
beleidsstaffel er geen ruimte is voor het verlenen van 
toeslagen per 1 januari 2014 omdat het beleidsmatig belegd 
vermogen lager was dan het vereist eigen vermogen. De in 
het herstelplan opgenomen aanvullende mogelijkheid  
tot toeslagverlening aan pensioengerechtigden en gewezen 
deelnemers kent de voorwaarden dat het herstel voor-
spoediger moet verlopen dan verondersteld. Er zou sprake 
zijn geweest van een herstel dat voorspoediger verloopt dan 
verondersteld in het herstelplan als de dekkingsgraad hoger 
was dan 107% per 31 december 2013 en het rendement 
over 2013 meer zou bedragen dan 4,4%. De basis voor dit 
besluit is de financiële situatie per 30 juni respectievelijk 31 
oktober. De deelnemersraad constateerde dat, ofschoon de 
dekkingsgraad eind 2013 naar verwachting hoger zou zijn 
dan in het herstelplan verondersteld, het jaarrendement in 
2013 lager zou zijn dan 4,4%. De deelnemersraad heeft het 
bestuur op grond daarvan geadviseerd per 1 januari 2014 
geen toeslagen te verlenen aan gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden.

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 2014 volledig in rekening te brengen bij de 
aangesloten organisaties heeft de instemming van de deel-
nemersraad. Gezien de financiële positie van het fonds, 
boden de beleidsrichtlijnen geen ruimte om een korting  
te verlenen op de voor deze toeslagen verschuldigde  
koopsommen. 
Voorts heeft de deelnemersraad positief geadviseerd inzake 
het handhaven van de solvabiliteitsopslag op 18%. Inzake de 
handhaving van de premies voor arbeidsongeschiktheid heeft 
de deelnemersraad eveneens positief geadviseerd. 

Beleggingen
Ook is in 2013 een start gemaakt met het beleggingsplan 
2014. De deelnemersraad is in dit proces betrokken doordat, 
na de toelichting van de ALM-adviseur op de ALM-studie, 
een verdere toelichting is gegeven op de uitgangspunten 
voor de opzet van het beleggingsplan 2014. Daarbij zijn 
nadere vragen gesteld over onder meer de voorgestelde 
verruiming van restricties op de euro obligatieportefeuille, de 
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verwachtingen ten aanzien van risico en rendement en de 
classificatie van Nederlandse hypotheken en leveraged loans. 
Met betrekking tot het beleggingsbeleid 2013 onderschreef 
de deelnemersraad de adviezen van de beleggingscom-
missie aan het bestuur. De deelnemersraad heeft het bestuur 
positief geadviseerd over de gekozen uitgangspunten voor 
uitwerking van het beleggingsplan 2014. 
In iedere vergadering van de deelnemersraad zijn de  
kwartaalrapportages inzake de beleggingen besproken,  
wat geregeld heeft geleid tot vragen aan het bestuur

ABTN en actuariële grondslagen
Het fonds heeft ook voor 2013 een ABTN opgesteld, die is 
vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 maart 2013, 
nadat door de deelnemersraad hierop een positief advies is 
gegeven. In het najaar van 2013 heeft de deelnemersraad 
het bestuur positief geadviseerd over de toe te passen  
actuariële grondslagen voor 2013. 

De deelnemersraad is gevraagd het bestuur te adviseren over 
de uitkomsten van het uitgebreide onderzoek naar fonds- 
specifieke ervaringssterfte. Het onderzoek leidde tot de 
conclusie dat de gehanteerde fondsspecifieke ervarings-
sterfte voor mannen en vrouwen significant van de huidige 
ervaringssterfte afweek. Bij het hanteren van een nieuwe 
ervaringssterfte zou een verwachte daling van de techni-
sche voorziening van circa 0,5% te voorzien zijn, als gevolg 
waarvan de dekkingsgraad naar verwachting nagenoeg 
met hetzelfde percentage stijgen zou stijgen. De mate van 
de daling van de technische voorziening en de mate van de 
stijging van de dekkingsgraad hangt af van de rentestand, op 
moment van berekenen. De deelnemersraad adviseerde het 
bestuur de nieuwe ervaringssterfte eind 2013 te implemen-
teren, zodat het jaarwerk over 2013 met de meest recente 
grondslagen wordt opgesteld. 
Het bestuur heeft naar aanleiding van de bespreking van 
de uitkomsten van het onderzoek en de toelichting daarop 
besloten om, gegeven de resultaten van het onderzoek 
naar de fondsspecifieke ervaringssterfte, uit prudentieover-
wegingen (de bestaande ervaringssterfte is prudenter dan 
de ervaringssterfte op basis van het onderzoek) de ervarings-
sterfte eind 2013 niet te wijzigen en de flexibiliserings- en 
afkoopfactoren te baseren op de huidige ervaringssterfte. Dit 
besluit betekende dat het bestuur afweek van het advies van 
de deelnemersraad. Dit is door het bestuur schriftelijk terug-
gekoppeld aan de deelnemersraad en in de eerstvolgende 
vergadering van de deelnemersraad toegelicht.

In 2013 is het reglement crisiscommissie in werking 
getreden. Op 13 juni 2013 was bij het fonds formeel 
sprake was van een crisissituatie conform dit reglement. 
De dekkingsgraad op basis van de UFR was onder het 
vereist vermogen gezakt. De dekkingsgraad op basis van 
de UFR bedroeg op dat moment 111,0%, terwijl het vereist 
vermogen 112,5% was. Het bestuur heeft met een schrif-
telijk bestuursbesluit besloten dat het reglement crisiscom-
missie per 20 juni 2013 niet langer van kracht was en dat 
er geen aanleiding was om een extra bestuursvergadering 
te beleggen, maar de situatie te bespreken bij de extra 

bestuursvergadering op 12 juli 2013. 
Op grond van het reglement crisiscommissie dient de voor-
zitter van de deelnemersraad en de voorzitter van het verant-
woordingsorgaan op zeer korte termijn na het ontstaan 
van de crisissituatie geïnformeerd te worden over het feit 
dat het reglement in werking is getreden. Zij zijn op 19 juni 
2013 door de crisiscommissie op de hoogte gesteld van de 
inwerkingtreding van het crisisreglement, waarmee dit later 
is gedaan dan reglementair is bepaald. De voorzitter van de 
deelnemersraad heeft, overeenkomstig hetgeen is vastgelegd 
in het document van de deelnemersraad ’werkwijze van de 
deelnemersraad na melding crisis aan voorzitter conform 
reglement crisiscommissie’ het bericht van de crisiscommissie 
op 19 juni 2013 doorgeleid naar de gehele deelnemersraad. 
Op 24 juni 2013 zijn de voorzitter van de deelnemersraad en 
de voorzitter van het verantwoordingsorgaan op de hoogte 
gesteld van het bestuursbesluit om het reglement crisiscom-
missie per 20 juni 2012 niet langer van kracht te laten zijn, 
voorzien van de overwegingen daartoe. De voorzitter van de 
deelnemersraad heeft dit bericht doorgeleid naar de overige 
leden van de deelnemersraad. 
De deelnemersraad is van mening dat de crisiscommissie en 
het bestuur adequaat hebben gehandeld en hebben hierover 
geen nadere vragen gesteld aan het bestuur. 

6.2.3 Uitvoering van de pensioenregeling

Reglementswijzigingen pensioenreglementen 
Door de deelnemersraad zijn ten aanzien van de pensioen-
reglementen 2006 SBZ en 2000 SBZ positieve adviezen 
gegeven inzake de daartoe door het bestuur voorgestelde 
wijzingen. Dit betrof wijzigingen inzake vervroegde pen-
sionering, doorwerken en voortgezette pensioenopbouw én 
uitstel pensioen tot 70, evenals de wijziging in het pensioen-
reglement 2006 SBZ ten aanzien van bepalingen inzake de 
dekking van tijdelijk partnerpensioen bij gedeeltelijke arbeids-
ongeschiktheid en inzake inruilen partnerpensioen voor 
extra ouderdomspensioen. Ook heeft de deelnemersraad het 
bestuur positief geadviseerd over de in het conceptpensioen-
reglement 2014 verwerkte besluiten van sociale partners, 
met inachtneming van een aantal gewenste aanvullende 
wijzigingen. 

Overige reglementen 2012
In 2013 is het reglement beleggingscommissie met een  
positief advies van de deelnemersraad aangepast. Dit  
betrof de verduidelijking dat de beleggingscommissie een 
adviserende rol heeft en dat het beleggingsbeleid en de 
uitvoering daarvan een gezamenlijke bevoegdheid van het 
gehele bestuur is. 
Voorts is door de deelnemersraad een positief advies gegeven 
over de reglementen Commissie van Beroep en visitatiecom-
missie, die zijn aangevuld met een bepaling over het verplicht 
melden van nevenfuncties of andere strijdige belangen door 
de commissieleden.

Achmea en Univé
Door het bestuur is de deelnemersraad op de hoogte 
gehouden van de gevolgen van de opzegging van de  
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uitvoeringsovereenkomst die het fonds voor een gesloten 
groep van deelnemers heeft met Achmea. In dit licht zijn door 
de deelnemersraad vragen gesteld over de mogelijkheden 
rondom draagvlakverbreding. Door het bestuur is aangegeven 
dat in dit kader onder meer de pensioenregeling per 2014 
is geflexibiliseerd om ook werkgevers die niet onder de Cao 
voor de Zorgverzekeraars vallen mogelijkheden tot aansluiting 
te kunnen bieden. 

Voorts heeft het bestuur de deelnemersraad betrokken 
bij de ontwikkelingen rondom Univé Services B.V. Daarbij 
is toegelicht dat deze werkgever een aantal aanvullende 
afspraken kent voor (gewezen) deelnemers ten opzichte van 
de pensioenregeling van het fonds. De deelnemersraad heeft 
het bestuur positief geadviseerd over de afwijkende bepalingen 
die gelden voor deze werkgever ten opzichte van de pen-
sioenregeling van het fonds. Daarbij heeft de deelnemersraad 
aandacht gevraagd voor de kosten die gepaard gaan met 
het bieden van afwijkende afspraken. De deelnemersraad 
steunt het besluit van het bestuur om, gezien het feit dat op 
het gebied van uitvoering te veel risico’s kunnen ontstaan 
vanwege het toenemend aantal afwijkingen ten opzichte van 
de pensioenregeling op basis van de Cao voor de Zorgver-
zekeraars (die het fonds primair uitvoert), de uitvoerings-

overeenkomst per 2015 op te zeggen. Voorts adviseert de 
deelnemersraad het bestuur om met betrokken  werkgever 
in 2014 in overleg te blijven, teneinde de mogelijkheden om 
ook in de toekomst de pensioenregeling te blijven uitvoeren 
op basis van de meer flexibele pensioenregeling die het fonds 
per 2014 al deels heeft ingevoerd, te toetsen. 

Afrondend
De deelnemersraad beseft dat met de vaststelling van dit jaar-
verslag, meer in het bijzonder dit verslag van de deelnemers-
raad, over het boekjaar 2013 een einde is gekomen aan het 
bestaan van de deelnemersraad in de huidige vorm als gevolg 
van de overgang naar het omgekeerd gemengd bestuurs-
model. De deelnemersraad dankt het bestuur hartelijk voor 
de prettige en constructieve wijze waarop het heeft samen-
gewerkt met het bestuur en de wijze waarop het bestuur is 
omgegaan met gevraagde en ongevraagde adviezen van de 
deelnemersraad. Het verantwoordingsorgaan dat per 1 juli 2014 
in functie komt, wordt door de deelnemersraad veel wijsheid 
toegewenst in de verantwoordelijke taak die het heeft. 

De Meern, 10 juni 2014
De deelnemersraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds 
Zorgverzekeraars 
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2013

7 Jaarrekening

In dit hoofdstuk presenteert het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars statutair gevestigd te De 
Meern de jaarrekening over boekjaar 2013 eindigend op 31 december 2013. In hoofdstuk 8 inzake ‘Overige gegevens’ volgen 
de verklaringen van de certificerend actuaris en van de onafhankelijke accountant van het fonds. 

