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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); 
 De toeslagen op de pensioenen (risico minder toeslagen te kunnen verlenen); 
 Het te laag (of te hoog) vaststellen van de (risico)premie en van de voorziening; 
 Continuïteit van de premiebetaling door de aangesloten ondernemingen. 
 Het korten van de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen. 

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 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. 

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.). 

De risico’s verbonden aan het vaststellen van de pensioenpremie 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. Bij de vaststelling van de pensioenpremie dient onder het 
nFTK tevens rekening te worden gehouden met het te volgen toeslagenbeleid. 

Mocht de vennootschap de verplichting tot premiebetaling niet meer kunnen nakomen, dan 
wordt de voortzetting van de pensioenopbouw voor de betreffende werknemers beperkt tot 
hetgeen het pensioenfonds wettelijk gehouden is. 

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. 

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.  
 


	1. Hoofdlijnen organisatie en interne beheersingssysteem
	1.1 Relatie pensioenfonds met werkgever en werknemers
	1.2 Organigram
	1.3 Beheersingskader van de organisatie
	1.4 Operationele beheersingsmaatregelen
	1.5 Beleidsmatige beheersingsmaatregelen
	1.6 Uitbesteding van werkzaamheden

	2. Aansluiting werkgevers en verkrijgen deelnemerschap werknemers
	2A. Uitvoeringsovereenkomst
	3. De regeling, toeslagen en de pensioenaanspraken
	3.1 Korte omschrijving van de pensioenregelingen bij het pensioenfonds
	3.2 Toeslagen op de pensioenen
	3.3 Enkele kernbegrippen
	3.4 Overzicht aanspraken bij (gewezen) deelnemerschap en vanaf pensionering
	3.5 Overzicht van de pensioensoorten in de pensioenregeling
	3.6 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

	4. Financieel kader
	4.1 Risico’s uit aangegane verplichtingen in eigen beheer
	4.2 Reservering
	4.3 Premiebeleid en toeslagenbeleid
	4.4 Beleggingsbeleid
	4.5 Herverzekering
	4.6 Voorwaardelijke toeslagen binnen reservering, premie- en beleggingsbeleid
	4.7 Financiële sturingsmiddelen


