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Actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn) van 
Stichting Pensioenfonds ERIKS 

 

Voorwoord 
Deze actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn) van Stichting Pensioenfonds ERIKS is 
geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. De Abtn geeft uitvoering aan 
de in het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen vermelde richtlijnen, zoals 
geformuleerd in de artikelen 24 tot en met 29. Naast de beschrijving van de actuariële opzet 
en de pensioenregeling wordt in deze Abtn ook ingegaan op de organisatiestructuur van 
Stichting Pensioenfonds ERIKS en het interne beheersingssysteem. Tevens wordt aandacht 
besteed aan het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en de financiële sturingsmiddelen 
die het bestuur ter beschikking heeft. 

Met ingang van 1 januari 2020 is Stichting Pensioenfonds ERIKS een slapend 
pensioenfonds. Er zijn geen premie-inkomsten meer en de actieve deelnemers zijn per 
genoemde datum gewezen deelnemers bij het fonds geworden. 

Deze versie van de Abtn maakt de in de bestuursvergaderingen van november 2019 tot en 
met juni 2020 genomen bestuursbesluiten zichtbaar.  
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Inleiding 
Stichting Pensioenfonds ERIKS, hierna te noemen “het pensioenfonds”, voerde tot en met 
31 december 2019 de pensioenregeling uit die ERIKS nv en de aan haar aangesloten 
ondernemingen hebben getroffen voor de werknemers.  

Beleidsuitgangspunten en kwantitatieve doelstellingen 

Missie 
De missie van het pensioenfonds beschrijft de identiteit van het pensioenfonds. De vraag 
naar het bestaan wordt met de missie beantwoord. Hierbij heeft het bestuur van het 
pensioenfonds ook een aantal kernwaarden geformuleerd. Sommige kernwaarden zijn 
verwerkt in de missie. Andere kernwaarden zijn hier meer van afgeleid, maar in dit kader niet 
minder belangrijk. De missie van het pensioenfonds is als volgt: 

Op een verstandige, verantwoorde en transparante wijze (laten) beheren van de 
beschikbare middelen, zo efficiënt mogelijk besturen en zo optimaal mogelijk toezicht 
houden op de werkzaamheden die niet direct door het pensioenfonds worden verricht, om 
de aan de deelnemers gezegde pensioenaanspraken waar te kunnen maken, waarbij 
draagvlak onder de deelnemers bestaat ten aanzien van de wijze waarop dit gebeurt. Hierbij 
worden, gelet op een optimale verhouding van de inzet van interne en externe expertise, de 
beschikbare middelen op basis van de geformuleerde randvoorwaarden ingezet om een zo 
optimaal mogelijk pensioenresultaat te kunnen bereiken. 

Aanvullend hierop heeft het bestuur de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

• Betrokkenheid en inzicht/begrip van de deelnemer door een zo gericht mogelijke 
wijze van communicatie waarbij de beschikbare korte lijnen binnen de werkgever 
expliciet worden ingezet en de bereikbaarheid zo goed mogelijk wordt geborgd. 

• Het bespreken/toelichten van de risicobereidheid met alle stakeholders en het 
afleggen van verantwoording over de gemaakte afwegingen tussen de (verwachte) 
pensioenuitkomst en de vastgestelde risicobereidheid. 

• De uitvoering van de regeling wordt zo actueel mogelijk gehouden, gegeven de 
bewegingen in de branche (bijvoorbeeld flexibilisering uitkering), waarbij rekening 
wordt gehouden met kostenefficiëntie. 

• Een goede balans tussen kennis/inzicht bij bestuurders en de eisen ten aanzien van 
geschiktheid en de kosten die dit met zich mee brengt. 

Als kwantitatieve doelstellingen worden gehanteerd: 
- Optimaal beheer van de middelen in samenhang met de gedane toezegging, waarbij 

de primaire doelstelling is om te voldoen aan de nominale verplichtingen en de 
secundaire doelstelling om op lange termijn gemiddeld te indexeren met 75% van de 
geschoonde prijsinflatie.  

- Een vereiste dekkingsgraad van ten hoogste 120% onder nFTK (2015). 
- Een strategische renteafdekking, afgeleid van de strategische beleggingsmix, de 

duratie van de beleggingen in vastrentende waarden en de dekkingsgraad, van 60%.  
Deze 60% wordt naar de toekomst als een ondergrens beschouwd. 

De huidige kwalitatieve doelstellingen zijn vergeleken met de resultaten van de 
(aanvangs)haalbaarheidstoets. De resultaten geven aan dat de geformuleerde 
beleidsuitgangspunten en kwantitatieve doelstellingen geen verdere aanpassing behoeft.  

Visie  
In 2017 is gestart met een onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds. In augustus 
2017 heeft het bestuur een aantal scenario’s vastgesteld voor waar het pensioenfonds over 
vijf jaar vanaf dat moment kan staan. 
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Gegeven: er is een nieuwe pensioenregeling door sociale partners vastgesteld. 
De scenario’s zijn dan als volgt:  
1. Het pensioenfonds is een gesloten fonds voor nieuwe deelnemers. 

2. Het pensioenfonds is een volledig slapend fonds. 

3. Het pensioenfonds is (deels) uitvoerder van de nieuwe regeling (mogelijk DC-deel 

elders). 

4. Het pensioenfonds is geliquideerd en de opgebouwde aanspraken zijn overgedragen. 

Op het moment van vaststellen van deze Abtn is het pensioenfonds met ingang van  
1 januari 2020 een slapend pensioenfonds. Eerder heeft het bestuur reeds geconcludeerd 
dat op de langere termijn (5 tot 10 jaar) uitvoering van de (of een) pensioenregeling van 
ERIKS door het pensioenfonds geen reëel scenario lijkt vanwege stijgende kosten en de 
toenemende eisen aan de governance van het pensioenfonds. Op 19 februari 2020 heeft het 
bestuur daarom het voorgenomen besluit tot liquidatie van het pensioenfonds genomen. 
Momenteel wordt gekeken naar de partij die de pensioenaanspraken en –rechten kan 
overnemen waarbij de uitgangspunten zijn: 

1. geen aanvangskorting; 
2.  zo laag mogelijke kans op toekomstige kortingen; 
3. indexatiepotentieel voor de toekomst; 
4. vergelijkbare risicohouding. 

 
We kijken ook nog naar andere punten, waaronder de toekomstbestendigheid van de 
uitvoerder/kring. 

Strategie 
Het bestuur heeft eind 2017 een ALM-studie uitgevoerd. Op basis van deze ALM-studie zijn 
in 2018 wijzigingen in het beleggingsbeleid doorgevoerd die zijn verwerkt in de Abtn en in de 
Verklaring Beleggingsbeginselen. In 2019 is getoetst of de uitkomsten van de ALM-studie 
van 2017 nu nog valide zijn vanwege de veranderde marktomstandigheden. Conclusie van 
dit onderzoek was dat de uitkomsten van 2017 werden onderschreven.  

Vaststelling actuariële en bedrijfstechnische nota 

De voorliggende actuariële en bedrijfstechnische nota is vastgesteld in de 
bestuursvergadering van 8 juli 2020. Deze Abtn vervangt de versie van november 2019. 
 

Alkmaar, 8 juli 2020 

Stichting Pensioenfonds ERIKS 

 

 

P.M. Siegman (voorzitter)                         H. van den Heuvel (secretaris) 
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1. Hoofdlijnen organisatie en interne beheersingssysteem 

In dit hoofdstuk wordt een beschouwing gegeven van de mandaatregeling van het 
pensioenfonds. Daarna volgt een beschrijving van de hieraan gerelateerde operationele en 
beleidsmatige beheersingsmaatregelen. 

1.1 Relatie pensioenfonds met werkgever en werknemers 

De verhoudingen tussen werkgever, werknemer en pensioenfonds is als volgt: 

                                                          werkgever 

 

 
                             pensioen-        uitvoerings- 
                           overeenkomst       overeenkomst 
 
 
   werknemer/deelnemer     pensioenfonds 
          pensioenreglement 

Hieruit blijkt dat de pensioentoezegging (arbeidsvoorwaarde) wordt overeengekomen tussen 
werkgever en werknemers (vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad van ERIKS bv). 
De pensioenovereenkomst wordt vervolgens uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst en 
pensioenreglement. Het pensioenfonds fungeert als uitvoerder van de pensioenregeling. 
Zoals in het voorwoord bij deze Abtn aangegeven, is het pensioenfonds met ingang van  
1 januari 2020 een slapend pensioenfonds. De pensioenregeling van ERIKS nv en de door 
haar aangewezen dochtermaatschappijen is vanaf 1 januari 2020 niet langer ondergebracht 
bij Stichting Pensioenfonds ERIKS. 
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1.2 Organigram 

Organigram van het pensioenfonds  
 

Risicoherverzekeraar

(NN)
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(NN Investment Partners)
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Adviserend Actuaris

(LCP)
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(Aon)

Pensioengerechtigden

ERIKS nv

(en aangesloten 

ondernemingen)

Deelnemers

(inclusief gewezen 

deelnemers)

 

1.3 Beheersingskader van de organisatie 

Bestuur 

Samenstelling 
Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden. Drie bestuursleden, waaronder de secretaris, 
vertegenwoordigen de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (deze 
worden gezamenlijk verder aangeduid als de werknemersvertegenwoordigers) en twee 
(externe) bestuursleden, waaronder de voorzitter, vertegenwoordigen de werkgever. Het 
bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of als ten minste twee 
bestuursleden dit verzoeken. Van deze vergaderingen worden schriftelijke verslagen 
gemaakt. Daarnaast vergadert het bestuur ten minste twee maal per jaar met het 
verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. 

Doelstelling 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds. Het pensioenfonds 
stelt zich ten doel de verstrekking van pensioenen en andere uitkeringen inzake ouderdom, 
arbeidsongeschiktheid en overlijden aan werknemers en gewezen werknemers alsmede hun 
nagelaten betrekkingen overeenkomstig de bepalingen van de pensioenreglement en de 
statuten.  

Het bestuur tracht dit doel te bereiken door: 
1. Het vormen en in stand houden van fondsen; 
2. Het uitvoeren van de pensioenregeling zoals in de pensioenovereenkomst(en), 

uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement omschreven; 
3. Al die maatregelen te treffen, die aan het doel ten goede komen. 
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Vanaf 1 januari 2020 is SPE een slapend fonds. Het bestuur is van mening dat er andere 
grotere partijen zijn die de uitvoering van de pensioenregeling op een kosten-efficiëntere 
wijze kunnen doen. Het gevolg daarvan is dat binnen afzienbare tijd alle verplichtingen 
zullen worden overgedragen naar een partij die voldoet aan de gestelde eerder genoemde 
uitgangspunten.  

Overige taken 
Zoals in artikel 3 van de statuten omschreven kan het pensioenfonds op verzoek van de 
vennootschap optreden als uitvoeringsorgaan voor specifieke aan ouderdom of pensioen 
gerelateerde regelingen, mits in overeenstemming met de regels betreffende taakafbakening 
zoals beschreven in de Pensioenwet.  

Bevoegdheden  
De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en het bestuurshandvest. 
Daarbij is uitgegaan van de Code Pensioenfondsen 2018 die wettelijk is verankerd en 
waarin normen zijn opgenomen. 

Het bestuur is bevoegd het pensioenfonds in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan ten minste één door de 
werkgeversvertegenwoordiger en ten minste één deelnemersvertegenwoordiger 
gezamenlijk. Om het pensioenfonds te verbinden, zijn de handtekeningen van ten minste 
deze twee bestuursleden nodig.  

De besluiten van het bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, 
tenzij dit statutair of in het bestuurshandvest anders geregeld is. De gezamenlijke 
werknemersvertegenwoordigers brengen evenveel stemmen uit als de gezamenlijke 
werkgeversvertegenwoordigers. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats. Staken 
bij herstemming de stemmen weer, dan zal het voorstel geacht worden te zijn verworpen. 

Ieder bestuurslid heeft het recht zich bij afwezigheid bij vergaderingen te laten 
vertegenwoordigen door een ander bestuurslid via een schriftelijk volmacht. 

Het bestuur heeft het (financieel) administratief en geldelijk beheer (uitvoering) gedelegeerd 
aan het pensioenbureau. Daarnaast zijn de deelnemers- en uitkeringsadministratie en het 
vermogensbeheer uitbesteed aan respectievelijk RiskCo Administrations B.V. (verder: 
RiskCo of administrateur) en NN Investment Partners B.V. (verder: NNIP of 
vermogensbeheerder).  

Elk bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich, krachtens een 
bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde der bestuurders zich daarvoor heeft 
uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. 

Beleggingsadviescommissie 
Het fonds kent een beleggingsadviescommissie (BAC) die bestaat uit ten minste twee 
bestuursleden waarvan één werknemersvertegenwoordiger en één 
werkgeversvertegenwoordiger. De BAC heeft een externe voorzitter. Daarnaast zijn er twee 
toehoorders, zijnde de operationeel manager van het pensioenbureau en de secretaris van 
het verantwoordingsorgaan.  