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

7.1 Balans per 31 december

(na voorgestelde bestemming saldo baten en lasten)

(x d 1.000) Toelichting *) 2013
EUR

2012
EUR

Activa
Vastgoedbeleggingen 180.078   146.402 
Aandelen  1.151.696   1.052.197
Vastrentende waarden   2.509.600   2.354.332 
Derivaten   67.303   193.843 
Overige beleggingen   57.730   130.258 
Beleggingen voor risico fonds 7.5.1   3.966.407   3.877.032 

Langlopende vorderingen 7.5.2   8.040   8.712 
Kortlopende vorderingen en overlopende activa 7.5.3   10.912   19.040 
Overige activa 7.5.4   7.453   6.660 

  3.992.812   3.911.444 

Passiva
Stichtingskapitaal en reserves 7.5.5   469.038   396.127 

Technische voorziening voor risico fonds 7.5.6   3.339.829   3.423.586 
Overige voorzieningen   2   11 
Technische voorzieningen   3.339.831   3.423.597 

Overige schulden en overlopende passiva 7.5.7   183.943   91.720 

3.992.812  3.911.444 
*) De nummering verwijst naar de toelichting

Dekkingsgraad op basis van FTK (in %) 114,0% 111,6%
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7.2 Staat van baten en lasten

(x d 1.000) Toelichting 2013 2012
EUR EUR

Baten
Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers) 7.6.1   112.875   116.466 
Beleggingsresultaten risico fonds 7.6.2   -29.314   479.515 
Overige baten 7.6.3   1.040   5.402 

  84.601   601.383 

Lasten
Pensioenuitkeringen 7.6.4   92.284  92.470 
Pensioenuitvoeringskosten 7.6.5   3.082  2.800 

Mutatie technische voorzieningen:

·  Pensioenopbouw 7.6.6   114.991   101.551 

·  Toeslagverlenging en overige toeslagen 7.6.7   9.601   14.937 

·  Rentetoevoeging 7.6.8   12.126   47.920 

·  Onttrekking pensioenuitkeringen en 

   pensioenuitvoeringskosten 7.6.9   -92.867   -90.671 

·  Wijziging marktrente 7.6.10   -117.298   192.065 

·  Wijziging overige actuariële uitgangspunten 7.6.11   -   28.806 

·  Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 7.6.12   1.261   204 

·  Overige wijzigingen in de technische voorzieningen 7.6.13  -11.571    -5.350   

-83.757 289.462

Saldo overdrachten van rechten 7.6.12   -721   -454 
Overige lasten 7.6.14 802   6.010   

11.690 390.288

Saldo van baten en lasten   72.911   211.095

Samenvatting van de actuariële analyse 
(x d 1.000) 2013 2012

EUR EUR

Premieresultaat   -12.524   -13.894 
Interestresultaat   75.858   239.530 
Overig resultaat  9.577  - 14.541 
Saldo van baten en lasten 72.911 211.095 

Bestemming van het saldo van baten en lasten
(x d 1.000) 2013 2012

EUR EUR

Vrij vermogen  41.623  184.518
Reserve beleggingsrisico’s 31.288 26.577
Saldo van baten en lasten  72.911  211.095
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7.3 Kasstroomoverzicht

(x d 1.000) 2013 2012
EUR EUR

Kasstroom uit pensioenactiviteiten
Ontvangen premies   119.104   75.941 
Ontvangen waardeoverdrachten   9.339   3.632 
Betaalde pensioenuitkeringen   -92.137   -92.821 
Betaalde waardeoverdrachten   -7.435   -2.887 
Ontvangen uitkeringen van elders verzekerd   1.781   4.957 
Betaalde premies elders verzekerd   -680   -3 
Betaalde pensioenuitvoeringskosten   -317   -2.963 
Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten   29.655   -14.144 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Verkopen en aflossingen van beleggingen   4.123.251   3.796.743 
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten   118.018   88.240 
Aankopen beleggingen   -4.340.858   -3.842.577 
Betaalde kosten van vermogensbeheer   -6.670   -3.095 
Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten   -106.259   39.311 

     
Mutatie liquide middelen -76.604 25.167

Stand liquide middelen per 1 januari   182.381   157.214 
    

Stand liquide middelen per 31 december *) 105.777  182.381

*) De liquide middelen zijn als volgt opgebouwd:
    - deel opgenomen onder de Beleggingen voor risico fonds   98.324   175.721 
    - overige liquide middelen (opgenomen onder de Overige activa)   7.453   6.660 

  105.777   182.381 
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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  
uitoefent 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.

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

7.4.2 Activiteiten

Het fonds stelt zich ten doel, overeenkomstig de voor-
waarden als in de statuten en de desbetreffende pensioen-
reglementen nader is bepaald, aanspraken op te bouwen 
voor de deelnemers en rechten uit te keren aan de deel-
nemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden, ter zake 
van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Het 
fonds werkt volgens een ABTN, 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 in 2013 
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 AOW-uitkering 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  
voorwaarden ook de partner waarmee de deelnemer  
samenwoont) recht op een nabestaandenuitkering.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Ten slotte zorgt de SBZ-arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor een (tijdelijke) aanvulling op de WAO- of WIA-uitkering 
indien een deelnemer onverhoopt arbeidsongeschikt wordt.
Afhankelijk van de duur van de arbeidsongeschiktheid vindt 
aanvulling van de WAO- of WIA-uitkering 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 (twee meest van toepassing zijnde) 
pensioenregelingen die door het fonds worden uitgevoerd. 
Voor een volledige beschrijving van de pensioenregeling(en) 
wordt verwezen naar de desbetreffende pensioen- 
reglementen.

7.4.4 Premievaststelling 2013, actuariële 
grondslagen en onderstellingen

Ten behoeve van de pensioenopbouw voor ouderdoms-
pensioen en partnerpensioen wordt jaarlijks een actuariële 
koopsom vastgesteld, zodanig dat daarmee de tijdseven-
redige 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  
organisatie) aan het fonds afgedragen. De werkgever heeft 
in 2013 op grond van de Cao-Zorgverzekeraars 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 2013 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  
2012-2062, gecorrigeerd voor ervaringssterfte op  
basis van leeftijd met :

 - tot en met 65 jaar :60%
 -  van 65 tot 75 jaar :lineair oplopend van 60% naar 90%
 - vanaf 75 jaar :90%.
-  Partnerfrequentie: voor de berekening van de  

voorziening voor partnerpensioen voor elke (gewezen) 
deelnemer wordt deze verondersteld een partner te 
hebben (onbepaalde partnersysteem met een partner-
frequentie van 100%). Voor pensioengerechtigden 
wordt uitgegaan van de werkelijke burgerlijke staat.

-  Leeftijdsverschil: voor wat betreft het partnerpensioen 
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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  
toekomstige uitbetalingskosten van 2%.

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

-  Herstelopslag: de herstelopslag op de premie is gesteld 
op 18%.

De feitelijke premie wordt jaarlijks getoetst aan de 
(gedempte) kostendekkende premie. Voor de kosten-
dekkende 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 dekkingsgraad primo boekjaar.

7.4.5 Overeenstemmingverklaring

De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 
wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de 
Pensioenwet en Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW), met 
inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Overeenkomstig de wijziging van artikel 146 van de Pensioen- 
wet 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 23 juni 2014 de jaarrekening  
opgemaakt.

7.4.6 Algemene grondslagen

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.

Verantwoording van baten en lasten
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 plaatsge-
vonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermin-
dering van het economisch potentieel, samenhangend met 
een vermindering van een actief of een vermeerdering van 

een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang 
betrouwbaar 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 
verplichting 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 toekom-
stige economische voordelen en betrouwbaarheid van de 
bepaling van de waarde. Dit betekent dat transacties worden 
verwerkt op handelsdatum 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.

Schattingen en onderstellingen
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 veronderstel-
lingen 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 uitkomsten hiervan vormen de basis voor 
het oordeel over de boekwaarde van activa en verplich-
tingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen 
blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten 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  
toekomstige perioden.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid BW 
vereiste inzicht noodzakelijk wordt geacht, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen nader toegelicht in de toelichting bij de 
jaarrekening. 
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Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardever-
anderingen van beleggingen, inclusief transactiekosten, provisies, valutakoersverschillen e.d., worden als  
beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen.

Vreemde valuta
Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend 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. Alle valutakoersverschillen zijn verwerkt in de staat van baten en lasten.

31 december 2013
EUR

 gemiddeld 2013
EUR

31 december 2012
EUR

gemiddeld 2012
EUR

AUD 1,54 1,41 1,27 1,28

CHF 1,23 1,22 1,21 1,22

CAD 1,46 1,39 1,31 7,45

GBP 0,83 0,82 0,81 0,83

HKD 10,68 10,45 10,22 10,24

JPY 144,73 129,36 114,00 109,17

USD 1,37 1,35 1,32 1,29

SEK 8,85 8,71 8,58 8,77

SGD 1,74 1,68 1,61 1,66

7.4.7 Specifieke grondslagen
 
Algemeen
Beleggingen en pensioenverplichtingen worden gewaar-
deerd op reële waarde. Voor de overige activa en passiva 
geldt, tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt 
vermeld, dat activa en passiva worden opgenomen tegen 
verkrijgingsprijs, waar nodig vindt afwaardering plaats op 
lopende vorderingen.

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 (look-through benadering).

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

Vastgoedbeleggingen
Het fonds heeft momenteel geen beleggingen in direct  
vastgoed. Indien dit wel het geval zou zijn dan worden 
directe vastgoedbeleggingen gewaardeerd op reële waarde 
(gebaseerd op taxatiewaarde). 

Beursgenoteerde vastgoedfondsen worden gewaardeerd 
tegen de reële waarde, zijnde de beurskoers per balans-
datum. Niet-beursgenoteerde 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 
balansdatum. 

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 fund-of-fund-managers, 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. 

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. 

Vastrentende waarden 
Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in 
beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd 
op marktwaarde. De marktwaarde is de per balansdatum 
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geldende beurskoers, onder toevoeging van opgelopen rente.
De marktwaarde van leningen en hypotheken betreft een 
berekende marktwaarde. Deze marktwaarde wordt, via 
een yield-curve 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 tegoeden bij 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 Swap-curves. Creditposities in derivaten worden 
separaat verantwoord onder de overige schulden.
In het kader van vermogensbeheer kan gebruik gemaakt 
worden van financiële instrumenten zoals valutatermijncon-
tracten, putopties, futures en swaps met als doel het afdekken 
van risico’s of ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer. 
Valutatermijncontracten worden per balansdatum gewaardeerd 
tegen de overeengekomen termijnkoersen onder aftrek van de 
aan- of verkoopkoers. Het resultaat op valutatermijncontracten 
wordt verantwoord onder de beleggingsopbrengsten.
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 (marked-to-market) en worden verwerkt 
via de staat van baten en lasten. Na iedere afrekening komt 
de boekwaarde op nihil te staan.
(Rente)swaps worden in de balans opgenomen tegen  
de reële waarde. De waarde van de (rente)swaps wordt  
periodiek aangepast naar aanleiding van renteontwikkelingen 
op de financiële markten.

Overige beleggingen
Geldmarktbeleggingen worden gewaardeerd tegen reële 
waarde, zijnde de contante waarde van de toekomstige 
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 technische voorziening 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  
opgenomen voor zover dit banktegoeden betreft die  
onmiddellijk 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  
Pensioenwet, minimaal vereiste eigen vermogen volgens de 
in het FTK voorgeschreven berekeningsmethodiek als het 
surplusvermogen.

Vrij vermogen
De omvang van het vrij vermogen is gelijk aan het aanwezige 
pensioenvermogen na aftrek van de reserve beleggings-
risico’s en de reserve premie-egalisatie 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 premie-egalisatie wordt aangehouden ter  
stabilisatie van de premie.
Wanneer de kostendekkende premie volgens artikel 128 van de 
Pensioenwet en vastgesteld op basis van actuariële grondslagen 
en veronderstellingen, lager (hoger) is dan de feitelijke premie 
vóór eventuele premiekorting op basis van actuariële grond-
slagen en veronderstellingen, wordt het verschil toegevoegd 
(onttrokken) aan de reserve premie-egalisatie. De reserve  
premie-egalisatie kan niet negatief zijn en bedraagt maximaal 
5% van de voorziening pensioenverplichtingen.

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 
vastgestelde 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 
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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.

Technische voorziening voor risico van het fonds 
De technische voorziening voor risico fonds wordt gewaar-
deerd op reële waarde. De reële waarde wordt bepaald op 
basis van de contante waarde van de beste inschatting van 
toekomstige kasstromen die samenhangen met de op balans-
datum onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. Onvoor-
waardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde 
nominale aanspraken en de onvoorwaardelijke (toeslag)
toezeggingen. 

De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van 
de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Voor 2012 
en 2013 betreft dit de rentetermijnstructuur op basis van 
een driemaandsgemiddelde met toepassing van de Ultimate 
Forward Rate. Het hanteren van de UFR houdt in dat voor ver 
in de toekomst liggende verplichtingen (20 jaar tot 60 jaar) 
een aangepaste rentecurve wordt gehanteerd.  
Voor verplichtingen korter dan 20 jaar geldt de renteter-
mijnstructuur op basis van een driemaands-gemiddelde. De 
technische voorziening 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  
2012-2062, 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  

voorziening voor partnerpensioen voor elke (gewezen) 
deelnemer wordt deze verondersteld een partner  
te hebben (onbepaalde partnersysteem met een part-
nerfrequentie van 100%). Voor pensioengerechtigden 
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  
toekomstige uitbetalingskosten van 2%.

De technische voorziening 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  
technische voorziening wordt in principe zodanig vastgesteld 
dat zij toereikend is ter dekking van de nominale verplich-
tingen van het fonds. De toereikendheid van de technische 
voorziening wordt jaarlijks door de externe actuaris getoetst.

De rechten, die aan de technische voorzieningvoor 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 tot en met 2013 2,25% 
van de pensioengrondslag per 1 januari van het boekjaar.

