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2.  KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 
 
Profiel 
Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland (‘Pensioenfonds’) statutair gevestigd te Amsterdam, is 
opgericht op 21 december 1960. Sinds 1 januari 2009, zijn in het Pensioenfonds geen nieuwe deelnemers 
meer opgenomen. Het Pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de 
Pensioenwet. Het is aangesloten bij de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie voor pensioenfondsen. Het 
Pensioenfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41199851. Hieronder volgen 
de adresgegevens: 
 
Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 
David Ricardostraat 1 
1066 JS Amsterdam 
 
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 3 oktober 2016. Het Pensioenfonds voert de pensioenregeling uit van 
Atradius N.V. (‘Werkgever’) en de door het bestuur van het Pensioenfonds, op verzoek van de raad van 
bestuur van Atradius N.V. aangewezen aangesloten ondernemingen. De aangesloten ondernemingen zijn 
Atradius N.V., Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Atradius Collections B.V. en 
Atradius Credit Management Services B.V. 
 
De kernactiviteiten van het Pensioenfonds bestaan uit: 
• Het vaststellen en uitvoeren van het pensioenreglement dat in overeenstemming is met de afspraken 

tussen Werkgever en werknemers en de relevante wetgeving inzake pensioen. 
• Het uitvoeren van overige wettelijke regelingen inzake pensioen, met name met betrekking tot 

rapportageverplichtingen, risicomanagement en compliance. 
• Het vaststellen en voeren van het beleggingsbeleid. 
• Het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden. 
• Het op evenwichtige wijze behartigen van de belangen van (gewezen) deelnemers, 

pensioengerechtigden en de Werkgever. 
 
Dit beleid is vastgelegd in beleidsdocumenten, waaronder de actuariële bedrijfstechnische nota (‘ABTN’). 
De ABTN is laatstelijk gewijzigd op 11 mei 2016. De wijzigingen gelden met ingang van 1 januari 2016. 
Het bestuur hanteert de volgende missie, visie, kernwaarden en strategie, welke de basis vormen voor het 
beleid van het Pensioenfonds: 
 
Missie 
Het Pensioenfonds heeft als missie het op een zorgvuldige en evenwichtige wijze uitvoeren van de 
uitkeringsovereenkomst zoals overeengekomen tussen de werkgever en de werknemers. Het bestuur van 
het Pensioenfonds heeft de uitkeringsovereenkomst getoetst op financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid 
en neemt bij de uitvoering de eigen verantwoordelijkheid in acht. 
 
Visie 
Het Pensioenfonds geeft uitvoering aan de tussen werkgever en werknemer overeengekomen 
uitkeringsovereenkomst, zoals vastgelegd in het pensioenreglement van het Pensioenfonds. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering en hecht waarde aan een goede 
samenwerking en communicatie met alle belanghebbenden. 
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Kernwaarden 
Betrouwbaarheid, evenwichtigheid en transparantie. 
 
Strategie 
Om de door het bestuur van het Pensioenfonds geformuleerde missie en visie te kunnen realiseren, is 
gekozen voor de volgende strategische uitgangspunten: 
 
• Het Pensioenfonds streeft naar het uitkeren van minimaal de nominale pensioenaanspraken. Daarnaast 

streeft het Pensioenfonds naar het verlenen van toeslagen over de pensioenaanspraken voor zover de 
financiële positie van het Pensioenfonds dit toekomstbestendig toelaat. Hiermee wordt beoogd de 
koopkracht van deelnemers zo goed als mogelijk in stand te houden. Het beoogde niveau van 
toeslagverlening op lange termijn bedraagt gemiddeld minimaal 50% van de maximale maatstaf voor de 
betreffende deelnemers per jaar. 

• Het bestuur wil de uitvoering van de pensioenregeling (pensioenadministratie, financiële administratie en 
vermogensbeheer) zodanig inrichten dat er sprake is van een goede prijs/kwaliteit verhouding in 
combinatie met voor het bestuur acceptabele risico’s. 

• Het bestuur wil op de hoogte zijn van de belangen van de stakeholders en de communicatie van het 
Pensioenfonds hierop afstemmen. 

• Het bestuur wil een betrouwbare partner zijn door: 
o Beheerste en integere bedrijfsvoering aan de bestuurstafel. 
o Integer te handelen binnen alle fondsorganen, en samen te werken met gerenommeerde partijen. 
o De werkzaamheden van uitbestedingspartijen regelmatig te monitoren en te evalueren. 
o Evenwichtige belangenafweging nadrukkelijk en beargumenteerd onderdeel te laten zijn van de 

besluitvorming. 
o Open en eerlijk te communiceren richting deelnemers, gewezen deelnemers en 

pensioengerechtigden. 
o Diversiteit in de samenstelling van het bestuur en het verantwoordingsorgaan. 

 
Uitvoeringsovereenkomst 
Het Pensioenfonds heeft een uitvoeringsovereenkomst gesloten met de Werkgever (ingangsdatum 1 januari 
2008). Deze overeenkomst wordt per eind 2017 jaarlijks stilzwijgend verlengd. In de 
uitvoeringsovereenkomst zijn onder meer de volgende onderwerpen geregeld: het uitvoeren van de 
afspraken die de Werkgever heeft gemaakt in haar pensioenovereenkomsten met de werknemers, 
vaststelling van de premie en betaling van de premie en overige kosten door de Werkgever aan het 
Pensioenfonds, informatieverstrekking, wijzigingen in het pensioenreglement en toeslagverlening. Ingeval 
van dekkingstekort van het Pensioenfonds kan de Werkgever gehouden zijn extra stortingen te verrichten. 
De Werkgever heeft een financieringsvoorbehoud gemaakt in de overeenkomst in geval van een ingrijpende 
wijziging van omstandigheden. Sinds 1 januari 2009, zijn in het Pensioenfonds geen nieuwe deelnemers 
meer opgenomen. 
 
Bestuur 
Het Pensioenfonds heeft een paritair samengesteld bestuur dat zich terzijde laat staan door een externe 
certificerend actuaris, een externe adviserend actuaris, een externe accountant, een externe 
vermogensbeheerder en een onafhankelijke deskundige op het gebied van vermogensbeheer. Het 
Pensioenfonds heeft in 2016 geen personeel in dienst. Het bestuur vergaderde in 2016 zes maal. Daarnaast 
is het bestuur een aantal keren bij elkaar gekomen voor een werkoverleg en een tweedaagse training- en 
overlegsessie tijdens een ‘off-site’. De samenstelling van het bestuur is in 2016 ten opzichte van 2015 
gewijzigd. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende bestuursleden zijn 
onmiddellijk opnieuw benoembaar.  
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Hieronder is per bestuurslid het jaar van aftreden vermeld. Het bestuur bestaat uit zes leden en is per 31 
december 2016 als volgt samengesteld: 
• de heer A.M. van der Hall, namens de Werkgever, voorzitter (2018); 
• mevrouw M. van Harten, namens de Werkgever, vice-voorzitter (2020); 
• mevrouw F.G. Roelands - Pol, namens de pensioengerechtigden (2017); 
• de heer R.C. Klouth, namens de Werkgever (2020); 
• de heer R.N. Nibbering, namens de deelnemers (2020); en 
• vacature, namens de deelnemers. 
 
De heer J.D. Sung heeft het bestuur van het Pensioenfonds per 1 januari 2016 verlaten. Vanuit de 
deelnemers is de heer B.A. Grotholt voorgedragen. Hij is in maart 2017 tot het bestuur toegetreden na 
goedkeuring van De Nederlandsche Bank (‘DNB’). Tot de officiële goedkeuring heeft de heer Grotholt als 
kandidaat-bestuurslid de bestuursvergaderingen bijgewoond. De heer R.C. Klouth, voorheen lid namens de 
deelnemers, is in 2016 benoemd namens de Werkgever.  
 
De besluitvorming van het Pensioenfonds inzake de dagelijkse uitvoering van haar werkzaamheden wordt 
bepaald door tenminste twee bestuursleden tezamen. 
 
Het bestuur heeft afspraken gemaakt over de taakverdeling binnen het bestuur en uitvoering van 
beleidsmatige en operationele verantwoordelijkheden. Het bestuur heeft de dagelijkse werkzaamheden en 
taken ter coördinatie uitbesteed aan Atradius Group Human Resources, een uitvoeringsorganisatie en een 
externe vermogensbeheerder. Het bestuur wordt daarnaast bijgestaan door externe adviseurs. 
 
Het bestuur stelt jaarlijks een opleidingsplan vast. Verder wordt er jaarlijks, tijdens de off-site, een 
zelfevaluatie van het bestuur als geheel gedaan. Een keer in de twee jaar wordt de zelfevaluatie van het 
bestuur begeleidt door een externe partij. 
 
Bestuursondersteuning 
De dagelijkse werkzaamheden en coördinatie van het Pensioenfonds zoals beleidsvoorbereiding en de 
beleidsuitvoering worden uitgevoerd door de secretaris van het Pensioenfonds, die werkzaam is bij Atradius 
Group Human Resources: 
• de heer S.P. Buschman (Senior beleidsadviseur Compensation & Benefits) 
 
Externe uitvoeringsorganisatie 
Taken ter coördinatie en uitvoering met betrekking tot de pensioen- en uitkeringenadministratie, alsmede de 
financiële administratie en de verslaglegging zijn uitbesteed aan Aon Hewitt Nederland CV (‘Aon Hewitt’). 
Daarnaast verricht Aon Hewitt de secretariële bestuursondersteuning tijdens de bestuursvergaderingen van 
het Pensioenfonds. 
 