De BAC kan zich laten bijstaan door een beleggingsadviseur. In de BAC worden alle 
beleggingszaken besproken. Ten minste viermaal per jaar wordt het door het bestuur 
geformuleerde beleggingsbeleid in het bijzijn van de beleggingsadviseur uitvoerig besproken 
met de vermogensbeheerder. De op advies van de BAC door het bestuur genomen 
besluiten worden vastgelegd in de Verklaring Beleggingsbeginselen voor zover het een 
wijziging van het beleggingsbeleid betreft. Deze verklaring is de basis voor het 
beleggingsmandaat van de vermogensbeheerder. Aan de hand van de rapporten van de 
vermogensbeheerder beoordeelt het pensioenbureau of het mandaat juist is omschreven en 
juist wordt uitgevoerd en of de daadwerkelijke beleggingen aan het beleid en de aan de 
vermogensbeheerder afgegeven mandaten voldoen. Deze laatste review ligt vast in een 
Excel sheet. 
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Ten behoeve van de countervailing power laten de bestuursleden die niet tevens BAC-leden 
zijn, zich bijstaan door een externe adviseur ter voorbereiding op de te nemen besluiten.  

Sleutelfuncties 
Het fonds kent een drietal sleutelfuncties, te weten de Risicobeheerfunctie, de Actuariële 
functie en de Interne Audit functie. Het houderschap van de Interne Audit functie wordt 
ingevuld door de heer Wiering (director Internal Audit van ERIKS nv). De houder van deze 
functie is ingehuurd door het pensioenfonds en werkzaam op het pensioenbureau. De 
houder van de Risicobeheerfunctie is eveneens ingehuurd door het pensioenfonds. De 
Actuariële functie is uitbesteed aan de waarmerkend actuaris.  

In beleidsdocumentatie zijn autoriteit en status, rapportagelijnen en beheersmaatregelen 
rondom onafhankelijkheid vastgelegd. 

De werkzaamheden van de Interne Audit - en de Risicobeheerfunctie (invulling) worden in 
principe uitgevoerd door de houder van de functie. Beide houders kunnen het 
pensioenbureau om ondersteuning verzoeken. De invulling van de Actuariële functie is 
uitbesteed en wel aan de waarmerkend actuaris. 

Verantwoordingsorgaan 
Het bestuur heeft een verantwoordingsorgaan (VO) ingesteld en ziet dit orgaan als een 
belangrijke gesprekspartner. De inrichting, bevoegdheden en rechten zijn vastgelegd in de 
statuten en het reglement VO. In het VO zijn de actieve deelnemers, pensioengerechtigden 
en de werkgever vertegenwoordigd. De geledingen kunnen een verschillend aantal zetels 
hebben waarbij de deelnemers en de pensioengerechtigden op basis van onderlinge 
getalsverhoudingen vertegenwoordigd zijn. 

Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het is 
uitgevoerd. Het VO heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het 
bestuur aan de hand van onder meer het bestuursverslag, over het door het bestuur 
gevoerde beleid, evenals over de beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen 
met de reactie van het bestuur daarop, in het bestuursverslag opgenomen. 

Intern toezicht 
Het bestuur zorgt voor organisatie van transparant intern toezicht. Het intern toezicht betreft 
het kritisch bezien van het functioneren van het bestuur door onafhankelijke deskundigen.  

Het bestuur van het pensioenfonds heeft gekozen voor een visitatiecommissie. De taken, 
bevoegdheden en rechten van de visitatiecommissie zijn vastgelegd in het reglement 
visitatiecommissie. De sleutelfunctiehouders Risicobeheer en Actuarieel rapporteren ook 
aan de visitatiecommissie. De visitatiecommissie rapporteert aan het bestuur. Het bestuur 
bespreekt het rapport met het verantwoordingsorgaan en de bevindingen worden in het 
bestuursverslag van het pensioenfonds vermeld. De visitatiecommissie legt verantwoording 
af over de uitvoering van haar taken aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag.  

Pensioenbureau 
Het pensioenbureau is samengesteld uit functionarissen die werkzaam zijn bij of voor  
ERIKS nv en bestaat uit een operationeel manager en een secretaris. Naast het uitvoeren 
van alle dagelijkse werkzaamheden is het pensioenbureau (mede-)initiator en coördinator 
voor de beleidsvoorbereiding.  

De operationeel manager is verantwoordelijk voor alle dagelijkse operationele zaken. De 
operationeel manager is daarnaast specifiek verantwoordelijk voor de financiële 
administratie alsmede voor de communicatie met de vermogensbeheerder en de bewaking 
van de ontwikkeling van de financiële positie van het pensioenfonds.  
De secretaris is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bestuursvergaderingen, 
vergaderingen met het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie en fungeert als 
eerste aanspreekpunt voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het 
pensioenfonds. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor al hetgeen door de 
operationeel manager aan de secretaris gedelegeerd wordt.  
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Het bestuur van het pensioenfonds heeft regelmatig contact met het pensioenbureau of 
wordt door het pensioenbureau ad hoc ingelicht wanneer noodzakelijk. 

Compliance officer 
Het bestuur heeft een compliance officer aangewezen buiten de kring van het bestuur van 
het pensioenfonds, die een onafhankelijke rol binnen het pensioenfonds vervult. De 
compliance officer rapporteert aan het bestuur, zowel voor de dagelijkse gang van zaken, 
als in het geval zich een bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan.  
De compliance officer is onafhankelijk. Dit betekent dat de functionaris onafhankelijk 
rapporteert over de status van compliance, integriteit en gerelateerde incidenten.  
De compliance officer is belast met de controle op de naleving van de gedragscode en het 
integriteitsbeleid.  

Alle verbonden personen van het pensioenfonds hebben de mogelijkheid om 
onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard te rapporteren aan de 
compliance officer. Dit kan gaan om onregelmatigheden zowel binnen het pensioenfonds als 
bij partijen aan wie taken uitbesteed zijn. Daarnaast doet de compliance officer actief 
uitvraag naar de in het integriteitsbeleid benoemde onderwerpen waarbij de nadruk ligt op 
belangenverstrengeling.  

Verantwoording 
Het bestuur verstrekt De Nederlandsche Bank (DNB) per maand, per kwartaal en jaarlijks 
tijdig de staten die DNB nodig heeft voor de juiste uitoefening van haar taak. Verder wordt 
jaarlijks financiële verantwoording afgelegd aan het verantwoordingsorgaan.  

Externe deskundigen 

Het bestuur heeft een bij Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. (verder: LCP) werkzame 

actuaris benoemd als adviserend actuaris.  

Het bestuur heeft Aon benoemd als bureau voor de actuariële berekeningen. 

Het bestuur heeft een bij Aon werkzame beleggingsadviseur benoemd ter ondersteuning 
van de BAC bij (de uitvoering van) het beleggingsbeleid.  

Tevens heeft het bestuur een bij Aon werkzame actuaris benoemd als waarmerkend 
actuaris. De waarmerkend actuaris toetst onder andere jaarlijks de mate waarin de 
verplichtingen van het pensioenfonds door aanwezig vermogen worden afgedekt. Deze 
actuaris maakt jaarlijks een rapport voorzien van een verklaring en certificeert de actuariële 
verslagstaten.  

Het bestuur ziet er op toe dat Aon in het bezit is van een door DNB goedgekeurde 
gedragscode die het mogelijk maakt gebruik te maken van de diensten met betrekking tot de 
actuariële berekeningen als van een waarmerkend actuaris van dezelfde organisatie, zonder 
dat de onafhankelijkheid van de waarmerkend actuaris in het geding komt. 

Het bestuur heeft als extern accountantsbureau KPMG aangesteld. De accountant 
controleert de jaarrekening en de jaarstaten DNB. KPMG doet jaarlijks verslag van zijn 
controlewerkzaamheden door middel van een accountantsverklaring en eventueel een 
mondelinge of schriftelijke toelichting (accountantsverslag). 

Het bestuur kan zo nodig besluiten om gebruik te maken van eventuele andere externe 
deskundigen. 

Risicohouding 
De risicohouding komt tot uitdrukking in de gekozen onder- c.q. bovengrenzen ten aanzien 
van het pensioenresultaat voortvloeiend uit de (aanvangs-)haalbaarheidstoets en voor de 
korte termijn in de hoogte van het vereist eigen vermogen en een bandbreedte hiervoor.  
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Op basis van het gekozen beleggingsbeleid is de aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. 
Aan de hand van de uitkomsten heeft het bestuur de voorgeschreven ondergrenzen ten 
aanzien van het verwachte pensioenresultaat en de bovengrens voor de maximale afwijking 
vastgesteld. In paragraaf 4.3 van deze Abtn zijn de resultaten van de meest recente 
haalbaarheidstoets vastgelegd. 

De risicohouding op korte termijn wordt vertaald in het vereist eigen vermogen en een 
bandbreedte daarom heen. Dit alles wordt vertaald in een begrenzing naar boven ten 
aanzien van de vereiste dekkingsgraad. Hiervoor verwijzen wij naar paragraaf 4.4. van deze 
Abtn. De ondergrens is niet afzonderlijk gedefinieerd aangezien die in feite wordt bepaald 
door de grenzen die gesteld worden aan het beleggingsbeleid. 

De gehanteerde risicohouding is en wordt besproken met de vennootschap / werkgever en 
het Verantwoordingsorgaan. De risicohouding wordt kenbaar gemaakt aan de individuele 
deelnemers en de pensioengerechtigden. 

1.4 Operationele beheersingsmaatregelen 

Operationele processen en administratieve organisatie 
De volgende operationele processen (zie paragraaf 1.2 organigram) worden onderscheiden: 

• deelnemers- en aansprakenadministratie;  

• pensioenvaststellingen (actuariële werkzaamheden); 

• financiële administratie; 

• pensioenuitkeringenadministratie; 

• vermogensbeheer (inclusief de beleggingsadministratie); 

• beleidsvoorbereiding en secretariële ondersteuning. 

Administratie 
Het bestuur heeft het administratief en geldelijk beheer voor de dagelijkse werkzaamheden en 
het secretariaat en de bestuur ondersteuning gedelegeerd aan het pensioenbureau.  

De deelnemers- en aansprakenadministratie en pensioenvaststellingen zijn uitbesteed en 
worden uitgevoerd door RiskCo. De andere actuariële werkzaamheden worden in principe 
uitgevoerd door LCP.  

De taken en bevoegdheden van RiskCo zijn vastgelegd in een Overeenkomst 
Pensioenadministratie en een Service Level Agreement (SLA). Dit betreft (onder andere): 

• het conform de statuten en reglementen vaststellen van de pensioenaanspraken per  
1 januari op basis van de dan geldende, door de aangesloten onderneming opgegeven 
salarissen. 

• het opstellen van de bijbehorende pensioenopgaven. 

• de berekening van de jaarlijkse pensioenopbouw. 

• de verwerking van de periodiek van de aangesloten onderneming(en) ontvangen 
gegevens betreffende de mutaties in het deelnemersbestand. 

• de verwerking van pensioenoverdrachten en overige extern ontvangen mutaties in het 
deelnemersbestand. 

• de verzorging van de berichtgeving naar de deelnemers en gewezen deelnemers met 
betrekking tot de verwerkte mutaties. 
De vaststelling van de per 31 december van het boekjaar opgebouwde 
pensioenaanspraken. 

• de tijdige oplevering aan de adviserend actuaris van het pensioenfonds van de voor de 
risico-opgave en de vaststelling van de voorziening pensioenverplichtingen benodigde 
gegevens, alsmede van de overige gegevens voor het actuarieel verslag en de 
actuariële verslagstaten. 

De benodigde gegevens voor de deelnemersadministratie worden aangeleverd door het 
pensioenbureau dat de contacten onderhoudt met de deelnemende ERIKS-bedrijven. 
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Op basis van de door de deelnemers- en aansprakenadministratie aangeleverde gegevens 
beoordeelt de adviserend actuaris de door Aon uitgevoerde actuariële berekeningen voor 
onder andere: 

• de uit de pensioenregeling voortvloeiende overlijdensrisico’s die door het fonds worden 
herverzekerd. 

• de premies en/of koopsommen voor de jaarlijkse pensioenopbouw en alle overige 
kosten.  

• de voorziening pensioenverplichtingen en de overige technische voorzieningen/reserves. 

De pensioen(uitkeringen)administratie, eveneens uitbesteed aan RiskCo, omvat de 
volgende werkzaamheden: 

• het jaarlijks per 1 januari (zo nodig) herzien van de bruto pensioenuitkeringen. 

• het in geval van mutaties vaststellen van de bruto uitkeringen. 

• het opvragen en verzamelen van de benodigde gegevens voor de uitbetalingen. 

• het maandelijks op basis van het actuele bestand vaststellen van de inhoudingen en de 
netto uit te keren pensioenen. 

• het verzorgen van de opdracht tot uitbetaling van de pensioenen. 

• het verzorgen van de pensioenopgaven ten behoeve van de pensioengerechtigden (in 
geval van wijzigingen, alsmede voor de aangifte inkomstenbelasting). 

• he periodieke en jaarlijkse aangifte aan de belastingdienst en het College van 
Zorgverzekeringen (CVZ). 

• de periodieke afwikkeling van de afdrachten. 

• de controle op de rechtmatigheid van pensioenuitkeringen (attestatie de vita). 

• de behandeling van vragen van pensioengerechtigden. 

De financiële administratie, uitgevoerd door de operationeel manager van het 
pensioenbureau, omvat de volgende taken: 

• het in de boekhouding vastleggen van alle financiële handelingen en transacties. 

• de controle en het toezicht op de binnenkomende en uitgaande nota’s. 

• het regelen van de noodzakelijke betalingen. 

• het tijdig incasseren van de pensioenbijdragen. 

• de controle en administratieve verwerking van ontvangen gegevens m.b.t. de 
beleggingen. 

• het verzamelen en verwerken van financiële gegevens voor kwartaalrapportages aan 
DNB. 