2.  Het niet ingegane partnerpensioen bedraagt tot en met 
2013 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 technische voorziening met betrek-
king tot het levenslang ouderdoms-, tijdelijk ouderdoms-, 
nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen wordt 
verantwoord onder de post “mutatie voor risico van het 
pensioenfonds”. De berekening van de voorziening vindt 
plaats volgens de “opgebouwde rechten-methode”.

Overige voorzieningen
De hieronder verantwoorde voorziening betreft de  
voorziening personeelsbeloningen.
In verband met geldende regelgeving (RJ271) werden vóór 
de opheffing van de eigen uitvoeringsorganisatie ultimo 
boekjaar reserveringen getroffen waaronder een voorziening 
voor VUT-lasten, 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 pensioen- 
administratie aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV is 
het voltallig personeelsbestand per 1 januari 2010 in dienst 
getreden van Achmea Interne Diensten NV, voorheen 
Achmea Personeel BV. De stichting treft, met uitzondering 
voor reeds ingegane VUT-uitkeringen, 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 0%. Dit in  
verband met de korte resterende looptijd. 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.

7.4.8 Grondslagen voor de resultaatbepaling

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  
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gerelateerd aan de in de balans gehanteerde waarderings-
grondslagen voor beleggingen en de technische voorzie-
ningen. Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten 
worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat.

Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)
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  
betrekking 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 onder-
scheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde 
waardeveranderingen van beleggingen. Alle waarde- 
veranderingen van beleggingen, inclusief valutakoers-
verschillen, 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), huurop- 
brengsten, premies voor en inkomsten uit derivaten en  
soortgelijke opbrengsten. Dividend wordt verantwoord op 
het moment van betaalbaarstelling. 

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 en kosten van 
oversight zijn in mindering gebracht op de directe en  
indirecte beleggingsopbrengsten. 

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. 

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

Rentetoevoeging 
De technische voorziening voor risico van het fonds wordt 
contant gemaakt tegen de nominale marktrente op basis van 
de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. De  
interesttoevoeging wordt tegen de rekenrente primo bere-
kend over de beginstand en de mutaties gedurende het jaar. 

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

Jaarlijks valt een percentage van de uitkeringen vrij uit de 
technische voorziening ten behoeve van pensioenuitvoerings-
kosten (excassokosten). Daarnaast wordt een percentage van 
de pensioenopbouw en de inkomende waardeoverdrachten 
toegevoegd aan de technische voorzieningen ten behoeve 
van pensioenuitvoeringskosten.

Wijziging marktrente
Jaarlijks wordt per 31 december de reële waarde van de 
technische voorzieningen herrekend door toepassing van de 
actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering 
van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het 
hoofd wijziging marktrente.

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

Het kasstroomoverzicht is conform de directe methode  
opgesteld. De kasstromen worden derhalve bepaald op 
basis van de staat van baten en lasten, gecorrigeerd voor de 
mutatie van de daarmee samenhangende balansposities.  
Alle ontvangsten en uitgaven worden hierbij als zodanig 
gepresenteerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
kasstromen uit pensioenuitvoeringsactiviteiten en  
beleggingsactiviteiten.
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7.5 Toelichting op de Balans

7.5.1 Beleggingen voor risico fonds

Overzicht totale waarde per beleggingscategorie

Ultimo 2013

(x d 1.000)

Vastgoed-
beleggingen

EUR

Aandelen

EUR

Vastrentende
waarden

EUR

Derivaten

EUR

Overige
beleggingen

EUR

Totaal

EUR

Belegde waarden in
betreffende
beleggingscategorie 182.536   1.131.572   2.489.263   -109.543   -   3.693.828

Beleggingsdebiteuren -   6.949   -   -   -   6.949

Liquide middelen    880   19.372   20.337   5   57.730   98.324 

Beleggingscrediteuren   -3.338   -6.197   -   -   -   -9.535

180.078   1.151.696   2.509.600   -109.538   57.730   3.789.566 

Negatieve derivaten 
verantwoord aan 
passiefzijde   176.841   176.841 

  180.078   1.151.696   2.509.600   67.303   57.730   3.966.407

Ultimo 2012

(x d 1.000)

Vastgoed-
beleggingen

EUR

Aandelen

EUR

Vastrentende
waarden

EUR

Derivaten

EUR

Overige
beleggingen

EUR

Totaal

EUR

Belegde waarden in
betreffende
beleggingscategorie   145.820   1.033.782   2.333.216   106.819   -   3.619.637

Beleggingsdebiteuren -   4.706   -   -   -   4.706

Liquide middelen   582   17.518   27.353   10   130.258   175.721

Beleggingscrediteuren   -   -3.809   -6.237   -   -   -10.046

  146.402   1.052.197   2.354.332   106.829   130.258   3.790.018

Negatieve derivaten 
verantwoord aan 
passiefzijde   87.014   87.014 

  146.402   1.052.197   2.354.332   193.843   130.258   3.877.032

Binnen de beleggingsportefeuille worden geen aandelen en obligaties uitgeleend. 

Binnen de beleggingsportefeuille wordt gebruik gemaakt van derivaten, er is sprake van collateral management. Ultimo 2013 
bedraagt het saldo van ontvangen en gesteld collateral 3 111.380 (negatief). Ultimo 2012 was dit 3 112.730 (positief).
Het ontvangen onderpand staat niet ter vrije beschikking van het fonds. Het verstrekte onderpand staat ter vrije beschikking 
van het fonds. 
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 Verloopoverzicht van belegde waarde per beleggingscategorie

Ultimo 2013

(x d 1.000)

Vastgoed-
beleggingen

EUR

Aandelen

EUR

Vastrentende
waarden

EUR

Derivaten(1)

EUR

Totaal

EUR

Stand per
1 januari 2013   145.820   1.033.782   2.333.216   106.819   3.619.637 

Aankopen/
verstrekkingen   53.755   843.754   2.260.110   1.183.239   4.340.858 

Verkopen/
aflossingen   -17.458   -906.261   -1.954.689   -1.146.093   -4.024.501 

Overige mutaties(2)   -   -   -549   -17.082   -17.631 

Gerealiseerde 
herwaardering   1.929   94.809   -2.662   -24.944   69.132 

Ongerealiseerde 
herwaardering   -1.510   65.488   -146.163   -211.482   -293.667 

Stand per
31 december 2013   182.536   1.131.572   2.489.263   -109.543   3.693.827 

Dit verloopoverzicht toont de belegde waarden exclusief de liquide middelen en beleggingsdebiteuren en -crediteuren.

(1)  De hieronder opgenomen waarden betreffen belegde gelden in derivaten welke onder de activa zijn opgenomen onder de 
‘beleggingen voor risico fonds’, met daarop in mindering gebracht de derivaten welke onder de passiva als onderdeel van 
de ‘overige schulden’ zijn opgenomen.

(2)  Overige mutaties betreffen de mutatie van de opgelopen rente van vastrentende waarden en de cashmutaties in het kader 
van de dagelijkse financiering van de waarde van futurecontracten onder derivaten.

Ultimo 2012

(x d 1.000)

Vastgoed-
beleggingen

EUR

Aandelen

EUR

Vastrentende
waarden

EUR

Derivaten (1)

EUR

Totaal

EUR

Stand per
1 januari 2012   122.676   1.045.059   1.894.416   114.387   3.176.538

Aankopen/
verstrekkingen

   

  20.194   627.415   2.402.847   792.121   3.842.577

Verkopen/
aflossingen   -1.771   -770.228   -2.084.789   -884.722   -3.741.510

Overige mutaties(2)   -   -   2.927   -101.589   -98.662 

Gerealiseerde 
herwaardering 57 

  
68.110 

  
39.197 

  
200.324 

  
307.688 

Ongerealiseerde 
herwaardering

  
4.664 

 
63.426 

  
78.618 

  
-13.702 

  
133.006

Stand per
31 december 2012   145.820   1.033.782   2.333.216   106.819   3.619.637
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(x d 1.000) marktnoteringen
direct 

EUR

waarderingsmodellen- 
en technieken

EUR

Totaal

EUR

Actief per 31 december 2013

Vastgoedbeleggingen   15.520 167.016   182.536

Aandelen   1.003.086 128.486   1.131.572

Vastrentende waarden   2.379.372  109.891   2.489.263 

Derivaten   -  -109.543   -109.543

  3.397.978 295.850   3.693.828

Passief per 31 december 2013

Derivaten   -  -176.841   -176.841

Actief per 31 december 2012

Vastgoedbeleggingen   14.207 131.613   145.820 

Aandelen   929.655  104.127   1.033.782 

Vastrentende waarden   2.230.668  102.548   2.333.216 

Derivaten   -  106.819   106.819

  3.174.530 445.107   3.619.637

Passief per 31 december 2012

Derivaten  -  -87.014   -87.014

Dit verloopoverzicht toont de belegde waarden exclusief de liquide middelen en beleggingsdebiteuren en -crediteuren.

Schattingen van de reële waarde zijn een momentopname, gebaseerd op de markt¬omstandigheden en de beschikbare  
informatie 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 niet-genoteerde vastgoedfondsen. 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 huurinkomsten 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 private equity beleggingen en aandelenfondsen opgenomen als 
vastgesteld op basis van ‘waarderingsmodellen en -technieken’. 

Reële waarde
Schattingen en oordelen   
Afgezien van de beleggingsvorderingen en -schulden zijn de beleggingen van het fonds gewaardeerd tegen reële waarde per 
balansdatum. Het is over het algemeen mogelijk en gebruikelijk om de reële waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van 
schattingen vast te stellen. De boekwaarde van alle activa en de financiële verplichtingen op balansdatum benadert de reële waarde.

Voor de meerderheid van de beleggingen van het fonds kan gebruik worden gemaakt van marktnoteringen. Echter, bepaalde 
beleggingen 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:
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Private equity beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde, zijnde de intrinsieke waarde. Deze waarde wordt 
ontleend aan de meest recente rapportages van de fundmanagers en de fund-of-fund-managers, 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. 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 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.

-  Vastrentende waarden 
Het deel van de vastrentende waarden waarvan de reële waarde op basis van schatting wordt vastgesteld, betreft leningen op 
schuldbekentenis en hypotheken. De berekeningsgrondslag staat 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 Eonia of Euribor contant gemaakt.

Belegde waarden in vastgoed

(x d 1.000)

2013 2012

EUR EUR

Indirect vastgoed   182.536   145.820 

Stand per 31 december   182.536   145.820 

Van het indirecte vastgoed ad 3 182,5 miljoen (2012: 3 145,8 miljoen) is een bedrag van 3 9,5 miljoen (2012: 3 10,0 miljoen) 
belegd in een participatie in een Amerikaanse kantoorbelegging (een gezamenlijke belegging van een drietal pensioenfondsen).
De overige 3 173,0 miljoen (2012: 3 135,8 miljoen) is belegd in fondsen; waarvan 3 15,5 miljoen (2012: 3 14,2 miljoen) in 
genoteerde fondsen.

Belegde waarden in aandelen

(x d 1.000)

2013 2012

EUR EUR

Direct beursgenoteerde aandelen   770.216   726.241 

Indirect aandelenbeleggingsfondsen:

- Aandelenbeleggingsfondsen   232.870   190.901 

- Venture Capital (Private Equity en infrastructuur)   128.486   116.640 

Stand per 31 december   1.131.572   1.033.782 

Van de aandelenportefeuille is 3 191,7 miljoen (2012: 3 184,4 miljoen) belegd in euro.  

Belegde waarden in vastrentende waarden

(x d 1.000)

 2013  2012

EUR EUR

Directe vastrentende waardenbelegingen:

Staatsobligaties   1.170.253   1.110.723 

Staatsobligaties index linked   -   8.624 

Global Credit fondsen   989.642   907.761 

Euro Secured Debt fondsen   93.969   86.626 

High Yield fondsen   81.488   75.344 

Emerging Market Debt fondsen   137.989   128.216 

Hypotheken   15.922   15.922 

Stand per 31 december   2.489.263   2.333.216 

Van de vastrentende portefeuille is 3 1.362 miljoen (2012: 3 1.230 miljoen) belegd in euro.
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Belegde waarden in derivaten

(x d 1.000)

2013 2012

EUR EUR

Valutaderivaten   9.052   22.054 

Aandelenderivaten   -12.945   -3.518 

Rentederivaten  -105.650   88.283 

Futures op vastrentende waarden   -48.595   -65.677 

Tegenrekening futures   48.595    65.677 

Stand per 31 december -109.543 106.819

Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruikgemaakt van financiële derivaten. Als hoofdregel geldt dat derivaten 
uitsluitend worden gebruikt voor risicoreductie en voor zover dit passend is binnen het algemene beleggingsbeleid. De  
portefeuillestructuur en het risicoprofiel, berekend inclusief de economische effecten van derivaten, dienen zich binnen de  
door het bestuur vastgestelde grenzen (limieten) te bevinden. 

Het fonds gebruikt derivaten voornamelijk om het valutarisico en het renterisico af te dekken. Eén 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 en faam bekend staande partijen. Bovendien geldt 
dat zoveel mogelijk wordt gewerkt met onderpand.