Externe vermogensbeheerder 
BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. (‘BNP Paribas IP’) is aangesteld als 
vermogensbeheerder. Door BNP Paribas IP worden de volgende taken uitgevoerd: 
• Het beheren van de beleggingsportefeuille (de activa) van het Pensioenfonds binnen de 

beleggingsrichtlijnen zoals goedgekeurd door het bestuur en overeengekomen tussen het 
Pensioenfonds en de vermogensbeheerder. 

• Het op de hoogte houden van de beleggingscommissie van ontwikkelingen op financiële markten en de 
ontwikkeling van de beleggingsportefeuille van het Pensioenfonds specifiek. 

• Het adviseren over aanpassingen in de portefeuille en de impact daarvan op de risicograad. 
• Het mede schrijven van het jaarlijkse beleggingsplan als nadere invulling van de ABTN. 
• Het maandelijks aanleveren van managementinformatie aan de beleggingscommissie. 
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De maandelijkse beleggingsrapportages zijn een vast agendapunt op de bestuursvergaderingen en de 
vergaderingen van de beleggingscommissie van het Pensioenfonds. Het beleggingsbeleid wordt in 
hoofdstuk 5.2 nader toegelicht. 
 
De beleggingen worden geadministreerd en bewaard bij BNP Paribas Security Services S.A. 
(‘BNP Paribas SS’), de custodian van het Pensioenfonds. 
 
Beleggingscommissie 
Het Pensioenfonds heeft een beleggingscommissie (‘BC’). De BC bestaat uit drie bestuursleden en is per  
31 december 2016 als volgt samengesteld: 
 
• de heer R.C. Klouth (voorzitter); 
• de heer R.N. Nibbering; en 
• vacature. 
 
De BC wordt bijgestaan door één onafhankelijke deskundige op het gebied van vermogensbeheer: 
 
• de heer P. van Aalst, onafhankelijk deskundige op het gebied van vermogensbeheer. 
 
De heer P. van Aalst is per 1 juli 2016 de opvolger van de heer J. Mensonides. 
 
De BC: 
• rapporteert aan het bestuur de status en ontwikkelingen van de pensioenbeleggingen; 
• bewaakt en ziet toe op een juiste implementatie en uitvoering van het beleggingsbeleid en de organisatie 

van het beleggingsproces; 
• adviseert over en geeft nadere invulling aan de strategische asset allocatie en het bijbehorende 

risicobudget, waaronder de bandbreedtes van de strategische allocatie; 
• beoordeelt en adviseert over het dynamische rentehedge- en valutabeleid; 
• beoordeelt de verplichtingenstructuur en incorporeert deze in de beleggingsstructuur; en 
• stuurt de externe vermogensbeheerder en de custodian aan en houdt toezicht op hun activiteiten. 
 
Externe ondersteuning 
Het Pensioenfonds wordt extern ondersteund door: 
 
• Willis Towers Watson Netherlands B.V.; 
• Sprenkels en Verschuren B.V.; en 
• PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
• Aon Hewitt Consultancy 
• Juridische adviseurs, indien nodig, waaronder Van Doorne advocaten en Keijzer & Cie. 
 
Verantwoordingsorgaan (VO) 
Onderdeel van het paritair bestuursmodel is het VO. Per 31 december 2016 bestaat het VO uit de volgende 
leden: 
 
• mevrouw J. Riemslagh – Lem (gekozen door de deelnemers); 
• de heer G. Bouwman (gekozen door de deelnemers); 
• de heer J.G. Wierstra (gekozen door de pensioengerechtigden); 
• de heer T.A. van Zijl (gekozen door de pensioengerechtigden); 
• de heer G. Bruning (benoemd door de Werkgever); en 
• de heer C.M. Pastoor (benoemd door de Werkgever).  
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Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid jaarlijks een oordeel te geven over: 
 
• het handelen van het bestuur; 
• het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar; 
• de naleving van de Code Pensioenfondsen door het bestuur; en 
• de beleidskeuzes van het bestuur die op de toekomst betrekking hebben. 
 
Het VO heeft voor haar oordeelsvorming kennis genomen van het concept jaarverslag 2016 en andere 
relevante documenten. Daarnaast is in 2016 diverse malen overleg gevoerd met het bestuur. Het verslag 
van het VO is opgenomen in paragraaf 5.10. 
 
Intern toezicht 
Op grond van de Pensioenwet dient het Pensioenfonds zorg te dragen voor intern toezicht. De Pensioenwet 
is op dit onderwerp gewijzigd door de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Het bestuur heeft in 2014, 
na advies van de voormalige deelnemersraad en het voormalige verantwoordingsorgaan, besloten het intern 
toezicht te laten plaatsvinden via een jaarlijkse visitatiecommissie. Het bestuur heeft, op bindende voordracht 
door het VO, een visitatiecommissie benoemd. De visitatiecommissie bestaat uit de volgende leden van 
Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V.: 
 
• mevrouw A.J.E.M. Vollenbroek (voorzitter); 
• de heer C.D.A. Verbeek; en 
• de heer S.R. Verdonkschot. 
 
Het visitatierapport over de periode 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016 is door de 
visitatiecommissie verstrekt aan het VO en door het bestuur verstrekt aan de Werkgever. Een samenvatting 
van de bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie is opgenomen in paragraaf 5.11 samen met 
de reactie van het bestuur op de bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie. 
 
Algemene Vergadering van Deelnemers 
Het Pensioenfonds kent een Algemene Vergadering van Deelnemers. Het bestuur roept een Algemene 
Vergadering van Deelnemers bijeen voor de benoeming van een vertegenwoordiger in het VO namens de 
deelnemers in actieve dienst (‘deelnemers’), evenals voor het geval belangrijke zaken aan de orde zijn 
welke in het bijzonder de aanspraken van de deelnemers betreffen (zoals wijziging van pensioenreglement 
en statuten, voor zover de rechten en/of verplichtingen van deelnemers in het nadeel van de deelnemers 
worden gewijzigd, tenzij de wijziging voortvloeit uit een wetswijziging, binnen het domein valt van de 
Werkgever en haar CAO partners, of reeds was voorzien in het pensioenreglement). 
 
In 2016 werd eenmaal een Algemene Vergadering van Deelnemers bijeengeroepen. Op 18 mei 2016 op 
kantoor Amsterdam en op 12 juni 2016 op kantoor Ommen. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over het Pensioenfonds kunt u vinden op https://atradius.nl/pensioenfonds. 
Voor toelichting op de verschillende technische begrippen in dit verslag, verwijzen wij u naar de 
begrippenlijst. Vragen aan het bestuur over het Pensioenfonds of het gevoerde beleid kunt u stellen via e-
mail: pensioendesk@atradius.com. 
 
 

https://atradius.nl/pensioenfonds
mailto:pensioendesk@atradius.com
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3.  KERNCIJFERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

(in EUR x 1.000) 2016 2015 2014 2013 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers   

 

 

 

 

 

   

Actieve deelnemers 344 364 382 397 406   

Gewezen deelnemers 741 741 746 782 796   

Pensioengerechtigden 412 403 397 389 378   

Totaal 1.497 1.508 1.525 1.568 1.580   

Pensioen informatie        

Kostendekkende premie 7.597 6.982 6.221 7.232 6.501   

Gedempte premie 6.233 6.379 4.989 5.527 4.805   

Feitelijke premie 7.697 7.196 6.284 7.235 13.534   

Uitvoeringskosten 440 420 476 525 448   

Uitkeringen 7.263 7.092 7.118 7.093 6.891  

 

 

 

Toeslagverlening        
Onvoorwaardelijk 0,420% 0,627% 1,050% 1,560% 2,910%   
Voorwaardelijk inactief 0,000% 0,000% 0,288% 0,354% 0,039%   
Voorwaardelijk actief 0,000% 0,000% 0,324% 0,374% 0,023%   

Vermogen en solvabiliteit        

Aanwezig vermogen 321.487
 

296.300 297.460 239.698 239.700 

  

Minimaal vereist vermogen 104,2% 104,2% 104,2% 104,2% 104,5% 

  

Vereist vermogen 119,2% 119,0% 111,0% 112,1% 110,8% 

  

Pensioenverplichting 302.009 277.878 263.867 221.081 227.885 

  

Dekkingsgraad 106,4% 106,6% 112,7% 108,4% 105,2%   

Beleidsdekkingsgraad 103,3% 108,2% 111,8% - - 

  Beleggingen        

Balanswaarde 322.338 296.860 297.866 239.192 239.595   

Beleggingsopbrengsten 25.035 -429 59.271 693 27.667   

 

 



 

11 

 

Jaarverslag 2016 – Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(in EUR x 1.000) 2016 2015 2014 2013 2012 

Beleggingsportefeuille   

 

 

 

 

 

   
Vastgoed 22.712 17.393 13.215 12.200 11.010   
Zakelijke waarden 103.344 81.790 63.087 56.958 46.721   
Vastrentende waarden 196.168 197.199 220.918 168.084 176.612   
Derivaten (-) 618 (-) 183 (-) 556 34 482   
Grondstoffen 0 0 0 0 4.127   
Overige 62 385 646 1.916 643   

Beleggingsrendement 
 

       
Rendementsportefeuille 7,4% 5,3% 15,2% 9,4% 13,2% 

  

Benchmark rendementsportefeuille 7,6% 5,3% 14,7% 9,6% 13,5% 

  

Matchingsportefeuille 8,7% -2,2% 35,8% (-) 7,2%  14,3% 

  

Benchmark 

  

7,3% -2,3% 33,9% (-) 7,4%  13,2% 

  

Rendement totale portefeuille 8,6% 0,2% 25,0% 0,6% 13,4% 
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4.  ONTWIKKELINGEN OP PENSIOENGEBIED 
 
Er zijn belangrijke ontwikkelingen geweest op pensioengebied. Hierna worden eerst de ontwikkelingen 
beschreven die in 2016 gevolgen hebben gehad voor het Pensioenfonds (paragraaf 4.1) en daarna de 
ontwikkelingen die vanaf 2017 gevolgen hebben voor het Pensioenfonds (paragraaf 4.2). Het bestuur neemt 
ten aanzien van alle pensioenontwikkelingen een actieve houding aan. In die gevallen waar het bestuur niet 
direct betrokken is bij de besluitvorming over de pensioenregeling, zal het een oordeel moeten vormen over 
de uitvoerbaarheid van de aanpassingen van de pensioenregeling. Daar waar nodig zal het bestuur de 
administratieve impact van de aanpassingen in de pensioenregeling afstemmen met de 
pensioenadministrateur en herverzekeraar van het Pensioenfonds. 
 