• de afstemming van de financiële gegevens met de actuaris 

• het opstellen van het jaarverslag (bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening) 
en de verslagstaten voor DNB, alsmede de voorlegging van deze ter goedkeuring aan 
het bestuur 

• het tijdig ter beschikking stellen van de benodigde gegevens ten behoeve van de 
accountantscontrole. 

Het vermogensbeheer is uitbesteed aan NNIP. De operationeel manager verstuurt 
maandelijks de beleggingsresultaten aan het bestuur voorzien van zijn bevindingen. 

De beleggingenadministratie, uitgevoerd door de operationeel manager, omvat de volgende 
werkzaamheden: 

• de controle en administratieve verwerking van ontvangen gegevens m.b.t. de 
beleggingen. 

• de liquiditeitsbewaking en het zo nodig opstellen van een liquiditeitsprognose. 

• opstellen van de maandelijkse rapportage aan het bestuur met informatie over de 
mutaties in de beleggingsportefeuille, de performance ten opzichte van de relevante 
benchmarks. 

• verzamelen en verwerken van de beleggingsgegevens ten behoeve van rapportages 
aan DNB. 
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• het zo nodig terugvorderen van ingehouden dividendbelasting. 

De beleidsvoorbereiding en secretariële werkzaamheden c.q. ondersteuning betreffen de 
volgende zaken en worden door de operationeel manager en secretaris gezamenlijk 
uitgevoerd: 

• het in overleg met het bestuur voorbereiden en uitschrijven van vergaderingen van 
bestuur en deelnemers. 

• het in overleg met de voorzitter van het bestuur opstellen van de agenda en de 
bijbehorende stukken. 

• het bijwonen van de bestuursvergaderingen inclusief voorbereiding en (toezicht op de) 
afwikkeling van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden. 

• het notuleren van de vergaderingen. 

• toezicht op de correcte naleving van de bepalingen in de statuten en pensioenreglement, 
alsmede van de uitvoeringsovereenkomst tussen het pensioenfonds en de aangesloten 
onderneming(en). 

• het opvragen en verstrekken aan de hierna genoemde personen en instellingen van 
gegevens, voor zover wettelijke bepalingen dit vereisen c.q. toelaten en indien en voor 
zover de uitvoering van de binnen het kader van de administratieovereenkomst 
verstrekte opdracht dit vereist. 

• het onderhouden van mondelinge en schriftelijke contacten met onder meer: 

- de bestuursleden; 

- de leden van het VO; 

- de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden; 

- de aangesloten ondernemingen; 

- de adviserend en waarmerkend actuaris; 

- de visitatiecommissie; 

- de extern accountant; 

- de herverzekeraar(s); 

- de overheid; 

- de Belastingdienst; 

- de toezichthouders; 

- de bank(en). 

De secretaris en de operationeel manager corresponderen rechtstreeks met de betrokken 
personen en instanties. 

Ter uitvoering van de hiervoor vermelde taken is de secretaris respectievelijk de 
operationeel manager gemachtigd namens het pensioenfonds alle brieven te ondertekenen 
die hierop betrekking hebben, behoudens stukken die statutair door het bestuur dienen te 
worden getekend en stukken van beleidsmatige aard. Onder beleidsmatige stukken wordt 
hier onder meer verstaan stukken die een nadere interpretatie, uitleg of toetsing van het 
reglement en de statuten inhouden. 

De operationeel manager heeft de bevoegdheid om samen met ten minste één daartoe 
geautoriseerd bestuurslid van het pensioenfonds betalingsopdrachten te ondertekenen. 

Vermogensbeheer 
Het aan NNIP uitbestede vermogensbeheer wordt uitgevoerd aan de hand van de 
beleggingsrichtlijnen binnen de daarin gestelde bandbreedtes. Het bestuur en de BAC 
kunnen de vermogensbeheerder vragen om beleggingsvoorstellen te doen. De 
vermogensbeheerder rapporteert iedere maand over de samenstelling van de portefeuille, 
de mutaties gedurende de afgelopen maand, de waarde mutaties en eventuele andere 
gegevens. 

Het bestuur heeft een overzicht samengesteld met de rapportagebehoefte inzake het 
verloop en de samenstelling van de beleggingsportefeuille (zie bijlage 1). De operationeel 
manager gebruikt deze lijst als basis voor de maandelijkse rapportage aan het bestuur. 



 

Actuariële en bedrijfstechnische nota    
Versie 8 juli 2020 

14 

Bewaking en analyse van het operationele ondernemingsrisico en de 
managementinformatie 
De bewaking en analyse van het operationele ondernemingsrisico en de 
managementinformatie gebeurt door de operationeel manager onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur op basis van de mondelinge en schriftelijke rapportages van: 

• de uitvoerder van de deelnemers- en uitkeringenadministratie; 

• de adviserend en de waarmerkend actuaris; 

• Aon ten aanzien van de actuariële berekeningen; 

• de beleggingsadviseur; 

• de extern accountant; 

• de vermogensbeheerder. 

De operationeel manager rapporteert iedere maand de beleggingsperformance en de 
ontwikkeling van de dekkingsgraad digitaal (en indien nodig mondeling) aan het bestuur, 
alsmede tijdens de bestuursvergaderingen en verder tweemaal per jaar door middel van 
respectievelijk een kostenbegroting en een financieel jaarverslag. De sturing van het proces 
voorafgaand aan de vaststelling van de kostenbegroting respectievelijk het financieel 
jaarverslag door het bestuur wordt verzorgd door de operationeel manager. Hij bewaakt de 
voortgang, de tijdigheid en de kwaliteit op basis van een in overleg met het bestuur 
vastgestelde planning. 

De adviserend actuaris adviseert het bestuur over de financiële opzet van het pensioenfonds 
en de grondslagen waarop het rust. 
De waarmerkend actuaris heeft tot taak een verklaring af te geven over de juistheid van de 
op de balans en de rekening van baten en lasten voorkomende actuariële posten en een 
bevestiging te geven dat het pensioenfonds heeft voldaan aan de bepalingen krachtens het 
FTK zoals opgenomen in de Pensioenwet en hiervan afgeleide regelgeving. De 
waarmerkend actuaris waarmerkt het actuarieel verslag. De waarmerkend actuaris 
rapporteert schriftelijk aan het bestuur bij de afsluiting van een boekjaar en verder zo dikwijls 
als deze, dan wel het bestuur dit nodig acht. 
De extern accountant controleert jaarlijks de administratie van het pensioenfonds. Van deze 
controlewerkzaamheden brengt de accountant verslag uit aan het bestuur. 

Vanuit hun professionaliteit zullen de extern accountant en zowel de adviserend als de 
waarmerkend actuaris, indien nodig, adviseren bij wijziging van operationele processen of bij 
specifieke controlewerkzaamheden, daarbij inspelend op actuele ontwikkelingen en 
bevindingen.  

Continuïteit bedrijfsvoering 
Het toenemende belang van de continuïteit van de bedrijfsvoering en de rol van een 
ongestoorde werking van de automatisering in dat geheel en de informatiebeveiliging, heeft 
de doorlopende aandacht van het bestuur. Met betrekking tot de continuïteit van de 
gegevensverwerking en de back up/recovery daarvan heeft het bestuur specifiek aandacht 
of de aanwezige beheersmaatregelen voldoende zijn gewaarborgd, waarbij het gehanteerde 
IT-raamwerk gebaseerd is op IT-standaarden binnen de ERIKS-groep.  

Voor wat betreft de uitbestede werkzaamheden aan RiskCo en NNIP geldt dat deze 
organisaties aan de hand van SLA’s en ISAE 3402- of vergelijkbare verklaringen moeten 
kunnen aantonen op dit punt “in control” te zijn en alle gebruikelijke maatregelen hebben 
genomen om de continuïteit van hun dienstverlening te garanderen. Dit thema wordt in de 
periodieke evaluatiegesprekken ook meegenomen.  
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1.5 Beleidsmatige beheersingsmaatregelen 

Beleidsmatige processen en doelstellingen 
Om de gestelde doelen te verwezenlijken voert het bestuur een beleid, waarbij de actualiteit 
steeds in het oog wordt gehouden. Het bestuur kan voor de behandeling van specifieke 
onderwerpen een speciale commissie instellen. Ook kan het bestuur adviezen inwinnen bij 
externe deskundigen. 

Het bestuur laat zich bij het maken van beleid ondersteunen door periodieke rapportages, 
die tezamen een totaalbeeld moeten geven van de (financiële) positie van het 
pensioenfonds met de daarbij te onderkennen en te analyseren risico’s. Deze periodieke 
rapportages zijn onder meer: 

• het financieel jaarverslag; 

• een actuarieel jaarrapport; 

• de kostenbegroting plus de controle kostendekkendheid pensioenpremie; 

• de maandelijkse beleggingsrapportages, inclusief ontwikkeling dekkingsgraad; 

• de Asset Liability Management (ALM-)studie; 

• de verslagstaten voor DNB; 

• het rapport van de waarmerkend actuaris; 

• het rapport van de accountant; 

• het rapport van de visitatiecommissie; 

• de periodieke rapportages van de sleutelfunctiehouders; 

• de haalbaarheidstoets. 

Jaarlijks wordt door het pensioenfonds onderzoek gedaan naar de betaalbaarheid van de 
pensioenregeling, waarbij getoetst wordt of de premie voor het komende jaar nog 
kostendekkend is (zie ook paragraaf 4.3).  

Tevens worden periodiek de gehanteerde uitgangspunten met betrekking tot onder andere 
de lange termijn renteverwachting en de ontwikkeling van het personeelsbestand en de 
salarisontwikkeling getoetst. Deze toetsing (ALM-studie) vindt in principe eens in de drie jaar 
plaats, tenzij de omstandigheden aanleiding geven tot eerder onderzoek. 

Bewaking en analyse van het beleidsmatige ondernemingsrisico en de 
managementinformatie 
Ten behoeve van de informatievoorziening aan het bestuur worden maand-, kwartaal- en 
jaarcijfers opgesteld. De werkelijk behaalde resultaten worden afgestemd met de 
geprognosticeerde cijfers en desbetreffende beleidsplannen. Ten aanzien van de 
beleggingen wordt de behaalde performance afgezet tegen de afgesproken benchmark en 
becommentarieerd. 

Alle periodieke rapportages als onderdeel van de informatievoorziening worden in de 
bestuursvergaderingen behandeld. Hierbij wordt getracht rekening te houden met alle te 
onderkennen risico’s die van invloed kunnen zijn en wordt getracht op ontwikkelingen zo 
goed mogelijk adequaat in te spelen. 

Periodiek vindt door het bestuur, in overleg met de werkgever, een heroverweging plaats 
met betrekking tot de continuïteit van het pensioenfonds, waarbij aandacht geschonken 
wordt aan de mogelijkheid tot volledige herverzekering van de pensioenregeling. 

Geschiktheidsbeleid  
Het bestuur kent een geschiktheidsbeleid dat is opgenomen in de bijlage van het 
bestuurshandvest. Onderdeel van het geschiktheidsbeleid is het opleidingsplan, waarin 
onder meer staat op welke terreinen het bestuur als collectief een training volgt. 

Integriteitbeleid 
Het bestuur kent een integriteitsbeleid waarin de risicobereidheid alsmede de 
beheersmaatregelen op dit punt zijn opgenomen. Daarnaast kent het fonds de volgende 
integriteitsdocumenten: 
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- een gedragscode voor het bestuur en andere verbonden personen ter voorkoming van 
belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het pensioenfonds 
aanwezige informatie; 

- een compliance charter zijnde het geheel aan beleid, interne en externe regelgeving, 
voorlichtings- en monitoringsactiviteiten, die tezamen moeten leiden tot het realiseren van 
de compliance-doelstellingen; 

- een klokkenluidersregeling waarin is vastgelegd, dat alle aan het fonds verbonden 
personen de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, 
operationele en financiële aard; en 

- een incidentenregeling, waarin is vastgelegd op welke wijze incidenten die een gevaar 
(kunnen) vormen voor de beheersing en integriteit van de bedrijfsvoering kunnen worden 
gemeld, zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld. 

Communicatiebeleid 
Stichting Pensioenfonds ERIKS streeft naar een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering 
van de ERIKS pensioenregeling. Een adequaat communicatiebeleid maakt hier onderdeel 
van uit. Het communicatiebeleid is er op gericht om belanghebbenden (deelnemers, 
gepensioneerden, slapers, nabestaanden en arbeidsongeschikten met een 
premievrijstelling) te allen tijde op transparante en begrijpelijke wijze te informeren over de 
pensioenregelingen die SPE uitvoert, de (financiële) gang van zaken en over relevante 
veranderingen. Het communicatiebeleid wordt jaarlijks vertaald naar communicatie jaarplan. 

Uitbestedingsbeleid 
Het bestuur heeft een uitbestedingsbeleid opgesteld. Dit beleidsdocument is onder andere 
gebaseerd op de vereisten zoals opgenomen bij of krachtens de Pensioenwet, maar ook op 
de door DNB beschikbaar gestelde guidance voor uitbesteding. Onderwerpen opgenomen in 
het beleid zijn: 

• de doelstellingen die het fonds heeft ten aanzien van uitbesteding; 
• een expliciete uiteenzetting van wat wordt uitbesteed en wat niet; 
• de voorwaarden en selectiecriteria voor de uitvoerder; 
• hoe en wanneer het fonds de prestaties van de uitvoerder, aan de hand van vooraf 

vastgestelde indicatoren en rapportages monitort; 
• hoe en wanneer het fonds de uitbestedingsrelatie en het uitbestedingsbeleid in zijn 

geheel evalueert. 

