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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 toeslagverlening 
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. 
Ter dekking van het nog op te bouwen deel van het partner- en wezenpensioen en het 
tijdelijk partnerpensioen zullen jaarlijks risicoverzekeringen worden afgesloten tegen betaling 
van een risicopremie. 

Overlijdensrisico 
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. 

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 
2016, starttafel 2017. 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 10 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 18 en 65 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. Jaarlijks per 31 december vindt een herbeoordeling 
plaats.  

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. 
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Waardering onderdeel pensioenspaarregeling 
Tot 1 januari 2006 hadden de niet-pensioengerechtigden via de pensioenspaarregeling een 
individuele pensioenbestemmingsrekening ten behoeve van de uitvoering van een 
beschikbaar premiesysteem.  
Bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 zijn voor de actieve 
deelnemers de spaarsaldi op de pensioenbestemmingsrekening omgezet naar aanspraken 
in de nieuwe regeling. De spaarsaldi van de op dat moment reeds gewezen deelnemers zijn 
in stand gebleven. Jaarlijks wordt op deze spaarsaldi het door het pensioenfonds op de 
beleggingsportefeuille behaalde rendement – zowel positief als negatief – als intrest 
bijgeschreven. Daarnaast wordt een gegarandeerd saldo op de pensioendatum uitgaande 
van een cumulatieve jaarlijkse interest van 4% geadministreerd. Dit wordt garantiekapitaal 
genoemd. 
 
Indien het pensioenfonds op grond van een kortetermijnherstelplan de opgebouwde 
pensioenaanspraken en –rechten verlaagt, vindt geen verlaging van de aanwezige 
spaarsaldi plaats. De verlaging wordt wel toegepast op de garantiekapitalen. 
 
Op de pensioendatum wordt het maximum van het aanwezige spaarsaldo en het 
garantiekapitaal aangewend voor aankoop van pensioenaanspraken. 
De betreffende actuele saldi van deze pensioenbestemmingsrekeningen worden 
opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. De contante waarde van een 
individueel bepaald positief verschil tussen de garantiekapitalen en de aanwezige spaarsaldi 
wordt eveneens opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. 

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 hanteert 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; 
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 

bedraagt vanaf 1 januari 2016 € 410.000. 
 

In de loop van 2018 en vervolgens iedere drie jaar wordt bekeken of de opslagen zoals 
genoemd onder punt 3 en 4 toereikend zijn. 
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