4.1  ONTWIKKELINGEN OP PENSIOENGEBIED IN 2016 
 
4.1.1  INTEGRAAL RISICOMANAGEMENT 
Integrale borging van risicomanagement gericht op periodieke identificatie en analyse van risico’s en het 
managen daarvan, blijft een van de actiepunten waar het bestuur continu aandacht aan besteed. Het 
bestuur heeft in 2016 tweemaal een off-site gehouden met op de agenda het integraal risicomanagement 
van het Pensioenfonds (hoofdstuk 5.6). Dit heeft het bestuur doen besluiten om met ingang van 2017 een 
werkgroep risicomanagement in te stellen. 
 
4.1.2  LEVENSVERWACHTING EN OVERLEVINGSTAFELS 
Op 30 september 2016 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap een nieuwe overlevingstafel 
gepubliceerd. Op basis van het deelnemersbestand en de rentetermijnstructuur (RTS) per 31 december 
2016, heeft de nieuwe Prognosetafel AG2016 op totaalniveau een verhogend effect op de totale voorziening 
van 0,26%. Op basis van het geactualiseerde WTW Ervaringsmodel 2016 alsmede de bestandkenmerken 
van het Pensioenfonds, leidt aanpassing van de ervaringssterfte tot een stijging met 0,16% van de totale 
voorziening van het Pensioenfonds. Het gecombineerde effect zorgt voor een toename van de totale 
voorziening op totaalniveau met 0,42%. 
Het bestuur besloot met ingang van 31 december 2016 de nieuwe Prognosetafel AG2016 te hanteren. 
Daarnaast besloot het bestuur om per 31 december 2016 de nieuwe afgeleide fondsspecifieke 
correctiefactoren voor ervaringssterfte te hanteren. 
 
4.1.3  WET PENSIOENCOMMUNICATIE 
Sinds 1 juli 2015 is de Wet pensioencommunicatie in werking getreden. De wet beoogt de 
informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren, zodat de deelnemer: 
 

 weet hoeveel pensioen hij kan verwachten; 
 kan nagaan of dat voldoende is; en 
 zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening. 

 
Tevens moet de deelnemer weten welke keuzemogelijkheden hij heeft. Het bieden van 
handelingsperspectief is essentieel. 
 
De hoofdelementen van het wetsvoorstel zijn als volgt: 

 Algemene eisen aan pensioencommunicatie. 
 Meer mogelijkheden tot digitale verstrekking en aanbieding van informatie. 
 Beschikbaar zijn van basisinformatie over de pensioenregeling. 
 Een jaarlijks pensioenoverzicht van opgebouwde pensioenaanspraken. 
 Uitbreiding van het pensioenregister. 
 Inzicht in de koopkracht en risico’s van het toekomstig pensioeninkomen.  
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In drie fases moeten pensioenfondsen aan de nieuwe eisen voldoen:  

 Fase 1: 1 juni 2015.  
 Fase 2: 1 juli 2016.  
 Fase 3: in de loop van 2017 (hoofdstuk 4.2). 

 
Vanaf 1 juli 2016 is het voor pensioenfondsen verplicht een startbrief en een website te hebben op basis van 
‘Pensioen 1-2-3’. Het Pensioenfonds is een gesloten pensioenfonds en geeft geen starbrieven uit. De 
website van het Pensioenfonds is sinds januari 2016 beschikbaar. 
 
4.1.4  NEDERLANDSE PENSIOENFONDSEN IN TEKORT 
De beleidsdekkingsgraad voor het gemiddelde pensioenfonds is onder het wettelijk vereiste minimum. Dit 
betekent dat een deel van de pensioenfondsen zich in 2016 in een dekkingstekort bevindt of dat er sprake is 
van een reservetekort. Deze pensioenfondsen, waaronder het Pensioenfonds, moesten vóór 1 april 2016 
een nieuw herstelplan indienen, waarin zij laten zien dat zij binnen maximaal tien jaar dit tekort kunnen 
wegwerken. Het bestuur heeft vóór 1 april 2016 een herstelplan ingediend bij DNB (hoofdstuk 5.1). 
 
4.1.5  EVENWICHTIGHEID 
Meer dan in voorgaande jaren worden besturen verplicht om aandacht te besteden aan de evenwichtigheid. 
Ook bij de invulling van de risicohouding moet aandacht zijn voor evenwichtigheid. In artikel 105 van de 
Pensioenwet is bij inwerkingtreding al vastgelegd dat alle partijen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd 
moeten worden. Met betrekking tot de invoering van de nieuwe fiscale kaders zijn tevens eisen geformuleerd 
ten aanzien van het te voeren premiebeleid. Bij alle beleidsbeslissingen moeten Pensioenfondsen hier 
expliciet aandacht aan besteden. In de besluitvormingsdocumenten van het Pensioenfonds wordt expliciet 
aandacht besteed aan evenwichtigheid. 
 
4.1.6 INSTEMMINGSRECHT OR (WOR) 
Met ingang van 1 oktober 2016 is een aanpassing van de wet op de ondernemingsraden (WOR) in werking 
getreden. Tot 1 oktober gold bij wijziging van een regeling die door een pensioenfonds wordt uitgevoerd 
geen instemmingsrecht van de OR, maar bij wijziging van een regeling die door een verzekeraar of Premie 
Pensioen Instelling (PPI) wordt uitgevoerd, wél. Met de aanpassing komt die differentiatie te vervallen. Voor 
wijzigingen in de regeling geldt een instemmingsrecht van de OR. Overigens is instemming van de OR niet 
vereist als het onderwerp reeds inhoudelijk is geregeld in een cao of de werkgever verplicht is aangesloten 
bij een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF). 
 
Om het arbeidsvoorwaardelijk aspect centraal te stellen, is de formulering ‘een regeling met betrekking tot 
een pensioenverzekering’ gewijzigd in ‘regelingen op grond van een pensioenovereenkomst’. Onder deze 
regelingen worden bepalingen in uitvoeringsovereenkomst of reglement verstaan die van invloed zijn op de 
arbeidsvoorwaarde pensioen, oftewel de pensioenovereenkomst. Het gaat in ieder geval om de wijze van 
premievaststelling en voorwaarden en maatstaven voor toeslagverlening. Verder is instemming van de OR 
bij overgang van de uitvoering naar een buitenlandse pensioenuitvoerder ook opgenomen in deze wet. 
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4.2  VERWACHTE ONTWIKKELINGEN OP PENSIOENGEBIED IN 2017 
 
4.2.1   TOEZICHTSKADER 
In het rapport “Toezicht vooruitblik” geeft DNB een overzicht van de prioriteiten van DNB in het toezicht op 
financiële instellingen. Dit betreft het toezicht op de korte en de middellange termijn tot 2018. DNB wil het 
toezicht versterken met de volgende drie speerpunten: 
 
• Herstel van vertrouwen. 
• Consolidatie in een krimpende markt. 
• Bufferherstel en verbetering professionaliteit in het risicobeheer. 
 
DNB heeft de toezichtthema’s voor 2017 ook al gepubliceerd. DNB richt zich op de volgende vijf 
hoofdthema’s voor pensioenfondsen: 
• Het verandervermogen van pensioenfondsen. 
• De effectiviteit van het bestuursmodel. 
• De houdbaarheid van het bedrijfsmodel. 
• De robuustheid van pensioenadministraties. 
• Duidelijke verwachtingen bij deelnemers over mogelijke kortingen en het uitblijven van indexaties 

(vervolg onderzoek Financiële opzet en informatie). 
 
4.2.2   STIJGING PENSIOENRICHTLEEFTIJD EN AOW-LEEFTIJD 
Als gevolg van de gestegen levensverwachting zal de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 
worden verhoogd van 67 naar 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is de rekenleeftijd die wordt gebruikt voor de 
berekening van de jaarlijkse fiscaal maximaal toegestane pensioenopbouw. Als reactie op de gestegen 
levensverwachting heeft staatssecretaris Klijnsma verder bekend gemaakt dat de AOW-leeftijd in 2022 wordt 
verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden. 
 