IT-beleid 
Het fonds maakt voor de IT-omgeving en -mogelijkheden voor het grootste gedeelte gebruik 
van ERIKS nv. Naast de separate IT-omgeving van de uitbestedingspartijen (RiskCo en 
NNIP) wordt binnen het fonds slechts de bestuurdersportal door een externe partij gehost. 
Om deze reden kent het fonds een IT-beleid dat is gebaseerd op en aanvullend werkt op het 
IT-beleid van ERIKS nv. Dit is als zodanig opgenomen in het beleidsdocument. 

Privacybeleid 
Met ingang van 25 mei 2018 heeft het bestuur het reeds bestaande, maar gesegmenteerd 
vastgelegde beleid ten aanzien van privacy en persoonsgegevens vastgesteld in het 
beleidsdocument privacy. Het bestuur wenst op het punt van privacy, persoonsgegevens en 
het vertrouwelijk omgaan met deze gegevens en andere fondsdocumentatie volledig 
compliant te zijn. Het privacybeleid wordt actief uitgedragen naar uitbestedingspartijen.  

Beleid Integraal Risicomanagement 
In 2018 is het bestaande beleid rondom risicomanagement gecentreerd in het IRM-beleid. In 
het IRM-beleid is de beleidscyclus opgenomen aan de hand waarvan het risicomanagement 
wordt uitgevoerd. Tevens is in het IRM-beleid het door het bestuur vastgestelde 
totaaloverzicht van de gedefinieerde risico’s opgenomen. Aan de hand van een jaarkalender 
vindt de analyse van de risico’s alsmede de toetsing van de effectiviteit van de 
beheersmaatregelen plaats en komt (vrijwel) iedere bestuursvergadering aan de orde. 
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Financieel Crisisplan 
Op grond van artikel 145 van de Pensioenwet moeten pensioenfondsen in hun Abtn een 
financieel crisisplan hebben opgenomen. Het opstellen van een financieel crisisplan vergroot 
de slagvaardigheid van het pensioenfonds in tijden van crisis. Voordeel is bovendien dat 
deelnemers vooraf beter inzicht krijgen in de mogelijke gevolgen van een financiële 
crisissituatie bij het pensioenfonds voor hun pensioen.  

Het Financieel Crisisplan wordt verder besproken in paragraaf 4.7 en is opgenomen als 
bijlage 2 bij deze Abtn. 

1.6 Uitbesteding van werkzaamheden 

Overeenkomst, SLA en ISAE 
Met iedere partij aan wie werkzaamheden worden uitbesteed wordt een 
uitbestedingsovereenkomst gesloten die voldoet aan de bij of krachtens de Pensioenwet 
voorgeschreven vereisten. In deze overeenkomst staan daarnaast de aard, de omvang en 
de beschrijving van de werkzaamheden.  

Onder deel van de overeenkomst is een Service Level Agreement (SLA). In de SLA worden 
op gedetailleerd niveau de werkzaamheden omschreven en wordt tevens ingegaan op de 
beoordeling van de prestaties van de uitbestedingsorganisatie. De uitbestedingspartner 
rapporteert aan het bestuur van het pensioenfonds via rapportages die voldoen aan de 
contractueel vastgelegde rapportagebehoefte van het bestuur. De beoordeling van de 
prestaties (mede aan de hand van de SLA-rapportage(s)), maakt onderdeel uit van de 
periodieke interne controle die door het bestuur plaatsvindt. Op basis van de prestaties 
stuurt het bestuur indien nodig de uitbestedingsrelatie bij, stelt nieuwe doelen vast of maakt 
nieuwe afspraken. Indien de prestaties de beheerste en integere bedrijfsvoering van het 
fonds in gevaar brengt kan het bestuur besluiten de uitbestedingsrelatie te beëindigen.  

 

Jaarlijks ontvangt het bestuur, voor wat betreft de uitbestede werkzaamheden aan RiskCo, 
Kasbank, Altis en NNIP, ISAE 3402- en/of vergelijkbare verklaringen, waarmee deze partijen 
(moeten kunnen) aantonen “in control” te zijn, alle gebruikelijke maatregelen te hebben 
genomen om de continuïteit van hun dienstverlening te garanderen en de daaraan 
gerelateerde risico’s te beheersen. Het bestuur bespreekt de ISAE’s en/of de verklaringen 
aan de hand van de door de sleutelfunctiehouder Internal Audit aangeleverde rapportages in 
het kader van het jaarwerk. 

Beheersing uitbestedingsrelatie 
Het bestuur houdt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid voor de naleving van de 
relevante wet- en regelgeving. Deze eindverantwoordelijkheid blijft aanwezig bij uitbesteding 
van werkzaamheden. Met uitbestedingspartijen is/wordt contractueel overeengekomen dat 
de betreffende partij het pensioenfonds in staat stelt blijvend te kunnen voldoen aan de 
relevante wet- en regelgeving. 

De beheersing van de uitbesteding houdt voor het bestuur daarom het hele traject van 
doelstellingen, beleid en processen rond uitbesteding in. Dit betreft de volgende cyclus: 

• het vaststellen van het uitbestedingsbeleid en de uitbestedingscriteria; 
• de keuze van de uitvoerder; 
• de governance rond uitbesteding; 
• de monitoring van de uitbesteding en het beheersen van de uitbestedingsrisico’s;  
• en de evaluatie van de uitbesteding. 

Door het bestuur wordt de wet- en regelgeving rond uitbesteding opgevolgd, waarbij met 
name artikel 143 van de Pensioenwet en artikel 12 tot en met 14 van het Besluit uitvoering 
Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling van belang zijn.  
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2. Aansluiting werkgevers en verkrijgen deelnemerschap 
werknemers 

Met ingang van 1 januari 2020 is Stichting Pensioenfonds ERIKS een slapend fonds. De 
werknemers van ERIKS nv en de aan haar gelieerde ondernemingen waarvan het 
pensioenfonds de pensioenregeling uitvoerde, zijn per deze datum gewezen deelnemers 
geworden.  

Het pensioenfonds kende de volgende aangesloten ondernemingen: 

• ERIKS nv gevestigd te Utrecht (statutair Alkmaar) 

• ERIKS bv te Alkmaar 

• Elastomer Research Testing bv te Deventer 

Partijen hebben zich verbonden zich aan de statuten en het reglement waarop de 
pensioenregeling bij het pensioenfonds is gebaseerd. Tevens verbinden partijen zich aan de 
besluiten van het bestuur van het pensioenfonds en aan de besluiten die de aangesloten 
ondernemingen nemen op grond van de bevoegdheden door de statuten of reglementen 
gegeven.  

2A. Uitvoeringsovereenkomst 

Het pensioenfonds heeft ten behoeve van de uitvoering van de tot en met  
31 december 2019 geldende pensioenregeling met de vennootschap een 
uitvoeringsovereenkomst gesloten.  

De vennootschap heeft eind 2019 laten weten de uitvoeringsovereenkomst per  
31 december 2019 te willen beëindigen. Momenteel worden tussen de vennootschap en het 
bestuur gesprekken gevoerd over de beëindigsovereenkomst. Met het tot stand komen van 
de beëindigingsovereenkomst wordt de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst door 
het bestuur bekrachtigd. 
 
De uitvoeringsovereenkomst werd aangegaan voor onbepaalde tijd en kan bij aangetekend 
schrijven door één van de partijen worden opgezegd onder de in de 
uitvoeringsovereenkomst opgenomen voorwaarden. Jaarlijks werd de 
uitvoeringsovereenkomst, in ieder geval op een aantal uitvoeringstechnische zaken 
(waaronder de hoogte van de franchise en het maximaal pensioengevende salaris) 
aangepast. Eventuele aanvullende afspraken inzake de premie konden eveneens worden 
vastgelegd bij een jaarlijkse herziening. 
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3. De regeling, toeslagen en de pensioenaanspraken 

Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit voor de gewezen deelnemers en de 
pensioengerechtigden die rechten of aanspraken hebben jegens het pensioenfonds. De 
hieruit voortvloeiende rechten en plichten zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst en 
het pensioenreglement. Hierna worden de pensioenregeling en een aantal kernbegrippen 
toegelicht. 

3.1 Korte omschrijving van de pensioenregelingen bij het pensioenfonds 

Het pensioenfonds voerde de pensioenovereenkomst uit die werkgever en werknemer(s) 
hebben gesloten. Dit betrof een middelloon regeling met een CDC karakter voor 
ouderdomspensioen met bijbehorend partnerpensioen en wezenpensioen (hierna 
pensioenregeling). Dit CDC-karakter houdt in dat de vennootschap een vooraf vastgestelde 
premie betaalde. Indien en voor zover de premie in enig jaar niet toereikend bleek te zijn, 
kon voor dat jaar het opbouwpercentage zodanig worden verlaagd dat de vastgestelde 
premie wel toereikend zou zijn geweest. De pensioenregeling was een verplichte regeling 
voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. De pensioenrichtleeftijd is 68 jaar. De 
pensioenovereenkomst heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Het betreft een 
middelloonregeling met een voorwaardelijke indexatie. 

3.2 Toeslagen op de pensioenen 

Voorwaardelijkheid 
Het toekennen van toeslagen op de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve 
deelnemers, de premievrije en ingegane pensioenaanspraken is voorwaardelijk. 

Omschrijving van de toeslagenregeling 
Het bestuur zal indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds dit toelaten, 
streven naar koopkrachtvastheid, wat inhoudt dat op 1 januari van enig jaar 

a. op de uitgestelde en ingegane pensioenen toeslagen worden gegeven; 
b. de pensioengrondslag van de wegens arbeidsongeschiktheid ontslagen werknemer 

wordt verhoogd met een percentage dat gelijk is aan de procentuele toeslag op de 
ingegane pensioenen. 

Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van 
maximaal de procentuele ontwikkeling van de consumentenprijsindex – alle huishoudens, 
afgeleid -. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en 
pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is 
geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit 
beleggingsrendement gefinancierd.  

Het bestuur kan besluiten om de hiervoor genoemde toeslag gedeeltelijk toe te kennen. De 
beleidsdekkingsgraad zal hierbij als leidraad fungeren. Toeslagverlening kan alleen 
plaatsvinden indien de beleidsdekkingsgraad ten minste 110% bedraagt. Een volledige 
toeslag kan worden verleend bij een beleidsdekkingsgraad van 124,4% of hoger. Voorts 
wordt niet meer toeslag toegekend dan naar verwachting in de toekomst gerealiseerd kan 
worden. Dat wil zeggen dat het vermogen zodanig dient te zijn dat de toe te kennen toeslag 
jaarlijks, gedurende de hele toekomst, gegeven kan worden. 

De doelstelling van het fonds is om een voorwaardelijke toeslag te verlenen die gemiddeld 
uitkomt op 75% van de prijsinflatie.  

Het bestuur kan naast de jaarlijkse toeslag besluiten tot het toekennen van inhaalindexatie. 
Inhaalindexatie kan uitsluitend worden toegekend bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 
124,4% (cijfers 2019), waarbij maximaal 1/10e van het vermogen boven deze grens wordt 
gebruikt. De inhaalindexatie wordt gemaximeerd op de 10 jaren voorafgaande aan het jaar 
waarin de inhaalindexatie wordt toegekend.   

Zie ook hoofdstuk 4.3. 
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3.3 Enkele kernbegrippen 

Pensioendatum 
De eerste dag van de maand waarin de deelnemer of gewezen deelnemer daadwerkelijk 
met pensioen gaat. 

Pensioenrichtleeftijd 
Met ingang van boekjaar 2018 is voor de op dat moment aanwezige actieve alsmede 
gewezen deelnemers de geldende pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar, conform de 
door de wetgever vastgestelde standaard pensioenrichtleeftijd.  
De verhoging heeft plaatsgevonden voor alle deelnemers en gewezen deelnemers die de 
pensioenrichtleeftijd op dat moment nog niet hadden bereikt en voor zover het pensioen nog 
niet is ingegaan, waarbij de opgebouwde aanspraken actuarieel zijn herrekend naar de 
nieuwe pensioenrichtleeftijd. 

Pensioenrichtdatum 
De eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer de pensioenrichtleeftijd 
bereikt. 

Pensioengevend jaarsalaris 
Het pensioengevend jaarsalaris is gelijk aan het met de vakantietoeslag en vaste toeslagen 
voor het werken in ploegen- of verschoven diensten dan wel bereikbaarheidsdiensten 
vermeerderde twaalfvoud van het overeengekomen vaste bruto maandsalaris, per 1 januari 
van ieder jaar, dan wel later bij aanvang van het dienstverband. Het pensioengevend 
jaarsalaris is vanaf 1 januari 2015 gemaximeerd en bedraagt voor 2019 maximaal € 107.593 
(2018 € 105.075). 

Franchise 
Dit bedrag wordt jaarlijks bij bestuursbesluit aangepast aan de hand van de algemene 
loonontwikkeling in de CAO, waarbij de franchise tenminste 100/75e maal de 
verzelfstandigde AOW-uitkering voor een gehuwd persoon bedraagt. De franchise is per  
1 januari 2019 € 16.314 (2018: € 16.056).  

Pensioengrondslag 
De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met de 
franchise. 