Naast de valuta- en renteafdekking kent het fonds een afdekkingstrategie voor het staartrisico op aandelen. Deze strategie 
geeft bescherming bij (snel optredende) koersdalingen van meer dan 20%.

Gebruik wordt gemaakt van onder meer de volgende instrumenten:
-  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.

Gebruik wordt gemaakt van swaps, putopties en OTC forwards om 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 2013 voor circa 80% (2012: circa 80%) afgedekt. Dit gebeurt deels fysiek en deels 
via IRS. Er zijn swap-contracten aangegaan met looptijden tot de jaren 2014 tot en met 2020, 2023, 2027, 2028, 2030, 2031, 
2032, 2036, 2037, 2038, 2040 en 2041. De blootstelling aan langere looptijden is uit matching-overwegingen (verplichtingen) 
vergroot. De posities in interest rate swaps zijn collateralised.

Futurecontracten zijn aangegaan op vastrentende waarden teneinde prijsrisico’s te beperken. 
De futures worden dagelijks gewaardeerd tegen de reële waarde. De baten en lasten uit deze waarderingen worden iedere 
handelsdag afgerekend middels margin calls (marked-to-market). Met deze afrekening komt de reële waarde van de futures 
dagelijks op nihil.

Beleggingsdebiteuren

(x d 1.000)

2013 2012

EUR EUR

Nog af te wikkelen transacties   4.860   3.078 
Te vorderen bedragen uit hoofde van:
- dividend   651 524
- dividend- en couponbelasting   1.438   1.104 
Stand per 31 december   6.949   4.706 
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Beleggingscrediteuren

(x d 1.000)

2013 2012

EUR EUR

Nog af te wikkelen transacties   6.197   10.046 
Latente belasting vastgoedbeleggingen   3.338   - 
Stand per 31 december   9.535   10.046 

Overige toelichting beleggingen
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 38,3 miljoen ten behoeve van het Europa-fonds en 
totaal $ 62,8 miljoen ten behoeve van het Amerika- en het Azië fonds. In 2011 is een aanvullend commitment gemaakt ten 
behoeve van een global fund ter grootte van 3 30 miljoen. Van deze commitments is eind 2013 een belangrijk deel afgeroepen.

Infrastructuur
In 2009 is een commitment gedaan voor beleggingen in infrastructuur. Deze commitments belopen een bedrag van $ 84 
miljoen. In 2013 is een aanvullend commitment aan infrastructuur vastgesteld van 3 30 miljoen. Van deze commitments is 
inmiddels een aanzienlijk deel afgeroepen.

Beleid en risicobeheer
Voor risicobeheer heeft het bestuur de beschikking over de volgende beleidsinstrumenten:
-  ALM-beleid en duration-matching.
-  Premiebeleid.
-  Indexatiebeleid.
-  Herverzekeringsbeleid.
-  Risicobeleid (alternatieve) beleggingen.
-  Risicobeleid ten aanzien van uitbesteding.
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 ALM-studies. Een ALM-studie analyseert de structuur van de pensioenverplichtingen 
en van verschillende beleggingsstrategieën en de ontwikkeling daarvan in diverse economische 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 17,4 op basis van marktrente. De duration van de totale beleggingen 
bedraagt 4,1. Met IRS wordt de duration van beleggingen verlengd met 10,2 tot 14,3. Het renterisico van de verplichtingen  
is voor ruim 80% afgedekt. De hier vermelde duration van de verplichtingen (17,4) is vastgesteld op basis de marktrente, 
omdat dit aansluit bij het beleggingsbeleid. De duration van de verplichtingen, die is vermeld in paragraaf 7.5.8 onder  
‘rente-/matchingrisico’, is in aansluiting op DNB richtlijnen vastgesteld op basis van UFR (17,4).

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

7.5.2  Langlopende vorderingen

Specificatie langlopende vorderingen

(x d 1.000)

2013 2012

EUR EUR

Elders verzekerde bedragen   8.040   8.712
Stand per 31 december   8.040     8.712 

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

Specificatie vorderingen en overlopende activa

(x d 1.000)

2012 2012

EUR EUR

Vorderingen uit hoofde van elders verzekerd   - 209 

Vordering op werkgevers   9.452 16.700 

Rente premiedebiteuren   - 98 

Pensioenuitkeringen (toeslagen)   - 244 

Pensioenuitvoerders inzake waardeoverdrachten   -   198 

Vorderingen uit hoofde van beleggingen in eigen beheer   18  18 

Bankrente   -   9 

Belastingen   49   132 

Hypotheken voormalig SBZ-medewerkers   1.381  1.391 

Bedrijfskosten   5  10 

Overige vorderingen   7   9 

Te vorderen op pensioenuitvoerder   -   22 

Stand per 31 december   10.912  19.040 

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. 
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. 

Voorheen werden hypotheken verstrekt aan medewerkers van het fonds. In 2010 zijn de medewerkers in dienst getreden bij 
Achmea. Gezien het feit dat deze leningen niet tegen marktconforme voorwaarden zijn verstrekt, vindt de verantwoording 
plaats onder overlopende activa. 
Alle andere vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

Nadere specificatie ‘Vorderingen op werkgevers’

(x d 1.000)

2013 2012

EUR EUR

Premieafrekening boekjaar   926   1.640 

Toeslag actieve deelnemers komend boekjaar   8.526   15.060 

Stand per 31 december   9.452 16.700

7.5.4 Overige activa 

(x d 1.000)

2013 2012

EUR EUR

Liquide middelen   7.453   6.660 

Stand per 31 december   7.453   6.660 

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.
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7.5.5  Stichtingskapitaal en reserves
 

Mutatieoverzicht eigen vermogen

(x d 1.000)

vrij vermogen

EUR 

 reserve 
 beleggings-

risico's 
 EUR 

 Totaal

 EUR

Stand per 31 december 2012   -26.802    422.929 396.127 

Uit bestemming saldo van baten en lasten   41.623   31.288 72.911 

Stand per 31 december 2013 14.821   454.217   469.038 

Mutatieoverzicht eigen vermogen

(x d 1.000)

vrij vermogen

EUR 

 reserve 
 beleggings-

risico's 
 EUR 

 Totaal

 EUR 

Stand per 31 december 2011   -211.320   396.352   185.032

Uit bestemming saldo van baten en lasten  184.518   26.577 211.095 

Stand per 31 december 2012   -26.802   422.929   396.127

Solvabiliteit

(x d 1.000)

31 december 2013 31 december 2012

EUR % EUR %

Aanwezig vermogen   3.808.867 114,0   3.819.713 111,6

Af: technische voorziening op FTK-waardering   3.339.829 100,0   3.423.586 100,0

Eigen vermogen   469.038 14,0   396.127 11,6

Af: vereist eigen vermogen   454.217 13,6   422.929 12,4

Vrij vermogen   14.821 0,4   -26.802 -0,8

Minimaal vereist eigen vermogen   153.632 4,6   140.367 4,1

Dekkingsgraad 114,0 111,6

Voor het bepalen van het vereist eigen vermogen (de solvabiliteitstoets) maakt het fonds gebruik van het standaardmodel.  
Het bestuur acht het gebruik van het standaardmodel passend voor de risico’s van het fonds. De uitkomsten van de  
solvabiliteitstoets zijn opgenomen onder de toelichting in paragraaf 7.5.8 ‘Risicobeheer en derivaten’.
De dekkingsgraad is als volgt berekend: (Totale activa -/- schulden) / Technische voorzieningen * 100%. 

Als het eigen vermogen lager is dan het minimale vereiste eigen vermogen bevindt het fonds zich in een situatie van  
dekkingstekort. Indien het eigen vermogen lager is dan het vereiste eigen vermogen, maar wel tenminste gelijk is aan het  
minimale vereiste eigen vermogen, bevindt het fonds zich in een situatie van reservetekort. 
De vermogenspositie van het fonds kan worden gekarakteriseerd als voldoende. Voor de berekening van het vereist eigen 
vermogen wordt gebruik gemaakt van het standaardmodel van DNB. Aan het standaardmodel is een extra risicocomponent 
toegevoegd waarmee het met actief beheer verbonden extra risico wordt uitgedrukt.

De solvabiliteit van het fonds is toereikend. Voor de berekening van het vereist eigen vermogen wordt gebruik gemaakt van het 
standaard model van DNB. 



84 JAARVERSLAG 2013

Herstelplan
In 2013 heeft de dekkingsgraad zich ten opzichte van het herstelplan zich als volgt ontwikkeld:

(x d 1.000)

Werkelijk (%) Herstelplan (%)

2013 2013

Dekkingsgraad per 1 januari 111,6   105,9 

Premie   -0,4   -1,1 

Uitkeringen  0,3   0,6 

Toeslagverlening -0,1   - 

Wijziging levensverwachting  -   -1,0 

Verandering van de rentetermijnstructuur  4,0   -6,9 

Rendement op beleggingen -1,2   15,3 

Overige oorzaken en kruiseffecten -0,2   -1,2 

Dekkingsgraad per 31 december 114,0 111,6

Op 31 december 2013 was de dekkingsgraad van het fonds 114,0%. In het herstelplan wordt uitgegaan van een stijging 
van de dekkingsgraad tot een niveau van 107% per 31 december 2013 en 108,2% per 31 december 2014. De werkelijke 
dekkingsgraad ligt boven de verwachting van het herstelplan. 
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 over 2010. Begin 2012 is opnieuw een evaluatie van het herstelplan (over 2011) bij 
DNB ingediend. In het herstelplan en de evaluatie daarvan zijn geen kortingsmaatregelen op aanspraken en rechten opgenomen.
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7.5.6 Technische voorzieningen 

Specificatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds

(x d 1.000)

2013   2012

EUR EUR

Actieve deelnemers   1.120.055   1.538.326 

Pensioengerechtigden   1.012.971   978.471 

Gewezen deelnemers   1.162.257   839.660 

Overigen   44.546 -

Netto pensioenverplichtingen   3.339.829   3.356.457 

Toekomstige kosten uitvoering pensioenregeling   - 67.129

Stand per 31 december   3.339.829   3.423.586 

In de technische voorziening voor arbeidsongeschiktheidspensioen is rekening gehouden met de dekking van het  
zogenaamde WAO-hiaat (het verschil tussen de WAO-uitkering 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  
reglementaire 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 arbeids-
ongeschikte deelnemers hun resterende verdiencapaciteit volledig benutten. De voorziening wordt vastgesteld op grond van de 
AG Prognosetafel 2012-2062. Deze sterftekansen zijn gecorrigeerd voor het verschil tussen de gehele Nederlandse bevolking 
en de deelnemerspopulatie van het fonds door gebruik te maken van correctiefactoren op de sterftekansen. Hierin is rekening 
gehouden met toegenomen levensverwachting. De toepassing van deze prognosetafel brengt echter onzekerheid met zich 
mee: de ontwikkeling van de levensverwachting is niet met zekerheid vast te stellen.  

Mutatieoverzicht voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds

(x d 1.000)

2013  2012

EUR EUR

Stand per 1 januari   3.423.586   3.134.124 

Pensioenopbouw   114.991   101.551 

Indexering en overige toeslagen   9.601   14.937 

Rentetoevoegingen   12.126   47.920 

Ontrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten   -92.867   -90.671 

Wijziging marktrente   -117.298   192.065 

Wijziging overige actuariële uitgangspunten   -   28.806 

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten   1.261   204 

Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen   -11.571   -5.350 

Stand per 31 december   3.339.829   3.423.586 

Voor een toelichting op de verschillende posten wordt verwezen naar de toelichting op de verschillende posten uit de staat 
van baten 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 toeslagen aan deelnemers worden jaarlijks toegekend. Dit is een onvoorwaardelijk recht dat is gerelateerd aan de  
Cao-loonindex. Voor de toeslagen aan deelnemers wordt een koopsom in rekening gebracht bij de aangesloten organisaties. 
Afhankelijk van de financiële positie van het fonds kan een gedeelte van de toeslagen aan deelnemers uit de middelen van het 
fonds worden gefinancierd.
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De mate van toeslagverlening aan pensioengerechtigden en gewezen deelnemers wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en 
is afhankelijk van de financiële positie van het fonds. Er bestaat dus geen recht op toeslagen. De premie bevat geen expliciete 
opslag ten behoeve van het toeslagbeleid. 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 2013. 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%. 

Specificatie overige technische voorzieningen

(x d 1.000)

2013 2012

EUR EUR

Stand 1 januari   11   11 

Overige dotatie   -   9 

Onttrekking   -9   -9 

Stand per 31 december 2 11

In verband met de invoering van de nieuwe pensioenregeling ingaande 1 januari 2000 werd de in de Cao-Zorgverzekeraars 
opgenomen VUT-regeling per dezelfde datum afgeschaft. Om de negatieve gevolgen van deze afschaffing voor de medewer-
kers in de branche zoveel mogelijk te verzachten is een uitgebreide overgangsregeling getroffen. In tegenstelling tot de VUT-
lasten op grond van de voor 1 januari 2000 geldende VUT-regeling 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 (ex-)medewerkers, 
een voorziening gevormd. De voorziening wordt gehandhaafd voor reeds ingegane VUT-uitkeringen.