Een stijging van de fiscale pensioenleeftijd (naar 68 jaar) heeft vanaf 1 januari 2018 gevolgen, doordat de 
jaarlijkse pensioenopbouw (in een middel- of eindloonregeling) een hogere ingangsleeftijd krijgt. Hierdoor 
daalt de waarde van de jaarlijkse pensioenopbouw. 
 
4.2.3   HERZIENING PENSIOENSTELSEL 
In 2014 heeft het kabinet op initiatief van staatssecretaris Klijnsma een Nationale Pensioendialoog gevoerd. 
Dit betrof een open, brede dialoog over de maatschappelijke houdbaarheid van ons stelsel van aanvullende 
pensioenen in de 21ste eeuw. Op 6 juli 2015 is uiteindelijk de hoofdlijnennotitie van een toekomstbestendig 
pensioenstelsel naar de Eerste en Tweede Kamer verzonden. 
 
Staatssecretaris Klijnsma van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) heeft de sociaal 
economische raad (SER) namens het kabinet in dit kader om advies gevraagd. In februari 2015 heeft de 
SER het advies ‘Toekomst pensioenstelsel’ gepubliceerd. De SER onderzoekt in dit advies vier verschillende 
varianten gericht op een beter perspectief voor het pensioenstelsel op de middellange termijn. De SER heeft 
in mei 2016 een rapport uitgebracht waarin de variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve 
risicodeling nader onderzocht en uitgewerkt is en de SER vindt deze nog steeds interessant. Met deze 
verkenning wil de SER een vervolgbijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van het 
pensioenstelsel dat een goed pensioeninkomen biedt en beter aansluit op de veranderende samenleving. 
De SER heeft onderzocht hoe risico’s kunnen worden gedeeld binnen een regeling op basis van persoonlijk 
pensioenvermogen. 
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Los van de verkenningen door de SER is de introductie van een nieuw pensioenstelsel naar een volgend 
kabinet doorgeschoven. Daarmee zijn fundamentele veranderingen van het pensioenstelsel op de langere 
baan terecht gekomen. Onderwerpen zoals de ontwikkeling van een nieuw stelsel, versoberingen, de stijging 
van de AOW-leeftijd, meer keuzevrijheid en pensioencommunicatie staan op de agenda van de diverse 
politieke partijen.  
 
Enkele ontwikkelingen in dit verband zijn: 
• Het verkennen van mogelijkheden om meer keuzemogelijkheden en maatwerk te bieden, onder andere 

op het gebied van beleggingsbeleid, hoogte van de inleg en de vorm van de uitkering. 
• Het verkennen van mogelijkheden om vanaf 2020 de doorsneepremie uit te faseren en te beginnen met 

de geleidelijke invoering van een opbouwpercentage op basis van leeftijd. 
 
4.2.4   DUURZAAM BELEGGINGSBELEID 
Pensioenfondsen moeten voldoen aan de bepalingen van de Pensioenwet over transparantie van het 
duurzaam beleggingsbeleid. Sinds juli 2014 is het een wettelijke verplichting om in het jaarverslag aan te 
geven op welke manier het Pensioenfonds rekening houdt met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale 
verhoudingen. In 2017 onderzoekt DNB hoe pensioenfondsen deze normen toepassen. 
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5.  VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 
Het bestuur van het Pensioenfonds heeft in 2016 zesmaal vergaderd. Naast de reguliere vergaderingen, 
heeft het bestuur in 2016 diverse werkoverleggen gehad en is er tweemaal een off-site georganiseerd. 
De belangrijkste onderwerpen waren: 
 
• Het nauwlettend volgen van de ontwikkeling van de financiële positie van het Pensioenfonds, waaronder 

de voorbereiding en het rapporteren van het herstelplan en de haalbaarheidstoets (paragraaf 5.1). 
• Het toepassen van het (dynamische) beleggingsbeleid, waarbij er aanpassingen zijn gedaan in de 

beleggingsportefeuille van het Pensioenfonds (paragraaf 5.2). 
• Vergelijking pensioenbeheer- en vermogensbeheerkosten van het Pensioenfonds met andere 

pensioenfondsen (paragraaf 5.3). 
• Een verbetering van het kennisniveau en de geschiktheid van bestuursleden en het bestuur als collectief 

door het volgen van seminars, bijeenkomsten, opleidingen en cursussen (paragraaf 5.4). 
• Een periodieke evaluatie van de samenwerking met de pensioenadministrateur, de herverzekeraar,  

de vermogensbeheerder en de custodian van het Pensioenfonds (paragraaf 5.4). 
• Voorbereiding en uitwerking van verschillende communicatie-uitingen, waaronder de eigen website, de 

nieuwsbrief, de algemene vergadering deelnemers en de Pensioen3daagse (paragraaf 5.5). 
• De voorbereiding en uitwerking van twee off-site’s met als belangrijkste onderwerp het integraal 

risicomanagement van het Pensioenfonds (paragraaf 5.6). 
• Voorbereiding en uitwerking van integraal risicomanagement om het volwassenheidsniveau te 

verbeteren (paragraaf 5.6). 
• De uitwerking van het besluit om de risico’s van het Pensioenfonds voor drie jaar te herverzekeren bij De 

Goudse Verzekeringen, die voor de uitvoering van deze overeenkomst samenwerkt met SCOR Global 
Life SE (paragraaf 5.7). 

• De uitvoering van de pensioentoezegging van en de wijzigingen in diverse beleidsdocumenten van het 
Pensioenfonds (paragraaf 5.7). 

• De voorbereiding en uitwerking van het toeslagbesluit (paragraaf 5.7). 
• De uitvoering van het Financieel Toetsingskader voor Pensioenfondsen, waaronder het herstelplan, 

risicohouding, haalbaarheidstoets, premiebeleid en toeslagbeleid (paragraaf 5.1, 5.6, 5.7 en 5.8). 
• Het volgen van de verschillende actualiteiten rondom alternatieve pensioenoplossingen (paragraaf 5.9). 
• Het opstellen en uitwerken van toekomstige scenario’s ten aanzien van het voortbestaan van het 

Pensioenfonds (paragraaf 5.9). 
• Periodiek overleg tussen een vertegenwoordiging van het bestuur en het verantwoordingsorgaan 

(paragraaf 5.10). 
• De voorbereiding en organisatie van de jaarlijkse visitatie (paragraaf 5.11). 
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5.1  ONTWIKKELING FINANCIËLE POSITIE 
 
5.1.1  DEKKINGSGRADEN 2016 
De (actuele) dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van het vermogen en de 
pensioenverplichtingen. Deze drukt uit in hoeverre het Pensioenfonds naar verwachting in de toekomst aan 
de verplichtingen kan voldoen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden 
van de laatste twaalf maanden en is leidend voor kortingen of indexatie. 
 
De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is in 2016 gedaald van 106,6% naar 106,4%. Na een terugval van 
de dekkingsgraad in januari 2016, is de dekkingsgraad van het Pensioenfonds gedurende de 
daaropvolgende maanden langzaam weer hersteld. De beleidsdekkingsgraad is hierdoor gedurende 2016 
gedaald met 4,9 procentpunten van 108,2% naar 103,3%. 
 

 
 
In het FTK zijn de wettelijke financiële eisen die aan pensioenfondsen worden gesteld vastgelegd. 
 
Het vereist eigen vermogen (‘VEV’) is het vermogen dat nodig is om de verwachte risico’s binnen een jaar 
op te kunnen vangen, te weten 19,2%. De vereiste dekkingsgraad is de dekkingsgraad die bij het VEV 
hoort. Als de dekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, moet het Pensioenfonds een 
herstelplan opstellen om binnen tien jaar op deze dekkingsgraad terug te komen. De vereiste dekkingsgraad 
bedraagt 119,2%. 
 
Het minimaal vereist eigen vermogen (‘MVEV’) is het vermogen dat volgens het FTK minimaal aanwezig 
dient te zijn. Men spreekt ook wel van de ondergrens van het VEV. Het MVEV van het Pensioenfonds 
bedraagt 4,2%. De minimaal vereiste dekkingsgraad is de dekkingsgraad waar het Pensioenfonds 
volgens het FTK niet langer dan vijf jaar onder mag liggen (dekkingstekort). De minimaal vereiste 
dekkingsgraad bedraagt 104,2%. 
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Onderstaand een overzicht met de ontwikkeling van dekkingsgraden van het Pensioenfonds: 
 
 2016 2015 2014 2013 2012 

Dekkingsgraad per 31 december1 106,4% 106,6% 112,7% 108,4% 105,2% 

Beleidsdekkingsgraad 103,3% 108,2% 111,8% nvt nvt 

Vereiste dekkingsgraad FTK 119,2% 119,0% 111,0% 112,1% 110,8% 

Minimaal Vereiste dekkingsgraad 104,2% 104,2% 104,2% 104,2% 104,5% 
 
Pensioenverplichtingen 
Pensioenfondsen moeten voldoen aan de eisen van het FTK. Hierin is vastgelegd dat de actuele waarde van 
de verplichtingen moet worden berekend aan de hand van de door Nederlandse pensioenfondsen te 
hanteren rente (DNB UFR). Bij een lagere rente moet op dit moment meer geld opzij gezet worden, omdat 
het geld op de bankrekening in de loop van de jaren minder snel groeit. Een lage rente betekent dus ook een 
toename van de waarde van de verplichtingen. 
 
De daling van de dekkingsgraad begin 2016 is voornamelijk te verklaren door de daling van de rente. 
 