3.4 Overzicht aanspraken bij (gewezen) deelnemerschap en vanaf pensionering 

Hieronder wordt een opsomming gegeven van de mogelijke pensioenaanspraken bij 
deelnemerschap, gewezen deelnemerschap en vanaf pensionering. 

Bij deelnemerschap 
De vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 van toepassing zijnde 
pensioenregeling is gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst en betreft de volgende 
pensioensoorten: 

• een ouderdomspensioen; 

• een partnerpensioen; 

• een wezenpensioen; 

• een tijdelijk partnerpensioen op risicobasis. 

Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid vindt (gedeeltelijke) premievrije voortzetting van de 
pensioenopbouw plaats. 

Bij gewezen deelnemerschap en vanaf pensionering 

• een ouderdomspensioen; 

• een partnerpensioen en een wezenpensioen. 
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3.5 Overzicht van de pensioensoorten in de pensioenregeling 

Hieronder volgt een korte beschrijving van alle pensioensoorten zoals deze tot en met 31 
december 2019 golden. Alle op risicobasis gefinancierde pensioenen zijn per 1 januari 2020 
komen te vervallen. Ook is met ingang van deze datum geen sprake meer van opbouw in 
het pensioenfonds. Onderstaande tekst is zoals de situatie tot en met 31 december 2019 
was. 

De pensioenregeling kent een middelloonkarakter op basis van een CDC (Collective Defined 
Contribution)-regeling. Dit betekent dat de premie vaststaat en dat als de premie in enig jaar 
onvoldoende is om de beoogde aanspraken op te bouwen, in dat jaar lagere aanspraken 
worden opgebouwd. 

Ouderdomspensioen 

• Systeem 

⎯ Het ouderdomspensioen wordt gedurende het deelnemerschap opgebouwd volgens 
een middelloonsysteem met CDC-karakter met voorwaardelijke toeslagverlening, voor 
zover de vaste premie voldoende is om het voor dat jaar geldende opbouwpercentage 
te kunnen financieren. 

• Grondslag 

⎯ De pensioengrondslag voor het ouderdomspensioen volgt uit het pensioensalaris 
verminderd met de franchise. 

• Opbouw 

⎯ Het jaarlijkse ouderdomspensioen is met ingang van 1 januari 2016 gelijk aan 1,60% 
van de voor dat jaar vastgestelde pensioengrondslag, vermenigvuldigd met het 
geldende parttime percentage. Bij deelname korter dan een jaar is de opbouw pro rata. 
De opgebouwde pensioenaanspraken worden, voor zover de middelen van het 
pensioenfonds dat toelaten, jaarlijks aangepast. 
Bij een verhoging van de pensioenrichtleeftijd als gevolg van een toename van de 
levensverwachting vindt geen aanpassing van het opbouwpercentage plaats. Voor de 
tot de wijzigingsdatum van de pensioenrichtleeftijd reeds opgebouwde pensioenen, 
vindt een actuariële herrekening plaats. 

⎯ Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioenrichtdatum en wordt uitgekeerd tot en 
met de maand van overlijden van de pensioengerechtigde. 

⎯ De ingangsdatum van het ouderdomspensioen kan op verzoek, onder voorwaarden, 
worden vervroegd (tot op z’n vroegst vijf jaar vóór de van toepassing zijnde AOW-
leeftijd) of worden uitgesteld (tot uiterlijk vijf jaar na de AOW-leeftijd). Bij deze 
mogelijkheden worden de pensioenuitkeringen actuarieel herrekend. 

Partnerpensioen 

• Systeem 

⎯ Het partnerpensioen wordt gedurende het deelnemerschap opgebouwd volgens een 
middelloon systeem met CDC-karakter met voorwaardelijke toeslagverlening. 

• Grondslag 

⎯ Het (te bereiken) ouderdomspensioen van de middelloonregeling. 

• Hoogte 

⎯ Het jaarlijkse partnerpensioen is gelijk aan 70% van het jaarlijkse ouderdomspensioen 
dat, op basis van de bereikbare diensttijd tot de pensioendatum, laatstelijk vóór de 
ingangsdatum van het partnerpensioen is vastgesteld. Voor de nabestaande van een 
gewezen deelnemer is het partnerpensioen 70% van het premievrije 
ouderdomspensioen waarop de gewezen deelnemer recht had op het tijdstip van 
overlijden. Voor de nabestaande van een gepensioneerde is het partnerpensioen 70% 
van het jaarlijkse ouderdomspensioen waarop de gepensioneerde op het tijdstip van 
overlijden recht had, indien en voor zover bij pensionering geen uitruil van 
partnerpensioen in ouderdomspensioen heeft plaatsgevonden.  
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De uitkering uit hoofde van het levenslange partnerpensioen is nihil, indien de 
deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde overlijdt binnen één jaar na het 
vóór de pensioendatum aangegane huwelijk, geregistreerd partnerschap, de notarieel 
verleden samenlevingsovereenkomst of gezamenlijke huishouding én het overlijden op 
dat moment redelijkerwijs te verwachten was. 

⎯ Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand 
waarin de (gewezen) deelnemer overlijdt en wordt uitgekeerd tot en met de maand 
waarin het overlijden van de partner valt. 

⎯ Een (gewezen) deelnemer kan ervoor kiezen om op de pensioendatum het 
opgebouwde partnerpensioen uit te ruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. 

Wezenpensioen 

• Systeem 

⎯ Het wezenpensioen wordt gedurende het deelnemerschap opgebouwd volgens een 
middelloonsysteem met CDC-karakter met voorwaardelijke toeslagverlening. 

• Grondslag 

⎯ Het (te bereiken) ouderdomspensioen van de middelloonregeling. 

• Hoogte 

⎯ Bij overlijden van een gewezen deelnemer of gepensioneerde bedraagt het jaarlijkse 
wezenpensioen voor elke wees 14% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Bij 
overlijden van een deelnemer bedraagt het jaarlijkse wezenpensioen voor ieder wees 
14% van het ouderdomspensioen dat zou zijn verkregen bij voortzetting van het 
dienstverband. Het wezenpensioen wordt verdubbeld gedurende het tijdvak dat na het 
overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde wel wezenpensioen doch 
geen partnerpensioen (meer) wordt uitgekeerd. 

⎯ Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de 
overlijdensdatum van de (gewezen) deelnemer en wordt uitgekeerd tot en met de 
maand waarin de wees de 21-jarige leeftijd bereikt, dan wel tot en met de maand 
waarin de eerdere overlijdensdatum van de wees valt. 

Een tijdelijk partnerpensioen op risicobasis 

• Systeem 

⎯ Voor alle actieve deelnemers met een partner is er een tijdelijk partnerpensioen 
verzekerd op risicobasis. Dit betekent dat ingeval van overlijden na einde 
deelnemerschap geen tijdelijk partnerpensioen wordt uitgekeerd. 

• Grondslag 

⎯ Het (te bereiken) ouderdomspensioen van de middelloonregeling en de Anw-uitkering. 

• Hoogte 

⎯ Het jaarlijks tijdelijk partnerpensioen is gelijk aan 5% van het jaarlijkse 
ouderdomspensioen dat, op basis van de bereikbare diensttijd tot de pensioendatum, 
laatstelijk vóór de ingangsdatum van het tijdelijk partnerpensioen is vastgesteld. 
Verhoogd met een bedrag gelijk aan 100% van de Anw-uitkering (2019: € 15.495,96) 
vermenigvuldigd met de actuele parttime factor.  

⎯ De uitkering uit hoofde van het tijdelijke partnerpensioen is nihil indien de deelnemer 
overlijdt binnen één jaar na het vóór de pensioendatum aangegane huwelijk, 
geregistreerd partnerschap, de notarieel verleden samenlevingsovereenkomst of 
gezamenlijke huishouding én het overlijden op dat moment redelijkerwijs te verwachten 
was. 

⎯ Het tijdelijk partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de 
overlijdensdatum van de deelnemer en wordt uitgekeerd tot en met de maand waarin 
de partner de in het overlijdensjaar geldende pensioenrichtleeftijd bereikt dan wel 
eerder indien de partner komt te overlijden. 

 

 



 

Actuariële en bedrijfstechnische nota    
Versie 8 juli 2020 

23 

3.6 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 

De pensioenregeling voorziet in een premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid. 
Hierbij worden categorieën onderscheiden: 

Indien de mate van 
arbeidsongeschiktheid 
bedraagt: 

Wordt bij uitkering krachtens 
de WAO voortgezet voor:  

En bij uitkering krachtens de 
WIA voortgezet voor: 

80% of meer 100% 100% 
65%-80% 50% 72,5% 
55%-65% 50% 60% 
45%-55% 50% 50% 
35%-45% 50% 40% 
25%-35% 0% 0% 
15%-25% 0% 0% 

Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid wordt de pensioengrondslag op dezelfde 
wijze aangepast als de premievrije en ingegane pensioenaanspraken. 
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4. Financieel kader 

Het pensioenfonds is een “eigen beheer” fonds en heeft de overlijdensrisico’s ondergebracht 
bij een risico-herverzekeraar (Nationale Nederlanden). Na een beschrijving van de risico’s 
die voortkomen uit de aangegane verplichtingen in eigen beheer, wordt ingegaan op de 
financiële opzet bij het pensioenfonds en de daarmee samenhangende financiële sturings-
middelen. 

4.1 Risico’s uit aangegane verplichtingen in eigen beheer 

Aan de huidige wijze van het in eigen beheer houden van de pensioenregeling van het 
pensioenfonds zijn risico’s verbonden. Deze risico’s hebben betrekking op: 

• Operationele bedrijfsrisico’s; 

• Beleidsmatige bedrijfsrisico’s en de daarmee verweven risico’s die verband houden met: 

⎯ De beleggingen (onderdekking) 
Het beleggingsrisico houdt in dat op enig moment de waarde van de beleggingen lager 
kan zijn dan de op de grondslagen van het pensioenfonds vastgestelde voorziening 
pensioenverplichtingen. Om dit risico te minimaliseren wordt een zo adequaat mogelijk 
beleggingsbeleid gevoerd, dat beschreven wordt in paragraaf 4.4. 

⎯ De toeslagen op de pensioenen (risico geen of lage toeslagen te kunnen verlenen) 
De situatie kan ontstaan dat op de pensioenen niet zonder meer een toeslag verleend 
kan worden zoals geformuleerd in het voorwaardelijke toeslagenbeleid (zie ook 
paragraaf 4.6 en 4.7). Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van slechte 
beleggingsrendementen en is dan in die zin gekoppeld aan het beleggingsrisico. 
Bovendien kan een dergelijke situatie mede veroorzaakt worden door de 
prioriteitstelling opgesteld voor de totale financiering van de pensioenregeling. Het 
pensioenfonds voert jaarlijks een haalbaarheidstoets uit. De haalbaarheidstoets biedt 
naast het verwachte pensioenresultaat tevens inzicht in de mate waarin de 
voorwaardelijke toeslagverlening naar verwachting kan worden toegekend.  

⎯ Het te laag (of te hoog) vaststellen van de risicopremie en van de voorziening 
De risico’s verbonden aan het vaststellen van de risicopremie liggen op het vlak van de 
inschatting van de actuariële lasten en de bronnen van financiering (waaronder ook de 
beleggingsrendementen), daarbij betrokken de premiesystematiek bekeken over een 
langere periode.  
De voorziening pensioenverplichtingen wordt berekend op basis van actuariële 
grondslagen. Deze moeten voldoende basis bieden om een prudente voorziening te 
kunnen vaststellen. Aanpassing van de actuariële grondslagen (bijvoorbeeld het 
overgaan op nieuwere overlevingstafels) is altijd aandachtspunt bij de vaststelling van 
de voorziening en de analyse van het verloop ervan (zie ook paragraaf 4.2.). 

⎯ Continuïteit van de premiebetaling door de aangesloten ondernemingen 
Dit risico is niet langer van toepassing nu het pensioenfonds een slapend 
pensioenfonds is. 

⎯ Het korten van de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen. 
Het korten van de aanspraken en uitkeringen is een ultimum remedium dat alleen 
onder bepaalde omstandigheden mag worden ingezet. In een periode waarin een 
herstelplan geldt, houdt het bestuur dit risico goed in de gaten en zet waar mogelijk 
alle andere sturingsmiddelen in om een korting te voorkomen. 
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Gesteld kan worden dat de risico’s die voortkomen uit de aangegane verplichtingen niet 
onafhankelijk van elkaar zijn. De wisselwerking heeft veelal het effect van communicerende 
vaten. Vandaar dat een analyse van de risico’s integraal bekeken wordt over alle 
beleidsgebieden. De daaruit voortvloeiende inzet van sturingsmiddelen wordt beschreven in 
paragraaf 4.7. 

4.2 Reservering 

Voorziening pensioenverplichtingen en financiering pensioenen 
De voorziening pensioenverplichtingen wordt door het pensioenfonds vastgesteld op basis 
van de contante waarde van verwachte uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de tot de 
datum van de vaststelling opgebouwde onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. 

De contante waarde wordt vastgesteld op basis van de actuele rentetermijnstructuur zoals 
gepubliceerd door DNB. 

De verwachte uitgaande kasstromen worden gebaseerd op voor het pensioenfonds 
prudente grondslagen. Tevens wordt op een adequate manier rekening gehouden met de 
voorzienbare trend in overlevingskansen. 

De actuariële grondslagen van het pensioenfonds worden in deze paragraaf verder 
beschreven. 

In hoofdstuk 3 wordt een korte omschrijving gegeven van de pensioenregeling die door het 
pensioenfonds wordt uitgevoerd, met een overzicht van alle pensioensoorten. De 
financiering van de daar genoemde pensioensoorten is als volgt. 