De laatste VUT-uitkering vindt plaats in maart 2014, waarna de voorziening niet langer behoeft te worden aangehouden.

7.5.7  Overige schulden en overlopende passiva

Specificatie overige schulden en overlopende passiva

(x d 1.000)

2013 2012

EUR EUR

Te verrekenen premies   -   1.280 

Netto-uitkeringen ouderdoms- en nabestaandenpensioen   106   95 

Bruto-uitkeringen ouderdoms- en nabestaandenpensioen   -   177 

Derivaten   176.841   87.014 

Belastingen en premies sociale verzekeringen   2.098   1.785 

Uitkeringen elders verzekerd   -   7 

Pensioenuitvoerders inzake waardeoverdrachten   1.452   465 

Vooruitontvangen rente en aflossing   -   65 

Te betalen vermogensbeheerkosten   2.615   280 

Overige schulden   152   110 

Bedrijfskosten   679   442 

Stand per 31 december   183.943   91.720 

Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
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Nadere specificatie derivaten

(x d 1.000)

2013 2012

EUR EUR

Rentederivaten   162.203   81.273 

Valutaderivaten   1.688   1.721 

Aandelenderivaten   12.950 4.020

Stand per 31 december   176.841   87.014 

7.5.8 Risicobeheer en derivaten

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. In hoofdstuk 3.8 worden de 
ontwikkelingen in 2013 ten aanzien van de tien risicocategorieën besproken. De kwantificering van de diverse risicocategorieën 
in het kader van de solvabiliteitstoets per 31 december 2013 komt hieronder aan de orde. De hieronder genoemde financiële 
risico’s kennen een indeling die op onderdelen afwijkt van de indeling die wordt gehanteerd in het totale risicobeheer- 
raamwerk, zowel ten aanzien van de vier financiële risicocategorieën als de subcategorieën daarbinnen. Het betreft de 
volgende vier risicocategorieën:
1. Matching-/renterisico.
2. Marktrisico.
3. Kredietrisico.
4. Verzekeringstechnisch risico.

Enkele hieronder benoemde risico’s raken meerdere risicocategorieën en worden daarom afzonderlijk benoemd (het  
solvabiliteits- en liquiditeitsrisico). 

Beheersing financiële risico’s 
Het bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het beheersen van financiële risico’s. Deze  
beleidsinstrumenten betreffen onder meer:
-  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 ontwik-
kelingen van de verplichtingen en de financiële markten. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van ALM-studies. Een 
ALM-studie is een analyse van de structuur van de pensioenverplichtingen en van verschillende beleggingsstrategieën en de 
ontwikkeling daarvan in diverse economische scenario’s.
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 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 beleggingsbeleid wordt gebruik gemaakt van derivaten.

Solvabiliteitsrisico
Het solvabiliteitsrisico volgt vanuit een combinatie van meerdere van de tien risicocategorieën binnen het risicobeheerraamwerk. 
Dit betreft het matching-/renterisico, het marktrisico, het kredietrisico en het verzekeringstechnisch risico. 
De belangrijkste doelstelling van het fonds is het nakomen van de pensioentoezeggingen. Voor het realiseren van deze doelstelling 
wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis van de marktwaarde van de pensioenverplichtingen. Het solvabiliteits-
risico betreft dan ook het risico dat het fonds niet beschikt over voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. 
Het fonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan geconfronteerd met deze risico’s. 

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 even-
tuele toeslagverlening op opgebouwde pensioenrechten van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers. In het uiterste 
geval kan het noodzakelijk zijn dat het fonds verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten moet verminderen.
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Het surplus op FTK-grondslagen is als volgt:

(x d1.000) 31 december 2013 31 december 2012

EUR EUR EUR EUR

Technische voorzieningen (FTK-waardering) 3.339.829 3.423.586 

Buffers:

S1 Renterisico   90.800   77.452 

S2 Risico zakelijke waarden   358.104   320.796 

S3 Valutarisico   126.350   148.304 

S4 Grondstoffenrisico   -   - 

S5 Kredietrisico   28.030   30.023 

S6 Verzekeringstechnisch risico   122.470   121.410 

S10 Risico van actief beheer   83.540   86.478 

Diversificatie-effect   -355.077   -361.534 

Totaal S (vereiste buffers) 454.217 422.929

Vereist vermogen (artikel 132 Pensioenwet) 3.794.046 3.846.515 

  

Aanwezig vermogen (totaal activa - schulden) 3.808.867 3.819.713

      

Surplus / Tekort   14.821   -26.802 

Het fonds heeft ter afdekking van risico’s derivatencontracten afgesloten. Hiermee is bij het bepalen van de vereiste buffers 
rekening gehouden. Bij de berekening van de buffers past het fonds het standaard model van DNB toe. Aan het standaard-
model is een extra risicocomponent toegevoegd waarmee het met actief beheer verbonden extra risico wordt uitgedrukt.  
Voor de samenstelling van de beleggingen wordt uitgegaan van de feitelijke asset mix.

Rente-/matchingsrisico
Het renterisico is het risico als gevolg van het niet gematcht zijn van activa en passiva (inclusief off-balanceposten) dan wel 
inkomsten en uitgaven in termen van rentevoet, rentetypische looptijden, basisvaluta, liquiditeit typische looptijden en  
gevoeligheid voor ontwikkeling in prijspeil. Het omvat 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 aan hoeveel procent bij benadering 
de reële waarde 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.

(x d1.000) Waarde balanspost Duration Duration

31 december 2013 31 december 2013 31 december 2012

EUR

Vastrentende waarden (voor derivaten) 2.489.263 5,9 6,4

Duration van de technische voorzieningen 3.339.829 17,4 19,3

Op balansdatum is de duration van de beleggingen aanzienlijk korter dan de duration van de verplichtingen. Er is derhalve 
sprake van een zogenaamde “duration-mismatch”. Dit betekent dat bij een rentestijging de waarde van beleggingen minder 
snel daalt dan de waarde verplichtingen (bij toepassing van de actuele marktrentestructuur) daalt, 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 “duration-mismatch”. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het 
kopen van meer langlopende obligaties in plaats van aandelen (aandelen hebben per definitie een duration van nul), door 
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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 of Eonia). Hierdoor wordt de “duration-mismatch” verkleind, maar het fonds wordt wel afhankelijk van de ontwik-
keling van de korte rente die het fonds aan de tegenpartij betaalt. Door de inzet van swaps is de mismatch tussen beleggingen 
en verplichtingen op basis van marktrente teruggebracht van 12,9 naar 2,7 (2012: van 15,5 naar 4,0).

Valutarisico
Het valutarisico is een subcategorie binnen het matching-/renterisico. Het betreft het risico als gevolg van onvoldoende afstem-
ming tussen activa en passiva, dan wel inkomsten en uitgaven op het gebied van vreemde valuta’s. Van de gehele beleggings-
portefeuille is ultimo 2013 3 1.896 miljoen (2012: 3 1.708 miljoen) buiten de euro belegd. Van dit bedrag is 66,4 % (2012: 
57,7%) afgedekt naar de euro. Het strategische beleid van het fonds is om alle grote OESO-valuta’s (deels) af te dekken. 
Valuta’s van Emerging Markets worden niet afgedekt vanwege de kosten en vanwege de impliciete veronderstelling dat deze 
valuta’s door hoge groei zullen appreciëren.

Het valutarisico wordt in onderstaande tabel weergegeven.

(x d1.000) 31 december 2013 31 december 2012

EUR EUR EUR EUR

vóór valutaderivaten netto positie (na) netto positie (na)

Amerikaanse dollar   1.232.434   -836.526   395.908   449.959 

Engelse Pond   157.438   -125.618   31.820   60.401 

Japanse Yen   90.954   -68.802   22.152   35.093 

Canadese Dollar   60.283   -59.154   1.129   1.192 

Hong Kong Dollar   51.256   -52.464   -1.208   1.291 

Australische Dollar   43.009   -42.142   867   1.425 

Zwitserse Frank   47.111   -41.488   5.623   -159 

Singapore Dollar   20.030   -20.785   -755   213 

Zweedse Kroon   12.110   -11.583   527 

Overige   181.496   -   181.496   172.340 

  1.896.121   -1.258.562   637.559   721.755 

Euro  1.797.707 

Totaal  3.693.828 

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

Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico is een subcategorie binnen het matching-/renterisico. Het betreft het risico dat beleggingen niet tijdig  
en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in liquide middelen. Hierdoor kan het pensioenfonds op  
korte termijn niet aan zijn verplichtingen voldoen. Waar de overige risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen 
(solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere termijn. Dit risico wordt beheerst door in het strategische en tactische beleggings-
beleid voldoende ruimte aan te houden voor de liquiditeitsposities. Er wordt eveneens 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 waardeverlies te gelde kunnen worden 
gemaakt om eventuele onvoorziene uitstroom van geldmiddelen te financieren.

Marktrisico
Het marktrisico is het risico ten gevolge van het blootstaan aan wijzigingen in marktprijzen van verhandelbare financiële 
instrumenten binnen een handelsportefeuille. Het omvat de mogelijkheden voor winst of verlies door een verandering van 
marktfactoren. Marktfactoren kunnen bijvoorbeeld marktprijzen zijn van aandelen, grondstoffen, vastgoed en private equity. 
Ook het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer naar behoren functioneert, valt 
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onder marktrisico. Daardoor kunnen beleggingen van het fonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk, hun 
waarde verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit risico voor het fonds niet beheersbaar.

De strategie van het fonds wordt onder meer bepaald door de beleggingsdoelstellingen. Het marktrisico wordt op dagelijkse 
basis beheerst in overeenstemming met de aanwezige beleidskaders en richtlijnen. De overallmarktposities worden periodiek 
gerapporteerd aan het bestuur. 
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 marktrisico wordt gemitigeerd door diversificatie. In aanvulling hierop wordt gehedged door middel van het gebruik van 
afgeleide financiële instrumenten (derivaten), zoals opties en futures. In 2012 heeft het bestuur besloten tot een afdekking van 
de staartrisico’s op aandelenbeleggingen. Voor de volledige aandelenportefeuille werden putopties gekocht op 80% van het 
koersniveau op het moment van afdekking.

Concentratierisico
Het concentratierisico is een subcategorie binnen het marktrisico. Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van  
concentratierisico. 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 tegenpartijen, economische sectoren 
of regio’s. 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.

Om te bepalen welke posten hieronder vallen moeten per beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden 
gesommeerd. Als grote post wordt elke post aangemerkt die meer uitmaakt dan 2% van het balanstotaal. Beleggingsfondsen 
worden vanwege de spreiding van de betreffende portefeuille naar diverse subtitels hierin niet meegenomen. 

Dit betreft per 31 december 2013 de volgende posten (percentage ten opzichte van het balanstotaal ultimo 2013  
respectievelijk ultimo 2012):

(x d1.000) 31 december 2013 31 december 2012

EUR % EUR %

Staatsobligaties Duitsland   357.840  9,7   381.152  10,5 

Staatsobligaties Nederland   509.278  13,8   493.772  13,6 

Staatsobligaties Frankrijk   144.576  3,9   158.943  4,4 

Overige < 2%   2.682.134  72,6   2.585.770  71,4 

  3.693.828  100   3.619.637  100 

De segmentatie van de vastrentende beleggingen naar sectoren is als volgt:

(x d1.000) 2013 2012

EUR EUR

Staatsobligaties   1.170.252   1.110.723 

Index Linked   -   8.624 

Global Credit Fondsen   989.642   907.761 

Euro Sec.Debt fondsen   93.969   86.626 

High Yield fondsen   81.488   75.344 

Emerging Markets Debt fondsen   137.990   128.216 

Hypotheken   15.922   15.922 

  2.489.263   2.333.216 
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De segmentatie van de vastrentende beleggingen naar regio is als volgt: 
 

(x d1.000) 2013  2012

EUR EUR

Mondiaal   1.071.130   983.105 

Europa   1.280.144   1.214.755 

Noord-Amerika   -   7.140 

Emerging Markets   137.989   128.216 

  2.489.263   2.333.216 

Een nadere detaillering van de segmentatie van de vastgoedbeleggingen naar aard van het vastgoed is als volgt:

(x d1.000) 31 december 2013 31 december 2012

EUR % EUR %

Kantoren   9.567 5,2   9.966 6,8

Participaties in vastgoedmaatschappijen   172.969 94,8   135.854 93,2

  182.536 100   145.820 100

De segmentatie van vastgoed naar regio is als volgt:

(x d1.000) 31 december 2013 31 december 2012

EUR % EUR %

 

Nederland   18.020 9,9   19.081 13,1

Buitenland binnen EU   62.503 34,2   66.688 45,7

Buitenland buiten EU   102.013 55,9   60.051 41,2

  182.536 100   145.820 100
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De segmentatie van de aandelenporteuille naar sectoren is als volgt:

(x d1.000) 31 december 2013 31 december 2012

EUR % EUR %

Consumenten cyclisch   117.419   10,4   127.900 12,4

Consumenten defensief   68.971   6,1   64.346 6,2

Energie   41.061   3,6   43.041 4,2

Financiële instellingen   151.893   13,4   142.607 13,8

Gezondheid   86.732   7,7   54.294 5,3

Industrie   112.383   9,9   102.660 9,9

Informatietechnologie   119.138   10,5   104.026 10,1

Materialen   44.329   3,9   62.520 6,0

Nutsbedrijven   14.840   1,3   9.062 0,9

Telecommunicatie   13.451   1,2   15.785 1,5

Emerging Market fondsen   196.125   17,3   190.901 18,5

Infrastructuur fondsen   42.050   3,7   25.297 2,4

Private Equity fondsen   86.436   7,7   91.343 8,8

Managed Fund defensive equity   36.744   3,3   -   - 

  1.131.572   100   1.033.782 100

De segmentatie van de aandelenportefeuille naar regio is als volgt:

(x d1.000) 31 december 2013 31 december 2012

EUR % EUR %

Europa   375.104   33,1   355.128 34,4

Noord-Amerika   421.223   37,2   382.538 37,0

Pacific Rim   62.933   5,6   81.756 7,9

Emerging Markets   272.312   24,1   214.360 20,7

  1.131.572   100  1.033.782 100

Het fonds heeft er niet voor gekozen om het prijsrisico middels derivaten (gedeeltelijk) af te dekken.