Vermogen 
De beleggingsportefeuille van het Pensioenfonds bestaat uit een rendementsportefeuille en een 
matchingportefeuille. Met de rendementsportefeuille wordt getracht extra vermogen te genereren ten 
behoeve van toeslagverlening (indexatie) op de pensioenen. Het andere deel is belegd in de 
matchingportefeuille. Met de matchingportefeuille wordt getracht het renterisico van de beleggingen ten 
opzichte van de verplichtingen van het Pensioenfonds gedeeltelijk af te dekken. 
 
In 2016 heeft het Pensioenfonds een rendement van 7,4% op de rendementsportefeuille en een rendement 
van 8,7% op de matchingportefeuille gerealiseerd. Het totale beleggingsresultaat in 2016 bedraagt 
gemiddeld 8,6%. 
 
5.1.2   HERSTELPLAN 2016 
De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds was per 31 december 2015 lager dan het vereiste eigen 
vermogen van 119,2%. Dit betekent dat het Pensioenfonds zich per 1 januari 2016 in een reservetekort 
bevond. Het bestuur van het Pensioenfonds heeft eind maart 2016 een nieuw herstelplan ingediend. 
 
Het herstelplan 2016 van het Pensioenfonds laat een gestaag herstel zien met name als gevolg van het 
verwachte beleggingsrendement (autonoom herstel). Hierdoor is het Pensioenfonds naar verwachting 
binnen de gestelde termijn van tien jaar uit de situatie van een reservetekort en kan mogelijk na enkele jaren 
weer worden overgegaan tot het (gedeeltelijk) verlenen van toeslag. DNB is van oordeel dat het herstelplan 
2016 concreet en haalbaar is en heeft daarom ingestemd met het geactualiseerde herstelplan. 
  

                                                             
1 Dekkingsgraad = (aanwezig vermogen / pensioenverplichtingen voor risico van het Pensioenfonds. Dekkingsgraad wordt 
weergegeven per 31 december van het jaar, zoals opgenomen in de jaarverslagen van het  Pensioenfonds 



 

19 

 

Jaarverslag 2016 - Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 

 

 
 

 
De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds was per 31 december 2016 lager dan het minimum 
vereiste eigen vermogen van 104,2%. Dit betekent dat het Pensioenfonds zich per 1 januari 2017 in een 
dekkingstekort bevond. Het bestuur van het Pensioenfonds heeft eind maart 2017 een nieuw herstelplan 
ingediend. 
 
Het herstelplan 2017 van het Pensioenfonds laat een gestaag herstel zien met name als gevolg van het 
verwachte beleggingsrendement (autonoom herstel). Hierdoor is het Pensioenfonds naar verwachting ruim 
binnen de gestelde termijn van tien jaar uit herstel. Uitgaande van deze verwachting zou het Pensioenfonds 
over enkele jaren weer kunnen overgaan tot het (gedeeltelijk) verlenen van toeslag. DNB is van oordeel dat 
het herstelplan 2017 concreet en haalbaar is en heeft daarom ingestemd met het geactualiseerde 
herstelplan. 
 
5.1.3   CRISISPLAN 2016 
Pensioenfondsen zijn verplicht een crisisplan op te stellen. In het crisisplan staat beschreven wat het bestuur 
gaat doen als het Pensioenfonds in een crisissituatie terechtkomt of dreigt te komen. Het crisisplan is breder 
van opzet dan het herstelplan, maar omvat ook de situatie dat de financiële situatie zodanig is, dat het 
Pensioenfonds wettelijk verplicht is een herstelplan op te stellen. 
 
Het Pensioenfonds heeft een crisisplan dat als bijlage onderdeel vormt van de ABTN. 
 
5.1.4   HAALBAARHEIDSTOETS 2016 
Onder het FTK zijn pensioenfondsen verplicht een aanvangshaalbaarheidstoets uit te voeren. Deze toets is 
voor het eerst uitgevoerd in 2015 en moet opnieuw plaatsvinden bij invoering van een nieuwe 
pensioenregeling of andere significante wijzigingen. In deze toets staat het zogenaamde pensioenresultaat 
centraal. Het pensioenresultaat is een maat voor het koopkrachtbehoud van het opgebouwde en nog op te 
bouwen pensioen. Hierbij wordt naar een prognosetermijn gekeken van zestig jaar. Zolang het beleid niet 
wijzigt, wordt de aanvangshaalbaarheidstoets jaarlijks opgevolgd door een haalbaarheidstoets. Hiermee 
wordt jaarlijks gemonitord in hoeverre het verwachte pensioenresultaat nog steeds aansluit bij de gewekte 
verwachtingen over het pensioenresultaat. De jaarlijkse haalbaarheidstoets wijkt af van de 
aanvangshaalbaarheidstoets, doordat in de aanvangs-haalbaarheidstoets naast het monitoren van het 
pensioenresultaat ook het premiebeleid en de herstelcapaciteit worden getoetst. 
 
In 2016 heeft het bestuur van het Pensioenfonds de adviserend actuaris, Willis Towers Watson, gevraagd de 
haalbaarheidstoets voor het Pensioenfonds uit te voeren, rekening houdend met de voorschriften en eisen 
die DNB heeft gesteld. Hiermee wordt vanuit de feitelijke financiële positie van het Pensioenfonds getoetst of 
het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau boven de door het Pensioenfonds gekozen ondergrens 
voor dit pensioenresultaat blijft en of het pensioenresultaat op fondsniveau in het slechtweerscenario niet 
teveel afwijkt van het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau voor het betreffende jaar. Het 
Pensioenfonds rapporteert deze resultaten jaarlijks aan DNB. Uit de haalbaarheidstoets 2016 van het 
Pensioenfonds blijkt: 
 
• dat het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau in voldoende mate aansluit bij de door het 

Pensioenfonds gewekte verwachtingen over het pensioenresultaat, rekening houdend met de gekozen 
ondergrens; 

• dat het pensioenresultaat op fondsniveau in het slechtweerscenario niet teveel afwijkt van het verwachte 
pensioenresultaat op fondsniveau voor het betreffende jaar; 

• het premiebeleid over de gehele berekeningshorizon voldoende realistisch en haalbaar is; en 
• dat het Pensioenfonds voldoende herstelcapaciteit heeft om naar verwachting vanuit de situatie dat aan 

de vereisten voor het MVEV wordt voldaan, binnen de looptijd van het herstelplan aan de vereisten voor 
het vereist eigen vermogen te voldoen. 
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De uitkomsten van de haalbaarheidstoets geven geen garantie dat, of in welke mate, er in de toekomst 
toeslagverlening wordt toegekend, maar geven het bestuur en belanghebbenden inzicht in het verwachte 
pensioenresultaat, waarmee wordt beoogd te voorkomen dat er te hoge of onrealistische verwachtingen zijn. 
 
De resultaten van de haalbaarheidstoets zijn door het bestuur gecommuniceerd met alle belanghebbenden. 
 
5.1.5   FINANCIËLE RESULTAAT 2016 
Het saldo van baten en lasten bedraagt ten aanzien van boekjaar 2016 bedraagt 1.056.  
Onderstaand een overzicht van de resultaten over de afgelopen 5 jaar. 
 
(EUR X 1000) 2016 2015 2014 2013 2012 

Financiële Resultaat 1.056 -15.171 14.976 6.802 15.089 
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5.2  BELEGGINGSBELEID 
 
5.2.1  TERUGBLIK OP DE FINANCIËLE MARKTEN 
Op de financiële markten zet de opwaartse trend van de afgelopen jaren zich in 2016 voort. Dit blijkt ook uit 
de positieve rendementen die het Pensioenfonds behaalde. Er waren wel een aantal gebeurtenissen die het 
sentiment op de markten tijdelijk negatief beïnvloedden of waarvan verwacht werd dat ze die zouden gaan 
beïnvloeden. Zo daalden in januari 2016 de aandelenkoersen door de afgenomen groei van de Chinese 
economie en een dalende olieprijs. De koersen stegen daarna echter al weer snel. Negatieve verwachtingen 
waren er bij de Brexit in het voorjaar en de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaanse president in het 
najaar. De markten bleven zich echter ook na deze gebeurtenissen positief ontwikkelen. 
 
Figuur - Tijdslijn belangrijke gebeurtenissen in 2016 en verloop van de MSCI World Index 
(lichtblauw) en de Citigroup World Govt Bond Index (donkerblauw) in euro 

 
Bron: Blue Sky Group 
 
Aandelenmarkten 
Het jaar 2016 begon slecht: door de onzekerheid over de wereldwijde groei en de Chinese economie (met 
aanpassingen van de Yuan) en een dalende olieprijs (tot USD 26 per vat in februari 2016) verloren aandelen 
vanaf januari 2016 waarde. De eerste besprekingen tussen Saoedi-Arabië en andere olieproducerende 
landen verliepen stroef, maar er bleek toch bereidheid om te onderhandelen. Daardoor veerden de 
olieprijzen snel op (naar circa USD 50 per vat) en herstelden de aandelenmarkten zich in februari en maart 
2016. Die groei hield stand in april en mei 2016, maar was niet stabiel ondanks een vrij gunstig economisch 
klimaat. In juni 2016 waren alle ogen van de markt gericht op het referendum in het Verenigd Koninkrijk en 
bereikte de volatiliteit op de Europese markten het hoogste niveau op jaarbasis.  
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De keuze van de bevolking van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten werd tijdens de 
nacht van 23 op 24 juni 2016 bekendgemaakt en kwam als een verrassing. Op 24 juni 2016 daalden de 
toonaangevende indices om vervolgens weer te stijgen. Dankzij de snelle benoeming van Theresa May als 
premier van het Verenigd Koninkrijk kwam er meer duidelijkheid in de politieke situatie, al bleven er veel 
vragen over het verdere verloop van de onderhandelingen. Mede hierdoor stegen de aandelenmarkten in juli 
2016 waarna deze min of meer stabiliseerden. In de herfst nam de volatiliteit weer toe door schommelende 
olieprijzen, twijfel over het monetaire beleid en vraagtekens bij de wereldwijde groei. Ondanks de combinatie 
van deze onzekerheden, stegen de aandelenmarkten daarna zonder duidelijk aanwijsbare redenen. 
 