Tijdsevenredige financiering pensioenopbouw en overlijdensrisico 
Het financieringssysteem van het pensioenfonds is erop gericht om minimaal de voorziening 
voor de opgebouwde pensioenaanspraken ouderdomspensioen, levenslang 
partnerpensioen en wezenpensioen steeds volledig door middelen afgedekt te hebben. In de 
voorziening pensioenverplichtingen is ook een voorziening opgenomen voor de financiering 
van de verdere pensioenopbouw voor (toekomstige) arbeidsongeschikten. 
Bij het bepalen van de voorziening ultimo enig jaar wordt reeds rekening gehouden met de 
toegekende toeslagen van ingegane, premievrije en opgebouwde aanspraken primo het 
volgende jaar. 

Ten behoeve van deelnemers met een aanspraak op (tijdelijk) partnerpensioen voor hun 
partner en/of wezenpensioen voor hun kinderen, wordt het overlijdensrisico jaarlijks middels 
een risicokapitaal herverzekerd bij een levensverzekeringsmaatschappij. 

Toeslagverlening 
De toeslag op de pensioenaanspraken en -rechten is voorwaardelijk. Het is niet zeker of en 
in hoeverre in de toekomst toeslagen worden toegekend. Er wordt geen geld gereserveerd 
voor toekomstige toeslagen. Toeslagen worden pas toegekend op het moment dat de 
financiële positie van het fonds dat toelaat. 

Overige technische voorzieningen 
Voor zieke werknemers is vanwege de mogelijkheid van toekomstige arbeidsongeschiktheid 
een voorziening inzake premievrijstelling voor toekomstige arbeidsongeschikten 
opgenomen. Daarnaast worden er vanwege verplichtingen uit hoofde van voorheen 
uitgevoerde regelingen voorzieningen voor WAO-hiaat en excedent-
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de balans van het pensioenfonds opgenomen. 

Overige reserves 
De reserves bestaan uit het stichtingskapitaal en de algemene reserve. De vaststelling van 
het in totaal vereiste eigen vermogen is beschreven in paragraaf 4.4.  
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Actuariële grondslagen van het pensioenfonds 
De voorziening pensioenverplichtingen wordt vastgesteld op basis van de volgende 
actuariële grondslagen. Deze grondslagen acht het bestuur voldoende prudent om met de 
daarmee vastgestelde voorziening de betreffende verplichtingen te kunnen afwikkelen. 

Overlevingskansen en schaalfactoren deelnemers, gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden 
De sterftekansen voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zijn 
ontleend aan de door het Koninklijk Actuarieel Genootschap gepubliceerde Prognosetafel 
2018, starttafel 2019. Door toepassing van deze overlevingstafel wordt mede rekening 
gehouden met de voorzienbare trend in de overlevingskansen. Op de sterftekansen worden 
fonds specifieke leeftijdsafhankelijke schaalfactoren toegepast volgens onderstaande tabel, 
waarbij de schaalfactoren voor tussenliggende leeftijden worden verkregen door middel van 
lineaire interpolatie: 

Leeftijd Schaalfactor mannen (%) Schaalfactor vrouwen (%) 

 0  70,8  84,9 
 20  70,8  84,9 
 30  70,8  84,9 
 40  70,8  84,9 
 50  70,8  84,9 
 60  75,9  87,7 
 70  81,3  90,6 
 80  87,1  93,7 
 90  93,3  96,8 
 100  100,0  100,0 
 120  100,0  100,0 
   

De fonds specifieke leeftijdsafhankelijke schaalfactoren zijn in 2016 bepaald op basis van de 
statistische gegevens van het fonds in de achterliggende periode van 7 jaar. Voorts is 
daarbij gebruik gemaakt van het zogenaamde postcodemodel. Uit het postcodemodel is op 
basis van statistisch onderzoek naar voren gekomen dat opleiding en postcode van invloed 
zijn op de waargenomen sterftekansen. Oorzaak van de verhoging van de factoren ten 
opzichte van de voorgaande schaalfactoren is mede gelegen in het feit dat in de 
tussenliggende periode een korting van 4% op de pensioenaanspraken en pensioenrechten 
is uitgevoerd. 

Uniform leeftijdsverschil tussen man en vrouw 
Voor de deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden wordt een vast 
leeftijdsverschil tussen man en vrouw verondersteld van 3 jaar, waarbij de vrouw de jongste 
is van beiden. 

Partnerfrequenties 
Voor de deelnemers en gewezen deelnemers wordt het onbepaalde partnersysteem 
gehanteerd. Waarbij tussen 21 en 68 jaar uitgegaan wordt van een partnerfrequentie van 
90% voor mannen en 75% voor vrouwen. Bij de berekening voor deelnemers en gewezen 
deelnemers wordt voor het uitruilbare partnerpensioen op de pensioendatum uitgegaan van 
een partnerfrequentie van 100%. 

Bij gepensioneerden wordt de werkelijke burgerlijke staat in aanmerking genomen. 

Rentetermijnstructuur 
Voor de vaststelling van de voorziening pensioenverplichtingen in enig jaar wordt gebruik 
gemaakt van de actuele, nominale rentetermijnstructuur die ultimo dat jaar van toepassing is 
en zoals deze is gepubliceerd door DNB. 
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Voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten - opslag voor excasso 
De voorziening pensioenverplichtingen en de koopsommen zijn inclusief een opslag ter 
dekking van toekomstige kosten. Jaarlijks is op deze wijze het opslagpercentage over de 
uitkeringen beschikbaar voor kostendekking.  

Vanuit prudentieoverwegingen heeft het bestuur besloten om de kostenopslag op de 

voorziening pensioenverplichtingen en de koopsommen en risicopremies met ingang van  

31 december 2015 op 3% te stellen.  

Opslag voor wezenpensioen 
De voorziening voor het uitgestelde partnerpensioen van deelnemers en gewezen 
deelnemers wordt verhoogd met een opslag van 2% ter dekking van het uitgesteld 
wezenpensioen. 

Vaststellen leeftijden en duren (indien van toepassing) 
Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers, gewezen deelnemers en 
gepensioneerden zijn geboren op de 1e dag van de maand waarin zij geboren zijn. 

Voor individuele berekeningen wordt uitgegaan van de werkelijke geboortedatum. 

Toekomstige overgang naar nieuwe overlevingstafels 
Vooralsnog wordt verondersteld dat een overgang naar een volgende Prognosetafel nog 
slechts een minimaal effect zal geven, zodat momenteel bij het hanteren van een 
Prognosetafel een reservering voor een voorziening voor toekomstige overgang naar nieuwe 
overlevingstafels niet nodig wordt geacht. 

Actuariële omzettingen 
De deelnemer kan ervoor kiezen om, binnen bepaalde grenzen, het ouderdomspensioen 
eerder of later in te laten gaan. Daarnaast kan op de pensioendatum en bij uitdiensttreden 
het partnerpensioen worden omgezet in extra ouderdomspensioen. Voor 
uitruilmogelijkheden zijn uitruilfactoren vastgesteld op basis van de actuariële grondslagen 
van het pensioenfonds. Bij de vaststelling van de uitruilfactoren wordt uitgegaan van 
sekseneutraliteit. 

Overige veronderstellingen 
Verder wordt verondersteld dat de uitkeringen continu geschieden, dat de partnerfrequentie 
en sterfte zich voordoen als hiervoor beschreven. 

Beleid ten aanzien van collectieve waardeoverdrachten 
Het pensioenfonds zal haar medewerking verlenen aan een inkomende collectieve 
waardeoverdracht indien aan alle wettelijke voorschriften en vereisten wordt voldaan en mits 
in de te ontvangen overdrachtswaarde voldoende buffers zijn meegenomen. De benodigde 
omvang van de buffers wordt bepaald op basis van de buffers welke het pensioenfonds 
volgens de richtlijnen van DNB moet verantwoorden voor een toereikende financiële positie. 

Het pensioenfonds zal haar medewerking verlenen aan een uitgaande collectieve 
waardeoverdracht indien aan alle wettelijke voorschriften en vereisten wordt voldaan. De 
overdrachtswaarde zal daarbij gelijk zijn aan de voorziening per de datum van overdracht 
voor de verplichtingen die worden overgedragen, mits het pensioenfonds over voldoende 
eigen vermogen beschikt. 

4.3 Premiebeleid en toeslagenbeleid 

Premiemethodiek pensioenfonds 
Het pensioenfonds hanteerde het systeem van de gedempte kostendekkende premie voor 
het bepalen van de actuarieel benodigde premie. 

Kostendekkende premie 
De kostendekkende premie dient volgens de Pensioenwet te bestaan uit de volgende 
componenten: 
1. de premie die actuarieel benodigd is in verband met de pensioenverplichtingen; 
2. de opslag die nodig is voor het in stand houden van het vereist eigen vermogen; 
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3. de opslag die nodig is voor de toekomstige uitvoeringskosten van het pensioenfonds. 
Deze opslag is 3%. 

4. De opslag die nodig is voor de uitvoeringskosten van het pensioenfonds. De opslag 
bedroeg vanaf 1 januari 2018 € 410.000. Met ingang van 1 januari 2020 draagt de 
vennootschap de volledige uitvoeringskosten van het pensioenfonds. 

Gedempte kostendekkende premie  
De rekenrente die gehanteerd werd bij de gedempte kostendekkende premie is destijds in 
beginsel voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 vastgesteld. 
Daarbij zijn voor het vaststellen van de rekenrente de door Minister gestelde regels ten 
aanzien van de parameters als maxima gehanteerd.  

Voor het vaststellen van de rekenrente voor de gedempte kostendekkende premie is 
uitgegaan van  

• het maximaal verwachte portefeuillerendement en 

• de verwachte prijsinflatie uitgaande van de gehanteerde CPI 

Indien in genoemde periode van 5 jaar waarvoor de premie is vastgesteld de strategische 
beleggingsportefeuille wordt gewijzigd zal de rekenrente opnieuw worden vastgesteld. 

Het pensioenfonds heeft bedoelde rekenrente vastgesteld op 2,15% per jaar. Dit percentage 
is gelijk aan het verschil tussen het verwachte nominale fondsrendement van 4,04% per jaar 
en een aftrek van 1,89%-punt in verband met de indexatie-ambitie (prijsinflatie). Het 
verwachte nominale fondsrendement is berekend op basis van het strategische 
beleggingsbeleid per 30 september 2015. Als uitgangspunt heeft de rentetermijnstructuur 
per 30 september 2015 gediend.  

De door de Commissie Parameters voorgeschreven methodiek ter bepaling van het 
maximale fondsrendement is toegepast op basis van de strategische beleggingsmix. De 
afslag wegens indexatie ad 1,89%-punt is berekend rekening houdend met het ingroei pad 
ten aanzien van de verwachte inflatie. 

Haalbaarheidstoets  
De haalbaarheidstoets heeft als doel inzicht te geven in: 

• de gevolgen van de financiële opzet van het fonds; 
• de verwachtingen en risico’s, met name ten aanzien van koopkrachtbehoud; 
• de consistentie en evenwichtigheid van het beleid; 
• de haalbaarheid en consistentie van het premiebeleid; 
• de herstelkracht van het fonds. 

In september 2015 heeft het bestuur de aanvangshaalbaarheidstoets laten uitvoeren. 
Vervolgens zal het fonds jaarlijks een haalbaarheidstoets laten uitvoeren en de resultaten 
ervan evalueren. De laatste haalbaarheidstoets heeft plaatsgevonden in juni 2020. 

De in juni 2020 uitgevoerde (aanvangs)haalbaarheidstoets gaf aan dat vanuit de financiële 
positie per 1 januari 2020 – een aanvangsdekkingsgraad van 101,1% en een 
beleidsdekkingsgraad van 98,6% - het verwachte pensioenresultaat 84,1% is en derhalve 
het verwachte koopkrachtverlies 15,9%. 

Op verzoek van het bestuur is in Q3 van 2019 een aantal gevoeligheidsscenario’s 
doorgerekend om inzicht te krijgen in de verwachte pensioenresultaten bij verschillende 
uitgangsposities. Op basis van de uitkomsten heeft het bestuur geconcludeerd dat bezien 
moest worden of de gehanteerde premiesystematiek in stand kan blijven dan wel of het 
opbouwpercentage naar beneden bijgesteld zal moeten worden. Dit is besproken met 
sociale partners en het verantwoordingsorgaan. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft 
het bestuur besloten om de ondergrens van het pensioenresultaat te verlagen van 83% naar 
75%. Eind 2019 besloot de vennootschap om een nieuwe pensioenregeling te introduceren 
en deze niet bij het pensioenfonds onder te brengen.  
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De haalbaarheidstoets uitgevoerd in juni 2020 laat een verwacht pensioenresultaat zien dat 
hoger is dan het verwachte pensioenresultaat in 2019 (84,1% (2020) vs. 81,8% (2019)). Het 
slechtweer scenario (5%) komt in 2020 echter uit op 52,1%, hetgeen een afwijking van 
38,0% is (2019: 24,3%). De oorzaak hiervan is direct gelegen in het feit dat SPE geen 
premie meer ontvangt. Aangezien de toetswaarde voor het slecht weer scenario maximaal 
30% mag zijn, is het bestuur hierover in overleg getreden met sociale partners. Mede naar 
aanleiding van dit overleg, heeft het bestuur besloten om de norm voor de afwijking in een 
slecht weer scenario bij te stellen naar 45%. 