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. Het betreft het risico van financiële verliezen voor het pensioenfonds als gevolg 
van faillissement of betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het pensioenfonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij  
kan onder meer worden gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito’s worden geplaatst, markt-
partijen waarmee Over The Counter (OTC)-derivatenposities worden aangegaan en aan bijvoorbeeld herverzekeraars.
 
Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft betrekking op het risico 
dat partijen waarmee het pensioenfonds transacties is aangegaan niet meer in staat zijn hun tegenprestatie te verrichten  
waardoor het pensioenfonds financiële verliezen lijdt.

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; het vragen van extra zekerheden zoals onderpand en dergelijke 
bij hypothecaire geldleningen en het uitlenen van effecten; het hanteren van prudente verstrekkingnormen bij hypothecaire 
geld¬leningen. Ter afdekking van het settlementrisico wordt door het fonds enkel belegd in markten waar een voldoende 
betrouwbaar clearing- en settlementsysteem functioneert. Voordat in nieuwe markten wordt belegd, wordt eerst onderzoek 
gedaan naar de waarborgen op dit gebied. Met betrekking tot OTC-derivaten wordt door het fonds enkel gewerkt met tegen-
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partijen waarmee ISDA/CSA-overeenkomsten zijn afgesloten zodat posities van het fonds adequaat worden afgedekt door 
onderpand. Er wordt gebruik gemaakt van dagelijkse waarderingen. 

Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille wordt het volgende overzicht gegeven:

(x d1.000) 31 december 2013 31 december 2012

EUR % EUR %

AAA   390.419   15,7   1.010.678 43,3

AA+   539.138   21,6   191.669 8,2

AA   190.909   7,7 - -

A-   989.642   39,8   907.761 38,9

Lagere rating   360.818   14,5   203.560 8,7

Geen rating   18.337   0,7   19.548 0,8

  2.489.263   100   2.333.216 100

Over de gemiddelde rating (S&P) van de beleggingen in beleggingsfondsen kan het volgende worden gezegd. De debiteuren in 
de Global Credit fondsen hebben gemiddeld een A-rating (single A-). De debiteuren in het High Yield fonds hebben gemiddeld 
als rating BB. De debiteuren in het hard currency Emerging Market Debt fonds kennen een gemiddelde rating van BBB-, terwijl 
voor het local currency Emerging Market Debt fonds een gemiddelde rating van BBB geldt. De debiteuren in het European Loan 
Fund hebben een B+-rating.

Verzekeringtechnische 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 mate waarin het fonds gevoelig is voor het sterfte-/langlevenrisico en het 
arbeidsongeschiktheidsrisico is hieronder weergegeven.

Sterfte-/langlevenrisico
Het sterfte-/langlevenrisico is een subcategorie binnen het verzekeringstechnisch risico. Het sterfterisico betreft het risico dat het 
fonds in geval van overlijden mogelijk een nabestaandenpensioen moet toekennen waarvoor door het fonds geen voorzieningen 
zijn getroffen. Dit risico kan worden uitgedrukt in risicokapitalen. Het langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer blijven 
leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van de technische voorziening. Als gevolg hiervan volstaat de opbouw 
van het pensioenvermogen niet voor de uitkering van de pensioenverplichting. 
Door toepassing van de AG-prognosetafel 2012-2062 met correcties voor ervaringssterfte is het langlevenrisico nagenoeg geheel 
verdisconteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen. Overigens is de AG-prognosetafel 2012-2062 een schatting op 
basis van de meest recente inzichten ten aanzien van de ontwikkeling van de levensverwachting. Eén jaar afwijking voor zowel 
mannen of vrouwen ten opzichte van deze schatting resulteert in een wijziging van de technische voorziening met ruim 2,5%.

Arbeidsongeschiktheidsrisico
Het arbeidsongeschiktheidsrisico is een subcategorie binnen het verzekeringstechnisch risico. Het betreft risico dat het  
pensioenfonds voorzieningen moet treffen voor premievrijstelling bij invaliditeit en het toekennen van een arbeids- 
ongeschiktheidspensioen (schadereserve). Verschillen in de werkelijke en de veronderstelde arbeidsongeschiktheid en de 
ontwikkeling hiervan kan een stijging van de kosten van de pensioenregeling veroorzaken. 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 sterfte-/langlevenrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico niet te herverzekeren.

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  
vastgestelde grenzen (limieten) te bevinden. 
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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 goed 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 dekkingsgraadafhankelijk en de imple-
mentatie 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.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2013:

Type contract  actuele waarde activa  actuele waarde passiva 

 EUR  EUR 

Equity Options   5   - 

Valuta-termijncontracten   10.740   1.688 

Swaps   56.553   162.203 

Forwards Equity   -   12.950 

Derivaten Cash   5   - 

  67.303   176.841 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 31 december 2012:

Type contract  actuele waarde activa  actuele waarde passiva 

 EUR  EUR 

Equity Options   502   - 

Valuta-termijncontracten   23.775   1.721 

Swaps   169.556   81.273 

Forwards Equity   -   4.020 

Derivaten Cash   10   - 

  193.843   87.014 

7.5.9 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 ruim 3 2,6 miljoen. De totale verplichting voor de resterende looptijd 
bedraagt ruim 3 7,5 miljoen.

Performancefee vermogensbeheer
Op grond van de overeengekomen regeling met de fiduciars is over 2013 (in verband met behaalde outperformance over een 
periode van drie jaar) een performancefee verschuldigd van circa 3 4 miljoen. Hiervan komt ten laste van 2013 3 1,36 miljoen tot 
uitbetaling. Bij voldoende relatief rendement (outperformance) in de jaren 2014 en 2015 zal het restant tot uitbetaling komen.
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Voorwaardelijke verplichtingen 
Juridische procedures 
Het fonds heeft geen juridische procedures aangespannen tegenover derden. Eind 2013 is een procedure aangespannen tegen 
het fonds door een aangesloten werkgever: Univé Services B.V.

Deze werkgever kent, in de vorm van addenda, een aantal aanvullende afspraken voor (gewezen) deelnemers ten opzichte 
van de pensioenregeling van het fonds. Deze werkgever valt onder de Cao Binnendienst Verzekeringsbedrijf, welke Cao een 
basispensioenregeling kent. In deze Cao is de pensioenrichtleeftijd in 2014 65 jaar gebleven. Deze werkgever heeft aangegeven 
hieraan in 2014 gebonden te zijn, evenals aan het in genoemde Cao overeengekomen opbouwpercentage van 1,75%. Voorts 
heeft deze werkgever aangegeven dat, op basis van genoemde Cao, voor haar deelnemers per 1 januari 2013 sprake is van 
een voorwaardelijke toeslag. Het fonds heeft in 2013 uitvoerig overlegd met betrokken werkgever en in bestuursvergaderingen 
vaak stil gestaan bij de wensen en eisen van deze werkgever. Doordat het fonds van mening was geen gevolg te kunnen geven 
aan deze wensen en eisen, is dit eind 2013 uitgemond in een juridische procedure en een hieropvolgende uitspraak van de 
rechter op 30 december 2013. Het fonds heeft begin 2014 gevolg gegeven aan deze uitspraak. 

Verstrekte zekerheden en garanties
Er zijn geen zekerheden verstrekt of garanties gesteld. Binnen de beleggingsportefeuille wordt gebruik gemaakt van derivaten 
en is sprake van collateral management. In paragraaf 7.5.1 wordt dit verder toegelicht. 

7.5.10 Verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen
Er is sprake van een relatie tussen tussen het fonds, de aangesloten ondernemingen en hun bestuurders.

Transacties met bestuurders
Inzake de beloning van bestuurders wordt verwezen naar 7.6.5. Er zijn geen leningen verstrekt aan, noch is er sprake van 
vorderingen op, (voormalige) bestuurders. Enkele bestuurders nemen deel aan de pensioenregeling van het fonds op basis van 
voorwaarden in de pensioenregeling. 

7.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

7.6.1 Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)

(x d1.000) 2013 2012

EUR EUR

Premie ouderdoms- en nabestaandenpensioenverzekering   104.322 101.406

Toeslag actieve deelnemers per 1 januari komend jaar   8.526 15.060

FVP bijdragen   27 -

  112.875 116.466

De premies worden bij de werkgevers (aangesloten organisaties) in rekening gebracht. Per 1 januari 2014 worden de rechten 
van de deelnemers met 0,8% (Zorgverzekeraars) respectievelijk 0,0% (Achmea en Univé) verhoogd. De toeslagkoopsom hiervoor 
wordt in rekening gebracht bij de aangesloten werkgevers. Hiermee is een bedrag gemoeid van 3 8,5 (2012: 3 15,1 miljoen).

De kostendekkende, gedempte en feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet zijn als volgt:

(x d1.000) 2013 2012

EUR EUR

Kostendekkende premie   151.979 151.454

Feitelijke premie   112.875 117.582

Gedempte kostendekkende premie   101.872 97.274
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De feitelijke premie ad 3 112,9 miljoen (2012: 3 117,6 miljoen) is 3 39,1 miljoen lager (2012: 3 33,9 miljoen lager) dan de 
kostendekkende premie ad 3 152,0 miljoen (2012: 3 151,5 miljoen); het verschil wordt voor zover mogelijk aan de reserve 
premie-egalisatie onttrokken.

De gedempte kostendekkende premie bedraagt 3 101,9 miljoen (2012: 3 97,3 miljoen) en is daarmee lager dan de feitelijke 
premie. De feitelijke premie is gelijk aan de premie-baten in deze jaarrekening. 

De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke premie is als bate verantwoord. De samenstelling van de kostendekkende premie 
is als volgt:

(x d1.000) 2013 2012

EUR EUR

Kosten pensioenopbouw   132.159 131.374 

Pensioenuitvoeringskosten   3.432 3.527

Solvabiliteitsopslag   16.388  16.553 

  151.979 151.454

De samenstelling van de gedempte premie is als volgt:

(x d1.000) 2013 2012

EUR EUR

Kosten pensioenopbouw   87.579   83.257 

Pensioenuitvoeringskosten   3.432   3.527 

Solvabiliteitsopslag   10.861   10.490 

  101.872   97.274 

De feitelijke premie wordt vastgesteld inclusief een solvabiliteitsopslag van 18% in 2013 (2012: 18%) en 4% rekenrente. De 
kostendekkende premie wordt vastgesteld inclusief een solvabiliteitsopslag van 12,4% (2012: 12,6%). Voor de gedempte 
kostendekkende premie wordt 4,5% rekenrente gehanteerd.