In oktober 2016 was de sfeer op de financiële markten gespannen vanwege de aankomende 
presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Bovendien kondigde Theresa May aan dat ze Artikel 50 van 
het Verdrag van Lissabon voor het einde van het 1e kwartaal van 2017 zou inroepen. Dit terwijl het in Italië 
duidelijk was dat de premier het referendum van 4 december 2016 niet zou overleven. Vervolgens kwam de 
Amerikaanse verkiezing van Donald Trump. Zijn verkiezingsbelofte van een ruimer budgettair beleid bracht 
al snel na de verkiezingen een rally in aandelen en de dollar op gang, terwijl de lange rente eveneens steeg. 
Dit momentum hield aan hoewel er vooralsnog geen precieze details over eventuele stimulansen 
beschikbaar waren en hoewel een meerderheid van de beleggers Trump voorafgaand aan de verkiezingen 
van 8 november 2016 nog als een risico voor de financiële markten beschouwde. In december 2016 
vertraagde de trend door lagere transactievolumes, maar bleven aandelen stijgen dankzij hogere olieprijzen 
na het akkoord om de productie terug te schroeven. In 2016 stegen aandelen wereldwijd met 5,6% (MSCI 
AC World index in USD), terwijl aandelen uit de opkomende landen met 8,6% stegen (MSCI Emerging in 
USD). 
 
Obligatiemarkten 
Begin dit jaar stonden de markten in het teken van de hooggespannen verwachtingen met betrekking tot het 
ruimer monetair beleid van de Europese Centrale Bank. In maart 2016 kondigde Mario Draghi aan dat het 
maandelijkse tempo van de activa-aankopen zou stijgen van EUR 60 miljard naar EUR 80 miljard en dat het 
programma voor kwantitatieve verruiming werd uitgebreid naar obligaties van goede kwaliteit afkomstig van 
bedrijven buiten de banksector in de eurozone. De basisrente werd verlaagd (de voornaamste 
herfinancieringsrente bleef op nul, met een marginale beleningsrente op 0,25% en een reële depositorente 
op -0,40%). De Europese Centrale Bank (‘ECB’) opteerde in juli 2016 (na het Britse referendum) evenals in 
september 2016 voor een afwachtende houding, terwijl de economie van de eurozone vrij goed stand leek te 
houden. Tijdens de persconferentie in september 2016 verklaarde Draghi dat een eventuele verlenging van 
Quantitative Easing “niet aan bod was gekomen”. In oktober 2016 herhaalde Draghi dit, deze keer met 
betrekking tot een eventueel trager tempo van de aankopen (of zogenaamde ‘tapering’, de term die de 
Amerikaanse Federale Bank (‘Fed’) gebruikte toen ze haar aankopen eind januari 2014 geleidelijk 
afbouwde). Dat gerucht verontrustte de marktwaarnemers omdat de economische activiteit gezond was, 
terwijl de inflatie laag bleef. In die context verraste de ECB de markten op 8 december 2016 door de periode 
van de activa-aankopen langer dan verwacht te verlengen (“tot eind december 2017 of langer indien nodig") 
en tegelijk het maandelijkse aankoopbedrag te verlagen van EUR 80 miljard tot EUR 60 miljard vanaf april 
2017. Bovendien werden de terugbetaalde hoofdsommen van afgeloste effecten herbelegd en waren er in 
januari 2017 een aantal technische aanpassingen voor meer flexibiliteit gepland zoals de mogelijkheid om 
korter lopende effecten, of indien nodig effecten met een lager rendement dan de depositorente, te kopen. 
 
Draghi benadrukte dat de ECB door verlenging van de aankopen langer op de markten aanwezig zou zijn, 
hetgeen bevorderlijk was voor een “duurzamere transmissie” van de steunmaatregelen naar de reële 
economie. Hierbij werd benadrukt dat de beslissingen niet neerkwamen op een afbouw van de kwantitatieve 
verruiming en verklaarde dat een inflatieprognose van 1,7% in 2019 “niet echt” als een terugkeer naar de 
doelstelling van 2% kan worden gezien. 
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Door turbulentie op de aandelenmarkten begin 2016 ging de rente op de 10-jarige Amerikaanse Treasury 
Note (‘T-Note’), die eind 2015 nog 2,27% bedroeg, in februari 2016 beduidend omlaag tot onder de 1,70%. 
De oplevende olieprijzen brachten wat rust en de Amerikaanse langetermijnrente schommelde vervolgens 
tot begin juni 2016 tussen circa 1,60% en 2% in lijn met aanzienlijke schommelingen in de verwachtingen 
voor het monetaire beleid. Per 3 juni 2016 daalde de 10-jaars rente aanzienlijk in het vooruitzicht van het 
Britse referendum en omdat de markt niet langer verwachtte dat de Fed de basisrente snel zou verhogen. 
Na de Brexit duwde nervositeit de rente op de 10-jaars T-Note begin juli onder de 1,40%. Daarna reageerde 
Amerikaans staatspapier op economische indicatoren en uitlatingen van de Federal Open Market Committee 
(‘FOMC’)–leden. Hierdoor werden beleggers uiteindelijk overtuigd dat de basisrente voor eind 2016 zou 
worden verhoogd. De 10-jaars rente bewoog in september 2016 binnen een bandbreedte van 1,55% en 
1,65% en liep fors uit. In eerste instantie door stijgingen van de Europese rente, maar vervolgens en bovenal 
door de verrassende verkiezing van Donald Trump. De rente op de 10-jaars T-Note keerde tijdelijk terug 
naar zijn hoogste niveau sinds september 2014 op meer dan 2,60% de dag na de vergadering van de Fed 
die op 14 december 2016 resulteerde in een verhoging van de basisrente met 25 bp. In de veronderstelling 
dat er snel budgettaire stimulansen zouden komen, ging een aantal marktwaarnemers ervan uit dat de Fed 
agressievere maatregelen zou treffen nu de inflatie versnelde en leden van het FOMC het renteniveau 
verhoogden tot een niveau dat ze in de toekomst (2018) als “geschikt” beoordeelden.  
Aan het begin van 2016 volgde de rente op de Duitse 10-jaars Bund (0,63% per eind 2015) een dalende 
trend in lijn met het monetaire beleid van de ECB. Door problemen op de aandelenmarkten, stapten 
beleggers over naar kwaliteitsobligaties. De 10-jaars obligatierente daalde op 29 februari 2016 naar een 
dieptepunt van 0,11%. Van maart tot mei 2016 werd de trend beïnvloed door winstneming toen de rente 
onder dat niveau daalde en door schommelingen op de Amerikaanse markten. In juni 2016 had het Britse 
referendum een grote impact op staatsobligaties en daalde de rente op de Duitse 10-jaars Bund onder de 
0%. Begin juli 2016 bereikte het tarief zelfs -0,20%. Tot september 2016 schommelde de 10-jaars rente rond 
de -0.10% zonder uitgesproken trend. In het laatste kwartaal van 2016 verslechterde de obligatiemarkt door 
het bericht over besprekingen binnen de ECB met het oog op een eventuele afbouw van de aankoop van 
effecten (‘tapering’). Ondanks ontkenningen door de ECB doorbrak de rente de bovenkant van de 
bandbreedte waarin deze sinds de Brexit schommelde. In november bleef de rente stijgen, ditmaal in het 
kielzog van Amerikaanse obligaties. In december 2016 steeg de rente op de 10-jaars Duitse Bund eerst naar 
zijn hoogste niveau sinds eind januari (0,40% op 12 december) door de recentste ontwikkelingen in het 
monetaire beleid (met de aankondiging van een afbouw van de maandelijkse activa-aankopen vanaf april 
2017). 
 
Valutamarkten 
De volatiliteit op de valutamarkten keerde in 2016 herhaaldelijk terug naar niveaus die we sinds 2011 niet 
meer hadden gezien. De wisselkoers EUR/USD schommelde binnen een grote bandbreedte (1,04 - 1,16). 
Een chaotisch herstel resulteerde begin mei 2016 in een niveau boven 1,16 ondanks het ruimere monetaire 
beleid dat in maart 2016 werd aangekondigd omdat een aantal waarnemers daarin de laatste renteverlaging 
van de ECB zagen. Van mei tot oktober 2016 waren de valutaschommelingen het gevolg van verwachtingen 
over maatregelen van de Fed. Na de Brexit keerde de volatiliteit terug zonder uitgesproken trend, 
behoudens voor de sterling, die op jaarbasis met 13,9% daalde tegenover de euro en met 16,3% tegenover 
de dollar. 
 