Ten einde pensioenregelingen vergelijkbaar te houden heeft DNB een richtlijn geformuleerd, 
die leidt tot uniforme rapportages. 

De grootheden die door het bestuur aan DNB worden gerapporteerd komen voort uit: 

• de resultaten van de uitgevoerde aanvangshaalbaarheidstoets; 

• de door het bestuur bepaalde grenzen. 

In de onderstaande tabel zijn de diverse grootheden vermeld. 

 

  Evenwichtssituatie Feitelijke situatie 1-1-2020  

Dekkingsgraad  116,3% 101,1%  

     
Verwacht 
pensioenresultaat  94,6% 84,1% 

 

     

Ondergrens * 88% 75%  

     

Slecht weer scenario    
 

     
Verwacht 
pensioenresultaat  68,9% 52,1% 

 

     

Afwijking  -27,2% -38,0%  

     

Maximale afwijking * -30% -45%  

     

* conform bestuursbesluit.    
 

 
De regels met betrekking tot de vastgestelde ondergrenzen geven aan op welk moment het 
bestuur maatregelen moet bespreken met sociale partners en het VO ten einde het 
evenwicht in de regeling tussen toezegging, indexatie en premie te kunnen herstellen. Met 
ingang van 1 januari 2020 speelt de premie geen rol meer in deze. 

Feitelijke premie  
De regeling van het pensioenfonds is een middelloon regeling met CDC-karakter. In de 
uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd dat de vennootschap een vaste bijdrage betaalt aan 
het pensioenfonds. Deze vaste bijdrage was voor onbepaalde tijd overeengekomen en 
bedroeg:  

- 13% van de som van de pensioengevende jaarsalarissen vermeerderd met 
- 5% van de som van de pensioengrondslagen van de deelnemers in dat jaar en met  
- een vast bedrag van € 100.000 per jaar. 

Het pensioenfonds zal nimmer (een gedeelte van) de vennootschaps- en 
deelnemersbijdrage en/of enige opbrengst van de beleggingen (vermogensoverschotten) 
restitueren aan de vennootschap. 
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Ieder jaar stelde het pensioenfonds een prognose op om vast te stellen of de vaste bijdrage 
in het volgende jaar naar verwachting toereikend is voor de in dat volgende jaar toe te 
kennen pensioenaanspraken. Indien de vaste bijdrage naar verwachting niet toereikend 
was, werd de vennootschap geïnformeerd.  

Voordat zou kunnen worden overgegaan tot het verlagen van de pensioenopbouw in enig 
jaar, zou door het bestuur van het pensioenfonds worden bezien of alle omstandigheden 
voldoende zijn meegewogen. Na een zorgvuldige afweging zou een bestuursbesluit worden 
genomen met betrekking tot een eventuele verlaging van de pensioenopbouw voor het 
betreffende jaar. Uitgangspunt is voorts dat een eenmaal toegepaste verlaging van de 
pensioenopbouw in enig jaar niet meer wordt gecompenseerd in volgende jaren. 

Toeslagenbeleid 

Het bestuur besluit over de eventueel toe te kennen toeslagen aan de hand van het 
Indexatiememorandum. In dit memorandum wordt door het pensioenbureau aan de hand 
van de wettelijke voorwaarden waaronder toeslag mag worden toegekend, het onderhavige 
toeslagbeleid en de hoogte van de maatstaf uitgewerkt welke toeslagen kunnen worden 
toegekend. Het memorandum met inachtneming van het 4-ogen principe opgesteld, 
alvorens deze ter bespreking en besluitvorming in de december-vergadering aan het bestuur 
wordt aangereikt. 

Bij de bepaling van de hoogte van de eventueel toe te kennen toeslagen op ingegane en 
uitgestelde pensioenaanspraken kan door het bestuur van het pensioenfonds rekening 
gehouden worden met een toeslagenstaffel. De hoogte van de toeslag is hierbij afhankelijk 
van de beleidsdekkingsgraad en de “dekkingsgraad volledige indexatie”. De staffel dient als 
leidraad voor het bestuur bij de vaststelling van het toeslagenniveau: het bestuur van het 
pensioenfonds heeft de vrijheid om hiervan af te wijken indien zij dit wenselijk acht.  
Evenwel er zal niet meer toeslag worden toegekend dan naar verwachting in de toekomst 
gerealiseerd kan worden. Dat wil zeggen dat het vermogen zodanig dient te zijn dat de te 
geven toeslag jaarlijks, gedurende de hele toekomst naar verwachting en uitgaande van de 
wettelijk voorgeschreven rekenregels, gegeven kan worden. 

Beleidsdekkingsgraad Toeslag 

  
< 110% 0% 
 110% - dekkingsgraad volledige indexatie pro rata van de waargenomen CPI 
> dekkingsgraad volledige indexatie de waargenomen CPI 

  

 
De vermelde percentages worden hierbij gerekend over de stijging van de door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) in september vastgestelde en gepubliceerde afgeleide 
consumentenprijsindex voor alle huishoudens, zoals laatstelijk vóór 1 december 
gepubliceerd. Op basis van de verplichtingen van het pensioenfonds is de dekkingsgraad 
voor volledige indexatie (TBI) per 1 januari 2020 berekend op 124,4%. 

Ten aanzien van het bovenstaande wordt nog opgemerkt dat er geen recht is op 
toekomstige toeslagen. De toeslag op de pensioenaanspraken is voorwaardelijk. Het is niet 
zeker of en in hoeverre in de toekomst toeslagen worden verleend. Er is geen geld 
gereserveerd voor toekomstige toeslagen.  

Op grond van artikel 8 lid 4 van het pensioenreglement kan het bestuur besluiten tot 
inhaalindexatie over voorgaande jaren. Hierbij wordt een maximering in acht genomen van 
de 10 jaar voorafgaande jaren aan het moment waarop een inhaalindexatie wordt 
toegekend. Voor inhaaltoeslag wordt maximaal 1/10e van het vermogen boven de TBI-grens 
gebruikt. 
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4.4 Beleggingsbeleid 

Beleggingsdoelstelling 
In de Verklaring Beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de doelstellingen, 
beleggingsovertuigingen, risicotolerantie en beperkingen gedefinieerd waarop de 
beleggingsrichtlijnen zijn gebaseerd en voorts is het risicobeheer daarin opgenomen. Met de 
verklaring geeft het bestuur op verantwoorde en transparante wijze invulling aan het 
beleggingsbeleid. De Verklaring Beleggingsbeginselen is opgenomen in bijlage 3 bij deze 
Abtn. Het beleggingsdoel van het pensioenfonds is om met een voor het pensioenfonds 
acceptabel beleggingsrisico een zo hoog mogelijk rendement te behalen om de continuïteit 
van de pensioenregeling zo goed mogelijk te garanderen.  

Het fonds kent een duidelijke organisatiestructuur met betrekking tot het beleggingsbeleid en 
besluitvorming hierover. 

Er is een balans tussen de omvang, aard en complexiteit van de beleggingsportefeuille 
enerzijds en de aanwezige kennis en ervaring van de leden van de BAC en het bestuur en 
het risicobeheer anderzijds. Op dit punt heeft regelmatig onderzoek plaatsgevonden, onder 
andere in ALM-studies. Daarnaast komt dit tot uitdrukking in de risicohouding van het fonds.  

Het bestuur stelt voor de langere termijn een strategisch beleggingsbeleid vast, dat in ieder 
geval een beschrijving bevat van de beleggingsdoelstelling, de samenstelling van de 
beoogde beleggingsportefeuille en een bandbreedte voor de beleggingsportefeuille. 

Het bestuur vertaalt het strategisch beleggingsbeleid naar een beleggingsplan waarin een 
gedetailleerde omschrijving van het beleggingsbeleid wordt gegeven. 

Het bestuur onderbouwt dat het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan passen 
binnen de prudent person regel. 

Het bestuur stelt een beleggingscyclus vast op grond waarvan het strategisch 
beleggingsbeleid, het beleggingsplan en de uitvoering periodiek worden geëvalueerd en zo 
nodig bijgesteld c.q. aangepast. 

Transparantie over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds naar belanghebbenden 
komt tot uitdrukking in de Verklaring Beleggingsbeginselen.  

Onderdelen van de gegeven opsomming komen aan bod in deze paragraaf en/of in de, in de 
bijlage opgenomen, Verklaring Beleggingsbeginselen en de overige onderdelen van de 
Abtn. Indien het onderzoek naar de risicohouding en de vastlegging hiervan in de Abtn 
daartoe aanleiding geeft zal een nadere uitwerking worden gegeven van de hiervoor 
genoemde praktijk voor het beleggingsbeleid van het fonds. 

Prudent beleggingsbeleid 
De activa worden in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers en de 
pensioengerechtigden belegd. De belegging van het vermogen zal op solide wijze 
geschieden. Dit houdt onder meer in dat wordt belegd met inachtneming van de in deze 
paragraaf omschreven risico beperkende maatregelen. 

De beschikbare middelen worden op zodanige wijze belegd dat de veiligheid, de kwaliteit, de 
liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd. De activa die 
bedoeld zijn om de technische voorzieningen te dekken, worden belegd op een wijze die 
rekening houdt met de aard en de looptijd van de verwachte toekomstige 
pensioenuitkeringen. 

De beleggingen worden naar behoren gediversifieerd, zodat een bovenmatige 
afhankelijkheid van of vertrouwen in bepaalde beleggingen, of een bepaalde emittent of 
groep van ondernemingen en risicoaccumulatie in de portefeuille worden vermeden. 
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Beleggingen in de bijdragende onderneming worden beperkt tot ten hoogste 5% van de 
portefeuille als geheel; ingeval de bijdragende onderneming tot een groep behoort, worden 
beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de bijdragende onderneming 
behoren, beperkt tot ten hoogste 10% van de portefeuille. 

Het valutarisico van de aandelenbeleggingen in de volgende valuta wordt afgedekt in de 
onderliggende beleggingsfondsen. 

Het mechanisme van sturen op de rentehedgecoëfficiënt wordt verder beschreven in de 
Verklaring Beleggingsbeginselen. 

In de Verklaring Beleggingsbeginselen en in het beleggingsmandaat staan de ratingeisen 
vermeld waar de discretionaire obligaties aan moeten voldoen. Indien een land niet meer 
aan deze ratingeisen voldoet, wordt dit door de vermogensbeheerder gesignaleerd. Het 
bestuur behoudt zich het recht voor om vervolgens een afbouwscenario uit te werken met de 
vermogensbeheerder, waardoor gedurende een op dat moment te bepalen periode deze te 
lage rating wordt gedoogd. 

Samenstelling beleggingsportefeuille, tactische bandbreedte en benchmarks 
In de Verklaring Beleggingsbeginselen van het pensioenfonds is het strategische 
beleggingsbeleid inclusief onder meer bandbreedtes vastgelegd. In de beleggingsrichtlijnen 
met de beheerder zijn de individuele benchmarks vastgesteld en de wijze van berekening 
van de totale benchmark. De beheerder toetst op dag basis dat binnen de bandbreedte 
geopereerd wordt. Indien buiten de bandbreedte gekomen wordt, wordt contact opgenomen 
met het pensioenfonds over vervolgacties, een en ander conform de beschrijving in de 
Verklaring Beleggingsbeginselen. Het bestuur wil aangeven dat daarbij het uitgangspunt is 
dat de vereiste dekkingsgraad in de evenwichtssituatie op basis van het strategische 
beleggingsbeleid maximaal 120% mag zijn. Deze 120% is gebaseerd op de nFTK-
uitgangspunten van 1 januari 2015.  

Opzet van de uitvoering van de activiteiten met betrekking tot het vermogensbeheer 
Het vermogensbeheer is uitbesteed aan de vermogensbeheerder NNIP. Deze voert het 
vermogensbeheer uit aan de hand van de op de Verklaring Beleggingsbeginselen 
gebaseerde beleggingsrichtlijnen binnen de daarin gestelde bandbreedtes. De 
vermogensbeheerovereenkomst (inclusief de beleggingsrichtlijnen) is opgenomen in bijlage 
4 bij de Abtn. 

Wijze van risicometing, risicobeheersing en opzet van resultaatevaluatie 
De vermogensbeheerder rapporteert minimaal op kwartaalbasis aan het bestuur. In de 
rapportage doet de vermogensbeheerder verslag van het gevoerde beleid, de resultaten van 
het beleid en het risicoprofiel van de portefeuille en de richtlijnen zoals deze in het 
beleggingsmandaat zijn opgenomen. Daarnaast ontvangt het bestuur op maandbasis een 
rapportage waarin de beleggingsresultaten per beleggingsproduct gerelateerd aan de 
benchmarks, de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de samenstelling en mutaties in het 
belegde vermogen zijn opgenomen. 

Het pensioenfonds beoordeelt maandelijks de behaalde beleggingsresultaten. De 
performance wordt afgezet tegen algemeen geldende benchmarks. Tevens worden de 
werkelijk behaalde resultaten afgestemd met de opgestelde prognose en beleidsplannen. De 
beleggingsadviescommissie en het bestuur worden maandelijks geïnformeerd over de 
beleggingsperformance, de ontwikkeling van de marktwaarde van de beleggingen en de 
ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Een evaluatie door de 
beleggingsadviescommissie vindt elk kwartaal plaats aan de hand van de door de 
vermogensbeheerder opgeleverde Risicomonitor en andere rapportages. De 
beleggingsadviescommissie rapporteert omtrent de uitkomsten aan het bestuur. In het 
bestuur worden uiteindelijk de besluiten genomen na bespreking van de adviezen van de 
beleggingsadviescommissie  
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Een ALM-studie (Asset Liability Management) is onderdeel van het beleggingsbeleid. In de 
ALM-studie worden bepaalde scenario’s (en het daarin gelegen beleggingsprofiel /  
-risico) doorgerekend en gegeven het model wordt geprobeerd een indruk te krijgen van de 
kans op onderdekking. Het huidige beleggingsprofiel wordt op deze wijze vergeleken met 
andere scenario’s. Mogelijke conclusies uit de ALM-studie worden meegenomen bij de 
afweging om al dan niet het beleggingsbeleid aan te passen. 