7.6.2 Beleggingsresultaten risico fonds 

2013 directe  beleggings- indirecte  beleggings- totaal

opbrengsten opbrengsten

EUR EUR EUR

Vastgoedbeleggingen   579   419   998 

Aandelen   18.543   160.297   178.840 

Vastrentende waarden   72.089   -148.825   -76.736 

Derivaten   28.860   -236.426   -207.566 

  120.071   -224.535   -104.464 

Overige beleggingsopbrengsten  701   -584   117 

Valutaresultaten   -  81.703   81.703 

Kosten vermogensbeheer   -6.670   -   -6.670 

  114.102   -143.416   -29.314 
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2012 directe  beleggings- indirecte  beleggings- totaal

opbrengsten opbrengsten

EUR EUR EUR

Vastgoedbeleggingen   3.102   4.721   7.823 

Aandelen   19.475   131.536   151.011 

Vastrentende waarden   63.944   117.815   181.759 

Derivaten   -1.685   186.622   184.937 

 84.836  440.694  525.530 

Overige beleggingsopbrengsten   273   -705   -432 

Valutaresultaten   -   -42.488   -42.488 

Kosten vermogensbeheer   -3.095   -   -3.095 

 82.014  397.501  479.515 

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

7.6.3 Overige baten

(x d1.000) 2013 2012

EUR EUR

Baten uit elders verzekerde bedragen   900 5.163

Interest   136 215

Andere baten*   4 24

  1.040 5.402

Onder de baten uit elders verzekerde bedragen worden de uitkeringen verantwoord die worden ontvangen van pensioen-
uitvoerders uit hoofde van polissen, die aan het fonds zijn overgedragen. De uitkeringen belopen een bedrag van 3 900  
(2012: 3 5.166). De uitkeringen in 2012 zijn inclusief incidentele afkopen voor een bedrag van 3 3.810.
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7.6.4 Pensioenuitkeringen

(x d1.000) 2013 2012

EUR EUR

Ouderdomspensioen   67.935 65.835

Nabestaandenpensioen   21.505 19.854

Afkoopsommen   239 326

Totaal ouderdoms- en nabestaandenpensioen   89.679 86.015

   

Arbeidsongeschiktheidspensioen inclusief sociale lasten   2.605 2.505

Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid   - 3.950

  92.284 92.470

De post Afkoopsommen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan 3 451,22 (2012: 3 438,44) per jaar  
(de afkoopgrens) overeenkomstig de Pensioenwet (artikel 66).

De post Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid betreft de premievrije opbouw die in 2012 zowel bij premie 
als bij uitkeringen werd verantwoord. Per saldo een bate en last van 3 3.953 in 2012. In 2013 is ervoor gekozen om deze beide 
niet afzonderlijk te presenteren. De opbouw is wel, net als in 2012, in de voorziening opgenomen.

7.6.5 Pensioenuitvoeringkosten

(x d1.000) 2013 2012
EUR EUR

Bestuurskosten   184   160 
Administratiekostenvergoeding   2.628   2.589 
Aanvullende dienstverlening (vooral communicatie)   69   137 
Controle- en advieskosten (excl. accountantskosten)   675   298 
Accountantskosten   86   137 
Contributies en bijdragen   335   312 
Kosten beleggingen   5.775   2.262 
Totaal uitvoeringskosten  9.752   5.895 

   
In mindering op beleggingskosten -6.670   -3.095 

  
  3.082   2.800 

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

Bezoldiging bestuurders
De vergoedingen aan het statutair bestuur houden verband met werkzaamheden voor bestuurs- en commissievergaderingen. 
De vergoedingsregeling voor bestuursleden kent een vacatiegeld van 3 573,00 per dagdeel en een vergoeding voor reiskosten, 
zijnde de werkelijke kosten voor openbaar vervoer dan wel 3 0,29 per kilometer. Naast kostenvergoedingen ontvingen de 
bestuursleden in 2013 in totaal 3 56.136 aan vacatiegeld (2012: 3 99.662) (X 3 1) voor de voorbereiding op en het bijwonen 
van vergaderingen.
De overige gremia ontvangen een onkostenvergoeding. Het intern toezicht is extern belegd.
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Honoraria accountant

(x d1.000) Accountant Overig netwerk Totaal

EUR EUR EUR

2013

Controle van de jaarrekening   86   -   86 

Andere controlewerkzaamheden   -   -   - 

Fiscale advisering   -   35   35 

Andere niet-controle diensten   -   -   - 

  86   35   121 

2012

Controle van de jaarrekening   111   -   111 

Andere controlewerkzaamheden   26   -   26 

Fiscale advisering   -   34   34 

Andere niet-controle diensten   -   -   - 

  137   34   171 

7.6.6 Pensioenopbouw

Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw. Dit is het effect op de  
voorziening pensioenverplichtingen van de in het verslagjaar opgebouwde nominale rechten ouderdomspensioen en  
nabestaandenpensioen. Verder is hierin begrepen het effect van de individuele salarisontwikkeling.

7.6.7 Toeslagverlening 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 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 aangesloten 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 2013 Indexatie 2012 Indexatie 2011 Indexatie 2010

% % % %

Deelnemers Looninflatie 1,00% 1,10% 1,10% 1,00%

Realisatie 1,00% 1,10% 1,10% 1,00%

Pensioengerechtigden Prijsinflatie 1,98% 2,33% 1,40% 0,40%

Realisatie 0,00% 0,00% 0,70% 0,20%

Gewezen deelnemers Prijsinflatie 1,98% 2,33% 1,40% 0,40%

Realisatie 0,00% 0,00% 0,70% 0,20%
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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. In 2012 en 2013 is aan pensioengerechtigden en gewezen deelnemers  
geen toeslag toegekend. In afwijking van de tabel is per 1 januari 2013 aan deelnemers die vallen onder de Achmea pensioen-
reglementen een toeslag van 1,35% toegekend, evenals aan gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Aan deelnemers 
vallend onder de regeling die geldt voor Univé Services B.V., is per 1 januari 2013 geen toeslag toegekend (per genoemde 
datum is toeslagverlening voorwaardelijk voor (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden).

7.6.8 Rentetoevoeging

De pensioenverplichtingen zijn opgerent met 0,351% (2012: 1,544%), zijnde 3 12,1 miljoen (2012: 3 47,9 miljoen). Het rente-
percentage is afgeleid van de éénjaarsrente uit de rentetermijnstructuur per begin van het boekjaar zoals gepubliceerd door DNB.

7.6.9 Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de voorziening pensioen-
verplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de 
financiering van de verwachte pensioenuitkeringen in de verslagperiode.
Toekomstige pensioenuitvoeringskosten (in het bijzonder excassokosten) worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen 
in de voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat 
vrijkomt ten behoeve van de financiering van de verwachte uitvoeringskosten in de verslagperiode.

7.6.10 Wijziging marktrente

Jaarlijks wordt per 31 december de reële waarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de actuele 
rente-termijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het hoofd  
wijziging marktrente.

7.6.11 Wijziging overige actuariële uitgangspunten

Als gevolg van de invoering van de nieuwe AG-Prognosetafel is in het verslagjaar 2012 een last verantwoord van 3 28,8 miljoen. 
In 2013 zijn geen wijzigingen in de actuariële uitgangspunten geweest.

7.6.12 Saldo overdracht van rechten

(x d1.000) 2013 2012

EUR EUR

Saldo overdrachten van rechten

Inkomende waardeoverdrachten   -9.142 - 3.167

Uitgaande waardeoverdrachten   8.421 2.713

Subtotaal   -721 - 454

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

Toevoeging aan de technische voorziening   10.006 3.814

Onttrekking aan de technische voorziening   -8.745 - 3.610

Totaal overige resultaten   1.261 204

Saldo overdracht van rechten   540 -250

Een inkomende waardeoverdracht betreft de ontvangst van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de vorige  
werkgever van de contante waarde van premievrije pensioenaanspraken van deelnemers, die tot de ontslagdatum zijn  
opgebouwd. 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.
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7.6.13 Overige wijzigingen in de technische voorzieningen

(x d1.000) 2013 2012
EUR EUR

Kanssystemen

Sterfte   -5.159 - 377 

Arbeidsongeschiktheid   -7.222 3.339

Mutaties   810 1.033

Totaal kanssystemen   -11.571  3.995 

Overige mutaties

Overig   - - 9.345

Totaal overige mutaties   - - 9.345

Totaal overige wijzigingen in de technische voorzieningen   -11.571  - 5.350 

De overige resultaten in 2012 (bate van 3 9.345) betroffen een last van 3 3.656 ten gevolge van een verklaard conversieverschil 
vanwege de overgang naar het nieuwe pensioenadministratiesysteem en een bate van 3 13.001 als gevolg van een wijziging in 
de methodiek van tariefberekening.

7.6.14 Overige lasten

(x d1.000) 2013 2012

EUR EUR

Lasten uit hoofde van elders verzekerde bedragen   673 5.967

Interest   102 -

Andere lasten   27  43 

  802  6.010 

De daling van de lasten uit hoofde van elders verzekerde bedragen worden grotendeels veroorzaakt door in 2012  
verantwoorde incidentele afkopen (3 3.810).

7.6.15 Belastingen

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

7.6.16 Vaststelling van de Jaarrekening door het bestuur

De Meern, 23 juni 2014
Getekend namens het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars

R. Wenselaar   J.G.A. van den Brink
Voorzitter   Vicevoorzitter

R.M. van Hees   S.A. de Groot
H.H.B. Limberger    F.A.G. Hol
O. Veldt   P.M.B. Wilson
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8 Overige gegevens
8.1 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten
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 2013 is opgenomen in de paragraaf van de staat van baten en lasten in de jaarrekening.

8.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

8.3 Actuariële verklaring

Opdracht 
Door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars te De Meern is aan Towers Watson Nederlands B.V. opdracht 
verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2013. 

Gegevens 
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid 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 jaarrekening. 
De accountant van het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid (materiële 
juistheid en volledigheid) van de basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn oordeel 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 zijn zodanig dat ik die gegevens als uitgangspunt van de 
door mij beoordeelde berekeningen 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 onjuist-
heden van materieel belang bevatten. Ik heb mij een oordeel gevormd over de waarschijnlijkheid waarmee het pensioenfonds de tot 
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 Koninklijk 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 berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel bezien, 
toereikend vastgesteld. Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum hoger dan het wettelijk vereist eigen 
vermogen. Gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten aanzien van de verplichtingen, aangegaan tot  
balansdatum, geen 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 Pensi-
oenwet.

De vermogenspositie van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars is naar mijn mening voldoende.

Purmerend, 23 juni 2014 

drs. B.A. Weijers AAG
Verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V.
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 8.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars te De 
Meern gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 
2013 met 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 resultaat 
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). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het bestuur 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 controle-informatie over de bedragen en de  
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, 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 risico-inschattingen 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 risico-inschattingen 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 controle-informatie 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 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 
9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

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, 23 juni 2014
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 2012 zijn met de deelnemende organisaties nieuwe uitvoeringsovereenkomsten afgesloten.  
De overeenkomst loopt voor onbepaalde tijd en kent een opzegtermijn van een jaar. 

Opzegging uitvoeringsovereenkomsten
Opzegging door werkgevers
In aanloop naar een nieuwe pensioenregeling per 2014 en per 2015 is door een klein aantal bij het fonds aangesloten  
werkgevers de uitvoeringsovereenkomst per 2014 of per 2015 opgezegd of aangegaan voor een gesloten groep. Ten aanzien 
van een grote aangesloten werkgever is dit toegelicht onder paragraaf 4.2.1.

Opzegging door het fonds
Door het fonds zelf is in 2013 de uitvoeringsovereenkomst met één werkgever per 31 december 2014 opgezegd. Dit is verder 
toegelicht onder paragraaf 4.2.1.

Per 31 december 2013 kan van aangesloten organisaties onderstaand overzicht worden gegeven: 

2013 2012 2011 2010 2009

Ziekenfonds / Zorgverzekeraars 12 12 13 14 14

Bovenbouwinstellingen / Verzekeraars 10 12 10 12 12

Tandheelkundige instellingen 8 8 7 7 7

Koepel- / Holdingorganisaties 1 1 1 1 1

Informatica-instellingen 6 6 6 6 5

Trombosediensten / Artsenlaboratoria 2 2 2 2 2

Overige instellingen 14 16 15 15 17

Totaal 53 57 54 57 58
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Bijlage 2 Volumeveranderingen

Mutatieoverzicht

 
Deelnemers

Gewezen 
deelnemers

Arbeids-
ongeschikte 
deelnemers

Pensioen-
gerechtigden Totaal

Stand per 1 januari 2013 14.898 17.195 938 6.580 39.611 

Gecorrigeerde stand 1 januari 2013 14.887 17.095 937 6.561 39.480

Van gewezen dln naar dln

Van dln naar gewezen dln -3.699 3.703 0 0 4

Beëindiging wezenpensioen 0 0 0 -12 -12

Arbeidsongeschiktheid -22 0 22 0 0

Revalidering 2 3 -5 0 0

Pensionering -169 -363 -44 576 0

Toetreding 1.498 -131 0 0 1.367

Overlijden -11 -27 -11 -71 -120

Waardeoverdracht 0 -92 0 0 -92

Afkoop klein pensioen 0 0 0 -62 -62

Overige oorzaken -65 217 11 6 169

Stand per 31 december 2013 12.421 20.405 910 6.998 40.734

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

2013 2012

Deelnemers mannen 4.660 5.581

vrouwen 7.761 9.317

Gewezen deelnemers mannen 6.831 5.632

vrouwen 13.574 11.563

Arbeidsongeschiktheidspensioen mannen 200 214

vrouwen 710 724

Ouderdomspensioen mannen 2.829 2.656

vrouwen 2.372 2.160

Partnerpensioen mannen 234 225

vrouwen 1.385 1.369

Wezenpensioen 178 170
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Overzicht gemiddelde leeftijd 

 Deelnemers Gewezen deelnemers Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen

2013 43,0 45,9 71,0 74,4

2012 44,2 46,0 72,6 74,4

2011 43,9 45,3 70,9 74,3

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
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Bijlage 3 Functies en nevenfuncties
Gedurende het jaar 2013 kan onderstaand overzicht worden gegeven van de (neven)functies van leden van het bestuur,  
de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan: 