De verkiezing van Donald Trump wijzigde het economische landschap en de dollar steeg tegenover de 
meeste toonaangevende valuta’s van zowel de ontwikkelde als de opkomende markten. Vergeleken met een 
bepaalde combinatie (mandje) van valuta’s keerde de dollar volgens cijfers van de Bank of England terug 
naar zijn hoogste niveau sinds de lente van 2003. De oplevende dollar weerspiegelde verwachtingen van 
een sterkere groei in de Amerikaanse economie, hetgeen de Fed ertoe kan aanzetten om haar monetaire 
beleid sneller te normaliseren. Opkomende valuta’s hadden te lijden van bezorgdheid dat de toekomstige 
president Donald Trump protectionistische maatregelen zou treffen. Bovendien heeft de stijgende 
Amerikaanse obligatierente een negatief effect op de activa van de opkomende markten.  
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Vooruitzichten 
De aandelenmarkten eindigden het jaar positief, vooral in de VS waar de S&P500, de Dow Jones en de 
Nasdaq nieuwe records vestigden. Zelfs de gebruikelijke afname van het aantal transacties aan het einde 
van het jaar deed niets af aan het ‘Trump-effect’. De stijging van de lange rente had een gering effect op de 
aandelenmarkten, maar een duidelijk snellere wereldwijde groei lijkt nog niet te verwachten. Bovendien is het 
herstel van het vertrouwen bij de economische spelers en in de financiële markten vooral te danken aan de 
veronderstelling dat er aanzienlijke belastingverlagingen komen in de VS. 
 
5.2.2  BELEGGINGSBELEID 2016 
Vertrekpunt voor het beleggingsbeleid is de verplichtingenstructuur van het Pensioenfonds (kasstromen over 
de toekomstige jaren). Het beleggingsbeleid van het Pensioenfonds bestaat enerzijds uit de strategische 
afweging tussen rendement en risico, hetgeen resulteert in de keuze van de beleggingscategorieën, de 
omvang van die categorieën en het beheersen van financiële risico’s. Anderzijds bestaat het 
beleggingsbeleid uit het beheer van het vermogen binnen iedere beleggingscategorie. Dit vindt plaats binnen 
de richtlijnen die met de vermogensbeheerder van het Pensioenfonds zijn afgesproken. 
 
Investment beliefs 
De investment beliefs van het Pensioenfonds vormen de basis voor het beleggingsbeleid. De investment 
beliefs zijn onderdeel van de ABTN en kunnen kort omschreven worden als: ’het Pensioenfonds belegt 
passief, tenzij er redenen zijn om daarvan af te wijken’. 
 
Strategisch beleggingsbeleid 
Teneinde de doelstelling van het Pensioenfonds te realiseren, stelt het bestuur periodiek het 
beleggingsbeleid vast. Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een stabiel lange termijn 
rendement en houdt rekening met de door het bestuur vastgestelde risicoparameters, de solvabiliteitseisen 
die aan het Pensioenfonds worden gesteld, de pensioenverplichtingen, de eisen die voortvloeien uit de 
Nederlandse wet- en regelgeving inzake pensioenen en de wenselijkheid van een evenwichtig premiebeleid. 
 
Het Pensioenfonds voert hierbij een gecombineerd beleid waarbij enerzijds een deel van de portefeuille is 
ingericht om de risico’s ten opzichte van de verplichtingen te beperken (matchingportefeuille) en anderzijds 
een deel van de portefeuille is ingericht om het voor risico gecorrigeerd rendement van de 
beleggingsportefeuille te optimaliseren (rendementsportefeuille). Er is geen strategische gewichtsverdeling 
tussen de matchingportefeuille en de rendementsportefeuille. Dit omdat de waardeverandering van de 
matchingportefeuille het gevolg is van renteveranderingen die gespiegeld zijn ten opzichte van de 
passivakant van de balans en beïnvloed wordt door de hoogte van de rentehedge. Het volume is daarom 
niet maatgevend. 
 
De mate waarin het renterisico wordt afgedekt en er risico wordt genomen in de rendementsportefeuille, 
wordt bepaald op basis van een asset liability management (‘ALM’)-studie, een update ervan en/of een 
haalbaarheidsstudie, en de impact op de vereiste dekkingsgraad. Een eventuele uitruil van renterisico 
(vanuit de matchingportefeuille) naar risico binnen de rendementsportefeuille wordt gelimiteerd door het 
vastgestelde risicobudget. 
 
SPAN streeft ernaar: 
• de aansluiting van de beleggingsportefeuille op de verplichtingen van het Pensioenfonds te 

optimaliseren door de portefeuille minder kwetsbaar te maken voor het renterisico; 
• een goede spreiding van de beleggingsportefeuille in stand te houden met behoud van verwacht 

rendement eventueel verbeterd door het toevoegen van andere bronnen van risico en rendement en 
door een betere benutting van bestaande spreidingsmogelijkheden; 

  



 

25 

 

Jaarverslag 2016 - Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 

 

 
 

 
• de asset-only rendement-risicoverhouding binnen de rendementsportefeuille verder te optimaliseren 

door te onderzoeken of met andere gewichten of andere beleggingscategorieën in de 
rendementsportefeuille een verbetering van het risico-rendementsprofiel kan worden behaald. 

 
ALM 
Periodiek wordt een ALM-studie of een update daarvan verricht. De uitkomsten hiervan vormen de basis 
voor de samenstelling van de strategische normportefeuille. Elk jaar wordt de strategische normportefeuille 
beoordeeld en waar nodig door het bestuur op advies van de BC aangepast. Deze aanpassingen zijn 
onderdeel van het jaarlijkse beleggingsplan, waarin verder zaken zoals bandbreedtes en benchmarks 
worden beschreven. Het risicobeheer en de monitoring wordt gedurende het jaar door de BC uitgevoerd en 
tijdens bestuursvergaderingen of tussentijds gerapporteerd. 
 
Dynamisch beleggingsbeleid 
Het bestuur past sinds oktober 2015 een dynamisch beleggingsbeleid toe met betrekking tot renteafdekking 
binnen een bandbreedte tussen 50% en 80% (DNB UFR). Voor het dynamische beleggingsbeleid wordt 
primair gebruik gemaakt van een ‘view based’ aanpak op basis van de markt- en renteontwikkelingen. 
 
Als ondersteuning voor de view based aanpak zijn de volgende triggerpunten gedefinieerd: 
 

Triggerpunten  

Yield van 10-jaars Duitse Staatsobligaties Renteafdekking o.b.v. UFR 

< 1,0% 50% 
1,0% - 2,5% 60% 
2,5% - 3,5% 70% 

> 3,5% 80% 
 
Het uitgangspunt van het bestuur ten aanzien van deze triggerpunten is dat in een situatie van een relatief 
lage rentestand de renteafdekking verlaagd kan worden tot 50% (DNB UFR), terwijl in een stabiele situatie 
een renteafdekking van 70% (DNB UFR) moet worden nagestreefd. De “normale” rente is hier bepaald op 
basis van de huidige inzichten van wat een normale reële rente kan zijn en wat de verwachte inflatie mag 
zijn. In de komende jaren kunnen deze inzichten uiteraard worden aangepast. Eind 2016 was de 
renteafdekking 60% (DNB UFR). In hoofdstuk 5.2.4. wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen in de 
mate van renteafdekking in 2016. 
 
De BC bekijkt tijdens elke BC vergadering de actuele rentestand ten opzicht van de triggerpunten. Als view 
based aanpak betrekt de BC vervolgens diverse factoren en de adviezen van BNP Paribas IP en de externe 
adviseur van de BC. Als de BC van oordeel is dat er een aanpassing van de renteafdekking dient plaats te 
vinden, volgt een onderbouwd advies aan het bestuur. Daarbij doet geeft de BC ook advies aan het bestuur 
voor het aanwenden van de vrijkomende of de te investeren gelden ten bate of laste van de rendements-
portefeuille. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het VEV van het Pensioenfonds binnen het 
risicobudget blijft en dat het voorstel binnen de afgesproken strategische bandbreedtes blijft. Het bestuur 
neemt vervolgens het besluit de renteafdekking al dan niet te verhogen/verlagen en hoe de vrijkomende of 
de te investeren gelden worden herbelegd. 
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Risicobudget 
Op basis van de ALM-studie, het onderzoek naar de risicobereidheid van deelnemers en de risicohouding 
van het bestuur heeft het bestuur in 2015 het risicobudget van het Pensioenfonds vastgesteld. Vanwege de 
extreme rentesituatie heeft het bestuur een bandbreedte voor de renteafdekking, met een ondergrens van 
50% (DNB UFR) gecreëerd. Deze ondergrens voor de renteafdekking is het antwoord van het 
Pensioenfonds op de gevolgen van de huidige zeer lage renteniveaus waardoor een asymmetrisch 
renterisico is ontstaan. 
 
Het bestuur baseert zich daarbij op de uitkomsten van de ALM studie bij verschillende economische 
scenario’s. Het bestuur heeft op basis van de ALM studie vastgesteld dat bij een VEV van maximaal 120% 
de kans dat SPAN onder een dekkingsgraad van 91% komt kleiner is dan 1,67% (eens in de 60 jaar). Bij een 
dekkingsgraad van 91% is autonoom herstel naar het Minimaal Vereist Eigen Vermogen mogelijk binnen een 
hersteltermijn van 5 jaar. Het bestuur heeft daarom het risicobudget vastgesteld op een VEV van maximaal 
120%. 
 