Waarderingsgrondslagen van de beleggingen op de balans 
De beleggingen worden gewaardeerd op actuele waarde. Slechts indien de actuele waarde 
van een belegging niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats op 
basis van geamortiseerde kostprijs. 

Participaties in beleggingsinstellingen die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort 
beleggingen worden gerubriceerd en gewaardeerd volgens de grondslagen voor dat soort 
beleggingen. 
Beleggingen voor risico pensioenfonds en voor risico deelnemers worden op dezelfde wijze 
gewaardeerd. 

Lopende interestposities uit hoofde van beleggingen worden verantwoord als onderdeel van 
de marktwaarde van de betreffende beleggingscategorie. 

Vastgoedbeleggingen 
De vastgoedbeleggingen betreffen een participatie in een niet beursgenoteerde 
beleggingsinstelling die op haar beurt participeert in vastgoed projecten in met name 
continentaal Europa. Deze wordt gewaardeerd tegen de actuele waarde die is bepaald op 
de netto vermogenswaarde volgens opgave van de fondsbeheerder.  

Aandelen 
De post Aandelen betreft participaties in beleggingsinstellingen die worden gewaardeerd op 
actuele waarde. De participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn 
gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende beurskoers. Niet-beursgenoteerde 
participaties worden gewaardeerd op basis van de opgaven van de fondsbeheerders. 

Vastrentende waarden  
Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beursgenoteerde 
beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op actuele waarde, zijnde de per balansdatum 
geldende beurskoersen. Niet-beursgenoteerde participaties worden gewaardeerd op basis 
van actuele waarde opgegeven door de fondsbeheerders. 

Derivaten 
Derivaten worden gewaardeerd op reële waarde, te weten de relevante marktnotering of als 
die niet beschikbaar is, de waarde die wordt bepaald met behulp van marktconforme 
waarderingsmodellen. 

Vereist eigen vermogen 
De adviserend actuaris stelt namens het pensioenfonds het vereist eigen vermogen vast dat 
nodig wordt geacht om de solvabiliteit van het pensioenfonds op langere termijn te 
waarborgen. Dit vereist eigen vermogen wordt vastgesteld op basis van de richtlijnen onder 
het nFTK. Het vereist eigen vermogen wordt gebaseerd op het risicoprofiel van het belegde 
vermogen. Ook wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen op de financiële markten. 

Voor zijn rapportage in de verslagstaten voor DNB toetst de waarmerkend actuaris van het 
pensioenfonds achteraf of het bepaalde vereist eigen vermogen en de voorziening 
pensioenverplichtingen afgedekt worden door het aanwezige pensioenvermogen.  
Het bestuur besteedt aandacht aan de rapportage in het kader van het nFTK. Een verschil 
tussen het eigen vermogen en het door de waarmerkend actuaris conform bovenstaande 
vastgestelde vereiste vermogen wordt geëvalueerd. 
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Vaststelling vereist eigen vermogen onder nFTK volgens het standaardmodel DNB 
Onder het FTK wordt het vereist eigen vermogen zodanig vastgesteld dat met de wettelijk 
vastgestelde zekerheidsmaat van 97,5% naar verwachting wordt voorkomen dat het 
pensioenfonds binnen één jaar over minder middelen beschikt dan de voorziening 
pensioenverplichtingen voor de onvoorwaardelijke toezeggingen. Het minimaal vereist eigen 
vermogen bedraagt circa 5% van deze voorziening pensioenverplichtingen. Bij het bepalen 
van dit minimaal vereist eigen vermogen wordt rekening gehouden met het bepaalde in 
artikel 11 (Minimaal vereist eigen vermogen) van het Besluit financieel toetsingskader 
pensioenfondsen. 

Het vereist eigen vermogen wordt zodanig vastgesteld dat de effecten kunnen worden 

opgevangen van de volgende onmiddellijke veranderingen in de risicofactoren: 

• Renterisico (S1) 

Het effect van de meest ongunstige wijziging van de rente(termijnstructuur) volgens 

voorgeschreven stijgings- en dalingsfactoren. 

• Zakelijke waardenrisico (S2) 

Het effect van een daling van de waarde van de beleggingen in beursgenoteerde 

aandelen ontwikkelde markten en indirect vastgoed met 30% (S2A), in aandelen 

opkomende markten met 40% (S2B), in niet-beursgenoteerde aandelen met 40% (S2C), in 

direct vastgoed met 15% en indirect vastgoed met 30% (S2D). De correlatie tussen de 

categorieën zakelijke waarden wordt op 0,75 gesteld. 

• Valutarisico (S3) 

Het effect van een daling van alle valutakoersen ten opzichte van de euro met ten minste 

20% en ten hoogste 35%. 

• Grondstoffenrisico (S4) 

Het effect van een daling van de waarde van de beleggingen in grondstoffen 

(commodities) met 35%. 

• Kredietrisico (S5) 

Het effect van een daling van de gewogen gemiddelde rentemarge (credit spread) 

afhankelijk van de creditrating. 

• Verzekeringstechnisch risico (S6) 

Het vereiste vermogen voor verzekeringstechnische risico’s wordt bepaald door het 

procesrisico, de trend sterfteonzekerheid (TSO) en de negatieve stochastische 

afwijkingen (NSA). 

• Liquiditeitsrisico (S7), concentratierisico (S8) en het operationeel risico (S9) 

Het liquiditeits-, concentratie- en operationeel risico zijn verondersteld gelijk te zijn aan 

0% en worden in de berekening buiten beschouwing gelaten.  

• Actief beheerrisico (S10) 

Het risico van afwijkende posities in de beleggingsmix ten opzichte van de strategische 

beleggingsmix. Het actief beheerrisico wordt conform de handreiking van DNB bepaald 

aan de hand van de volgende formule: 

De effecten S1 tot en met S10 worden vervolgens gecombineerd aan de hand van de 
volgende formule: 
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Hierbij geeft de eerste 0,4 de correlatie weer tussen het renterisico (S1) enerzijds en het 
aandelen- en vastgoedrisico (S2) anderzijds. De tweede 0,4 geeft de correlatie weer tussen 
het renterisico (S1) en het kredietrisico (S5) bij een rentedaling. Bij een rentestijging wordt 
deze correlatie op 0 gesteld. Daarnaast is de correlatie tussen het aandelen– en 
vastgoedrisico (S2) enerzijds en het kredietrisico (S5) anderzijds vastgesteld op 0,5. De 
correlaties tussen de risico’s die onderdeel uitmaken van het aandelen- en vastgoedrisico 
bedragen 0,75. Voor alle overige onderlinge verbanden zijn de correlaties op nul gesteld, 
deze risico’s worden verondersteld onafhankelijk van elkaar op te treden.  

4.5 Herverzekering 

Ter dekking van de overlijdensrisico’s met betrekking tot het (tijdelijk) partnerpensioen en het 
wezenpensioen worden risicoverzekeringen afgesloten tegen betaling van 1-jarige 
risicopremies. 

Op 1 januari van elk jaar wordt ten behoeve van gewezen deelnemers die een aanspraak 
hebben op (tijdelijk) partnerpensioen voor hun partner en/of wezenpensioen voor hun 
kinderen, een risicokapitaal herverzekerd bij Nationale Nederlanden. 

Het risicokapitaal wordt voor de gewezen deelnemers vastgesteld als de per 1 juli benodigde 
voorziening op basis van de in 4.2 vermelde grondslagen voor het direct ingaande in uitzicht 
gestelde (tijdelijke) partnerpensioen (inclusief de in 4.2 vermelde opslag voor 
wezenpensioen) verminderd met de per 1 juli aanwezige voorziening 
pensioenverplichtingen.  

Het positieve risicokapitaal wordt vervolgens verminderd met de in 4.2 vermelde opslag voor 
wezenpensioen en verhoogd met een leeftijdsafhankelijke opslag voor wezenpensioen. 
Deze opslag is 20% voor (gewezen) deelnemers jonger dan 45 jaar, 10% voor gewezen 
deelnemers van 45 tot 55 jaar en 5% voor (gewezen) deelnemers van 55 jaar en ouder. 

Bij het bepalen van de risicokapitalen wordt uitgegaan van een leeftijdsverschil van 3 jaar 
tussen de deelnemer en zijn of haar partner, waarbij de vrouw drie jaar jonger is dan de 
man. 

4.6 Voorwaardelijke toeslagen binnen reservering, premie- en beleggingsbeleid 

In hoofdstuk 3 paragraaf 3.2 is het toeslagenbeleid als onderdeel van de 
pensioentoezegging geformuleerd. De toeslag op de pensioenaanspraken is voorwaardelijk. 
Het is niet zeker of en in hoeverre in de toekomst toeslagen worden toegekend. Er is geen 
geld gereserveerd voor toekomstige toeslagen.  
Op het moment dat de middelen van het pensioenfonds het niet toelaten de wenselijke 
toeslagen te kunnen toepassen, zal het toeslagenbeleid bezien moeten worden binnen het 
geheel van de sturingsmiddelen (zie paragraaf 4.7). 

4.7 Financiële sturingsmiddelen 

Binnen het kader van de financiële opzet, zoals besproken in dit hoofdstuk, heeft het 
pensioenfonds de volgende financiële sturingsmiddelen: 

• aanpassen van de beleggingsportefeuille, voor zover dat op het betreffende moment is 
toegestaan; 

• aanpassen van de toeslagen; 

• aanpassen van de opgebouwde aanspraken en rechten als ultimum remedium. 

Aanpassen van de beleggingsportefeuille 
De risicometing en resultaatsevaluatie door het pensioenfonds en de situatie op de 
financiële markten zouden aanleiding kunnen geven om de beleggingsportefeuille aan te 
passen. 

Aanpassen van de toeslagen 
Op het moment dat de middelen van het pensioenfonds het niet toelaten de wenselijke 
toeslagen toe te passen, kan besloten worden minder toeslag of geen toeslag toe te kennen. 
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Aanpassen van de opgebouwde aanspraken en rechten 
Indien de financiële positie van het pensioenfonds zodanig is dat niet meer voldaan wordt 
aan de vereisten ten aanzien van de minimaal vereiste dekkingsgraad, meldt het 
pensioenfonds dit onverwijld aan de DNB waarna een herstelplan opgesteld wordt. Indien 
blijkt of te verwachten is dat het pensioenfonds op grond van de beschikbare middelen en de 
toekomstige ontvangsten niet binnen uiterlijk 10 jaar aan al haar verplichtingen zal kunnen 
voldoen, kan het bestuur besluiten tot verlaging van de opgebouwde pensioenaanspraken 
en –rechten overeenkomstig het pensioenreglement. Hierbij kan het bestuur besluiten om de 
door te voeren korting te spreiden over een termijn van 10 jaar. In dat geval wordt 1/10e deel 
van de korting in het eerste jaar onvoorwaardelijk doorgevoerd en is de korting voor de 
overige jaren voorwaardelijk. Per jaar wordt dan bezien of en in hoeverre een nieuwe korting 
noodzakelijk is. 

Indien de financiële positie van het pensioenfonds zodanig is dat gedurende 5 
achtereenvolgende jaren (zes meetmomenten) niet meer voldaan wordt aan de vereisten ten 
aanzien van de minimaal vereist eigen vermogen, meldt het pensioenfonds dit onverwijld 
aan de DNB. Voorts zal het bestuur dan, indien de situatie op het zesde meetmoment 
ongewijzigd is, besluiten tot verlaging van de opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten 
tot aan de grens van het minimaal vereist eigen vermogen. Deze korting is onvoorwaardelijk 
en wordt niet gespreid over toekomstige jaren. 

Eerder doorgevoerde onvoorwaardelijke kortingen worden niet gerepareerd.  

Een en ander conform artikel 134 Pensioenwet. 

Financieel crisisplan 
De financiële sturingsmiddelen worden ingezet ingeval van een crisissituatie.  

Het Financieel crisisplan geeft een beschrijving van: 

• wat het bestuur onder crisis verstaat; 

• welke maatregelen kunnen worden ingezet en, 

• wat daarvan de verwachte effectiviteit is.  

In het Financieel crisisplan is opgenomen hoe de besluitvorming en de communicatie met 
belanghebbenden omtrent de maatregelen plaatsvindt.  

Tevens komt in het Financieel crisisplan aan de orde: 
• een indicatie van het financiële effect van de inzet van sturingsmiddelen; 
• het niveau van de beleidsdekkingsgraad waarbij korting van pensioenaanspraken en 

-rechten nodig is om aan de eisen ten aanzien van het (minimaal) vereist eigen 
vermogen te voldoen; 

• op welke wijze een korting wordt verdeeld over pensioenen van (gewezen) 
deelnemers en pensioengerechtigden en hoe deze korting over de jaren kan worden 
gespreid. Spreiding van de korting is met ingang van 1 januari 2015 mogelijk. 