Bestuur (Neven)functie(s) Organisatie

Dhr. J.G.A. van den Brink Bestuurslid Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

Bestuurslid Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden  
van de Vervoer- en Havenbedrijven

Bestuurslid Stichting Vermogensbeheer Belangenbehartiging  
Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven

Lid geschillencommissie Bedrijfstakpensioenfonds van de Betonproductenindustrie

Dhr. S.A. de Groot Zorginkoper Coöperatie VGZ ua

Kaderlid FNV Bondgenoten

Dhr. R.M. van Hees Financieel directeur CZ 

Dhr. F.A.G. Hol Voorzitter Stichting Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Lid Beleggingscommissie Algemeen Mijnwerkersfonds en  
Stichting Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Lid (tot 1 juli 2013) Raad financiële verhoudingen Den Haag

Penningmeester Vereffeningscommissie gemeenschappelijke regeling 
Bestuursacademie Zuid Nederland

Lid raad van commissarissen B.V. Techno House Heerlen

Lid raad van toezicht Stichting Cultura Nova Heerlen 

Voorzitter Stichting Servicepunt Detailhandel Parkstad Limburg

Voorzitter Stichting Gemeenschapshuis Welten-Benzenrade Heerlen

Lid Stichting Dr. Nolensfonds Sittard  
(verbonden aan CDA Limburg)

Lid Raad van Deelnemers van AZL

Dhr. H.H.B. Limberger Lid raad van bestuur O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid ua

Lid bestuur Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars

Lid Bestuurscommissie  
Verzekeringen & Uitvoering

Zorgverzekeraars Nederland

Penningmeester  
Dagelijks Bestuur

MKB Haarlemmermeer - Schiphol

Lid raad van toezicht Stichting Ovaal 

Voorzitter bestuur Stichting Orde van St. Pieter 

Dhr. M.B.G.M. Oostendorp Lid raad van bestuur  
(tot 1 februari 2013)

Coöperatie VGZ ua

Lid raad van bestuur  
(vanaf 1 februari 2013)

SNS REAAL N.V.

Vicevoorzitter CCS

Voorzitter Verantwoordingsorgaan pensioenfonds ABN-AMRO

Lid board of inspiration NIBE/SVV

Lid raad van commissarissen Vektis B.V. 

Lid raad van commissarissen NWB Bank
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Dhr. O. Veldt Directeur asset management 
Achmea Groep 

Achmea

Lid raad van commissarissen  
(tot 18 februari 2013)

Residex B.V.

Lid ALM-commissie De Friesland Zorgverzekeraar

Dhr. R. Wenselaar Vicevoorzitter raad van bestuur Menzis

Lid raad van commissarissen Vektis B.V.

Lid raad van toezicht 
(tot 10 oktober 2013)

NHL Hogeschool

Lid bestuur (tot 15 januari 2013) Van Houten & Co

Lid bestuur (tot 9 december 2013) De Groene Zaak

Mevr. P.M.B. Wilson Financieel adviseur 
(tot 1 oktober 2013)

CNV Dienstenbond Financieel Adviesbureau

CNV Dienstenbond Financieel 
Adviesbureau

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in 
Bloemen en Planten

Bestuurslid, lid beleggings-
commissie, lid studiecommissie, 
lid communicatiecommissie  
en lid commissie governance  
(ad hoc)

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en  
Voedselvoorzieningshandel

Bestuurslid, lid beleggings-
commissie, lid pensioen-
commissie en lid klankbordgroep 
(ad hoc)

Stichting Co-op pensioenfonds

Bestuurslid, lid beleggings-
commissie, lid communicatie-
commissie en lid commissie 
bestuursmodellen (ad hoc)

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in 
Levensmiddelen

Bestuurslid, portefeuillehouder 
‘balans- en vermogensbeheer’ 
en ‘portefeuillehouder pensioen 
en actuarieel’  
(per 1 oktober 2013)

NN CDC pensioenfonds

Deelnemersraad (Neven)functie(s) Organisatie

Dhr. H.A.M. Acampo Functionaris HRM CZ

Lid redactiecommissie  
vakopleidingen

ZN

Lid opleidingscommissie ZN

Penningmeester, kring  
Landgraaf (tot 15 maart 2013)

De Unie

Kaderlid Zorgverzekeraars De Unie

Dhr. H. van Dijk Functioneel ontwerper/  
exploitatiemedewerker

Menzis
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Dhr. C.N. de Graaff Vicevoorzitter KBO, afdeling Utrechtse Heuvelrug

Secretaris Stichting Zelfmanagement Antistollingspatiënten Nederland 
(Stizan)

Vicevoorzitter Locale cliëntenraad P.G. Verpleeghuis Houttuinen-Haarlem

Lid Centrale cliëntenraad Zorgbalans-Haarlem

Lid Academische Ziekenhuizen (CRAZ) - Utrecht

Lid Patiënten Advies Raad UMC St. Radboud Nijmegen

Lid Patiëntenberaad St.Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Vice-president ISMAAP for Anticoagulated Patients Geneve

Lid College van Toezicht op de Onafhankelijkheid (CTO)  
TUV Nederland

Dhr. M. Hayma Geen

Dhr. P.J. Hornes Ondersteuner  
ondernemingsraad

Univé Verzekeringen

Dhr. G.P. Jager Manager Finance & Control Eno Zorgverzekeraar N.V.

Bestuurslid Stichting Ondersteuning Eerstelijnszorg

Dhr. T. Lont Assistent-zorginkoop integrale 
zorg (tot 1 november 2013)

Coöperatie VGZ ua

Zelfstandig consultant 
(per 1 november 2013)

Voorzitter Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende 
Gezondheidszorg

Kaderlid CNV Dienstenbond

Lid budgetcommissie Bondsraad CNV Dienstenbond

Dhr. J. de Vries Algemeen medewerker  
declaratieverwerking 

Menzis

Lid stuurgroep Cao-overleg Ziektekostenverzekeraars

Dhr. M.H.L. de Wert Manager productontwikkeling CZ

Directeur assurantiebemiddeling  
Stichting Intermediair  
CZ Verzekeraars 
(van CbusineZ, gelieerd aan CZ)

Stichting Intermediair CZ Verzekeraars

 

Secretaris Stichting Oriolus

Secretaris Stichting Racing Beheer

Verantwoordingsorgaan (Neven)functie(s) Organisatie

Dhr. G. van de Haar Manager bestuursdienst Menzis

Dhr. J. Hoenderdaal Beleidsadviseur P&O Achmea

Dhr. T.J. van Hout Kaderlid De Unie

Dhr. M. Huijsen Gemeenteraadslid Gemeente Medemblik

Kaderlid FNV

Dhr. L. Putuhena Geen

Dhr. E. Roijers Directeur HRM/facilitair bedrijf CZ

Voorzitter Onderhandelingscommissie Cao Zorgverzekeringen ZN

Voorzitter Bezwarencommissie SVRZ

Voorzitter Steunstichting Dierenasiel Goes

Voorzitter Bestuur Stichting Sectorfonds Financiële Dienstverlening
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Bijlage 4 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.

CEM-benchmark
CEM is een benchmarking specialist uit Canada. CEM biedt een onafhankelijke en objectieve benchmark analyse voor onder 
meer pensioenfondsen. CEM voert ook in opdracht van de Vereniging voor Bedrijfstakpensioenfondsen onderzoeken uit naar 
(de kosten van) pensioenfondsen inzake pensioenbeheer en vermogensbeheer. 

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

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

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  
effectenbewaarder (custodian) de fysieke stukken, zoals aandelen en obligaties bewaard. 

Defined benifit regeling
De internationale aanduiding voor een pensioenregeling waarbij de pensioenuitkering vooraf al vastligt. In Nederland gaat  
het dan om eindloon- en middelloonregelingen. Daarin is de hoogte van het pensioen gekoppeld aan het salaris en aantal 
dienstjaren. De pensioenpremie staat niet van te voren vast. 

Defined contribution regeling
De internationale aanduiding voor een pensioenregeling waarbij de pensioenuitkering niet vooraf al vastligt. Bepalend is de premie 
die jaarlijks door de werkgever wordt betaald. Het pensioen is volledig afhankelijk van het rendement op de betaalde premies. 
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Dekkingsgraad
De waarde van het pensioenvermogen uitgedrukt als percentage van de waarde van de pensioenverplichtingen.  
De dekkingsgraad 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.

Discretionair beheer
Op maat gemaakt vermogensbeheer. 

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

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. 

FIRM (Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode)
FIRM is een geïntegreerde methode voor de analyse van risico’s bij alle typen ondernemingen waarop DNB toezicht houdt. 
Risicoanalyse wordt door de toezichthouder gebruikt om inzicht te krijgen in de risico’s die samenhangen met de activiteiten die 
een onderneming uitvoert en de mate waarin deze een potentiële bedreiging kunnen vormen voor de toezichtdoelstellingen. 
Door de risico’s en de beheersing te scoren worden risico’s, beheersing, activiteiten en instellingen onderling gerangschikt, 
waarmee input wordt geleverd voor een zo efficiënt mogelijke allocatie van schaarse toezichtcapaciteit. 

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. 

Hedge fondsen
Beleggingsfondsen die een zeer actief beleid voeren op hun portefeuille, weinige beperkingen kennen in instrumenten en  
strategieën 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. 

Hybride regelingen
Een pensioenregeling die uit twee of meer pensioensystemen is samengesteld. Te denken valst aan een combinatie van  
eindloon en middelloon of eindloon en beschikbare premie. De verschillende systemen betreffen veelal verschillende salaris-
componenten of een bepaalde salarisgrens waarboven op basis van een ander pensioensysteem pensioen wordt opgebouwd. 



112 JAARVERSLAG 2013

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

Leveraged loans
Bankleningen met onderpand.

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.

OTC forwards
Een OTC forward is een niet door de beurs gereguleerd derivaat dat de gebruiker in staat stelt om op een goedkope en  
efficiënte manier een blootstelling naar het onderliggende instrument te verkrijgen. 

Outperformance
Er wordt een beter resultaat behaald dan de benchmark. 

Paritair bestuur
Een bestuur waarbij de werkgeversvertegenwoordiging en de werknemersvertegenwoordiging evenveel zetels bezitten.  
Door de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen maken pensioengerechtigde(n) ook deel uit van  
het paritair bestuur. 

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. 

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. 
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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.

Technische voorziening
De passiva van het pensioenfonds, gelijk aan de waarde van de pensioenverplichtingen. 

Tweede pijlerpensioen
De ‘tweede pijler’ is het aanvullend pensioen, ook wel kortweg pensioen genoemd. Het Nederlandse aanvullend pensioen 
wordt door werknemers tijdens hun werkzame leven opgebouwd. De premie wordt betaald door werknemer en werkgever 
samen. De opbouw hiervan, een secundaire arbeidsvoorwaarde (uitgesteld loon), gebeurt meestal tot de fiscaal toegestane 
grens. Het wordt gefinancierd door een kapitaaldekkingsstelsel of - veel minder vaak - een omslagstelsel, of een combinatie  
van beide. Het pensioen is bedoeld als aanvulling op de AOW-uitkering, maar gaat niet noodzakelijk tegelijk in.

UFR (Ultimate Forward Rate)
Binnen het toetsingskader voor pensioenfondsen wordt voor de berekening van de (contante) waarde van de verplichtingen 
een door DNB te publiceren rentetermijnstructuur gehanteerd. Het officiële kader was tot 30 september 2012 gebaseerd op de 
zuivere rentetermijnstructuur. Vanaf 30 september 2012 is het officiële kader gebaseerd op de UFR.
De UFR is gedurende 20 jaar gelijk aan de marktrente, daarna convergeert deze rekenrente in 40 jaar naar een hoger niveau 
door een gewogen middeling van de marktrente en een vaste lange termijn rente. In de vaststelling van de UFR wordt een 
driemaands middeling (van de marktrente) toegepast. 

Underperformance
Er wordt een slechter resultaat behaald dan de benchmark. 

Vastrentende waarden 
Beleggingssoort waarover in beginsel een vaste rentevergoeding 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. 

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. 

Wvbp
Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Deze wet herziet de wettelijke regels voor de governance en medezeggenschap  
voor pensioenfondsen. Deze wet is in 2013 in werking is getreden en verplicht per 1 juli 2014 tot de invoering van een van  
de vijf wettelijk voorgeschreven bestuursmodellen. 

Zekerheidsmaat(staf)
De (voorgenomen) aanpassing van het FTK om ervoor te zorgen dat pensioenfondsen de wettelijke zekerheidsmaat kunnen 
waarmaken. In het nieuwe FTK zal een maatstaf worden opgenomen die de solvabiliteit van een pensioenfonds bepaalt.  
Deze maatstaf heet de zekerheidsmaat(staf). De maatstaf geeft de kans aan dat een pensioenfonds binnen één jaar in  
onderdekking raakt, gerekend vanuit een evenwichtssituatie. Deze kans mag thans niet groter zijn dan 2,5%. 
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