De bandbreedte waarbinnen de renteafdekking zich kan bevinden is vastgesteld op een ondergrens van 
50% (DNB UFR) met een bovengrens van 80% (DNB UFR). Het bestuur is zich ervan bewust dat dit een 
forse bandbreedte is, echter de omstandigheden in de rentemarkt zijn zodanig extreem dat niet meer van 
een normale situatie gesproken kan worden. In een normale situatie voor wat betreft de hoogte van de rente 
op de kapitaalmarkt, zal een renteafdekking van 70% (DNB UFR) aangehouden worden. Een “normale” 
rente situatie is lastig te duiden, dit geldt vooral voor een periode die volgt op een financiële crisis: uitgaande 
van een gemiddelde reële rente van 1 à 1½ % (laag ten opzichte van een langjarig gemiddelde) en een 
verwachte prijsstijging van 1½ à 2% (ook laag ten opzichte van een langjarig gemiddelde) zou gesproken 
kunnen worden van een “normaal” renteniveau bij een nominale rente van 2½ à 3½ % voor tien jarige 
staatsleningen. Door de factoren achter de nominale rente meer expliciet in de besluitvorming te betrekken 
streeft het bestuur ernaar een consistent rentehedgebeleid te kunnen voeren. 
 
5.2.3  THEMA’S BELEGGINGSPLAN 2016 EN OVERIGE 
Het jaar 2016 is een beleggingsjaar geweest waarbij de BC zeven keer bijeen is gekomen. Eind juni 2016 
heeft de onafhankelijke externe adviseur de heer (Jelle) Mensonides afscheid genomen van de BC van 
SPAN. De heer (Paul) van Aalst is bereid gevonden om vanaf juli 2016 de opengevallen plaats in te nemen. 
Daarnaast is er eind 2016 door de vermogensbeheerder, BNP Paribas IP, voor de aspirant-leden van de BC, 
een workshop georganiseerd om extra inzicht te geven over de werking van de matchingportefeuille. De BC 
van het Pensioenfonds heeft in 2016 de volgende thema’s uit het beleggingsplan behandeld: 
 
• Index fondsen: onderzoeken en vaststellen of de beleggingen in Exchange Traded Funds (‘ETF’) 

vervangen dienen te worden door beleggingen in indexfondsen. 
• Rebalancing rendementsportefeuille: de rendementsportefeuille wordt op maandelijkse basis 

gerebalanced naar de strategische weging. De BC gaat onderzoeken of dit opgerekt kan worden naar 
eenmaal per kwartaal ter vermindering van transactiekosten. 

• Leverage matchingportefeuille: onderzoeken en vaststellen van de overall leverage factor van de 
matchingportefeuille, m.a.w. of het volume in de bedrijfsobligatieportefeuille daarin een stuurmiddel is. 
Eventueel een bandbreedte rondom een target leverage factor bepalen en vaststellen. 

 
Naast genoemde thema’s uit het beleggingsplan, heeft de BC de overeenkomst tussen het Pensioenfonds 
en de vermogensbeheerder herzien. 
 
• Herziening Investment Management Agreement (‘IMA’): gedurende 2016 heeft de BC samen met een 

onafhankelijke externe jurist en de onafhankelijk externe adviseur van de BC, de heer P. van Aalst, de 
diensten en kosten van de vermogensbeheerder beoordeeld.  
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Hieronder kort een toelichting per thema: 
 
Ad A. Indexfondsen 
In 2010 werd er door het bestuur voor gekozen om een passieve vorm van beleggen te gaan gebruiken. Er 
is destijds gekozen voor beleggen in ETF’s. De redenen daarvoor waren voornamelijk de hoge mate van 
liquiditeit van ETF’s, alsmede het brede aanbod waardoor fondsen gekozen konden worden die goed bij het 
Pensioenfonds pasten. De markt voor indexfondsen was die tijd nog niet dermate ontwikkeld dat een keuze 
daarvoor in overweging is genomen. In de tussentijd is de wereld veranderd en zijn indexfondsen liquide, in 
ruime mate beschikbaar en in staat door schaalvoordelen een lager kostenniveau aan te bieden. 
 
De BC heeft samen met de vermogensbeheerder onderzoek gedaan in de markt naar indexfondsen als een 
alternatief voor ETF’s en daarbij gekeken naar beheerskosten, transactiekosten, de structuur van het passief 
beheerde instrument, de wijze van index replicatie en de beschikbaarheid van ‘look through’ data. Voor de 
concrete uitwerking, zie verderop in dit verslag. 
 
Ad B. Rebalancing rendementsportefeuille 
Markten veranderen continu van waarde. Dit betekent dat beleggingssoorten een hoger of lager gewicht in 
de portefeuille krijgen. Om te voorkomen dat beleggingssoorten een te groot of te klein gewicht gaan krijgen 
door deze marktwerking, was het in het verleden gebruikelijk om maandelijks terug te ‘rebalancen’ naar de 
vooraf gedefinieerde normweging. Er zijn kosten verbonden aan het rebalancen. Het Pensioenfonds heeft 
daarom onderzoek laten doen naar de impact van rebalancen, elke maand, eens per kwartaal of eens per 
jaar. Het onderzoek toonde aan dat een bandbreedte van 3% waarbinnen niet gerebalanced wordt, de 
omzet en het aantal transacties significant vermindert. Als de bandbreedte van 3% waarbinnen niet 
gerebalanced wordt, wordt uitgebreid met een lagere frequentie van rebalancen (van maand naar kwartaal), 
dan leidt dit niet tot een significante verbetering in termen van volume of een aantal transacties. Het 
Pensioenfonds heeft in 2016 besloten om de maandelijkse rebalancing cyclus te handhaven en deze alleen 
uit te voeren als de gewichten meer dan 3% afwijken van de strategische weging. 
 
Ad C. Leverage matchingportefeuille 
Door gebruik te maken van LDI funds wordt indirect leverage toegepast in de matchingportefeuille. Door het 
gebruik van interest rate swaps binnen de LDI funds wordt impliciet kort geld geleend om dit in lange 
looptijden te beleggen. Hierdoor ontstaat er ruimte in de matchingportefeuille om meer geld in de 
rendementsportefeuille te beleggen en daarmee meer rendement te maken. In verband met de dreigende 
Brexit heeft het bestuur in 2016 als tijdelijke risicobeheersingsmaatregel de rentehedge verhoogd en meer 
gelden belegd in LDI funds. De overall leverage op kasbasis van de matchingportefeuille van het 
Pensioenfonds is daardoor gestegen van 1,0 tot circa 1,4. De BC heeft de voor- en nadelen hiervan 
onderzocht. Zolang de leverage alleen ontstaat bij het afdekken van de verplichtingen (en dus niet voor 
speculatieve doeleinden) acht het bestuur dit verantwoord omdat LDI fondsen ontworpen zijn om de 
bewegingen van de matchingportefeuille, de veranderingen in de waarde van de verplichtingen te laten 
volgen. Over de mate van leverage wordt op maandbasis door BNP Paribas IP gerapporteerd. De BC zal in 
2017 de bevindingen ten aanzien van leverage van de matchingportefeuille vastleggen in een memo. 
 
Ad D. Herziening Investment Management Agreement (IMA) 
Gedurende 2016 heeft de BC samen met een onafhankelijke externe jurist en de onafhankelijk externe 
deskundige op het gebied van vermogensbeheer, de diensten en kosten van de vermogensbeheerder 
beoordeeld. 
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Er is vanuit twee perspectieven opnieuw gekeken naar de IMA, te weten: 
 
• Juridisch  

Nieuwe regelgeving en voortschrijdend inzicht maakten het noodzakelijk om de mantel van de 
overeenkomst te vernieuwen. Met de nieuwe overeenkomst is beter vastgelegd waar de 
verantwoordelijkheden voor het Pensioenfonds en de vermogensbeheerder liggen. De 
vermogensbeheerder heeft een beperkt mandaat, waardoor het Pensioenfonds altijd ‘in the lead’ is. Dat 
maakte het extra van belang om goed vast te leggen hoe omgegaan wordt in situaties waarin 
aanpassingen in de portefeuille moeten plaatsvinden. 
 

• Kosten 
Met deze herziening van de overeenkomst heeft het Pensioenfonds de vergoeding aan de 
vermogensbeheerder heronderhandeld. Het resultaat van de onderhandeling is dat de vergoeding aan 
de vermogensbeheerder aanzienlijk verlaagd is, waardoor dit een bijdrage zal leveren aan een verdere 
daling van de ‘total cost of ownership’ van de beleggingen. 

 
Op 9 december 2016 is het bestuur van het Pensioenfonds een nieuwe IMA met de vermogensbeheerder 
overeengekomen. De BC is voornemens periodiek een kosten benchmark te laten uitvoeren. 
 
5.2.4  WIJZIGINGEN IN DE BELEGGINGSPORTEFEUILLE 
Overgang van ETF naar Indexfondsen 
In 2016 is naar aanleiding van het thema ‘indexfondsen’ besloten de beleggingsportefeuille van het 
Pensioenfonds te wijzigen. 
 
Op verzoek van de BC heeft de vermogensbeheerder onderzoek gedaan naar een alternatief voor de ETF’s. 
Belangrijkste reden hiervoor was een kostenreductie te bewerkstelligen. De kosten van ETF’s zijn hoger 
omdat met name de liquiditeit van ETF’s beter is dan indexfondsen. Aangezien het Pensioenfonds een buy 
and hold strategie voert, is de liquiditeit echter ondergeschikt aan het kostenniveau. 
 
De BC heeft samen met de vermogensbeheerder de volgende aanbieders geselecteerd en beoordeeld: 
• Amundi; 
• BlackRock; 
• State Street; en 
• Vanguard. 
 
Alle aanbieders voldeden aan de gestelde kwaliteitseisen, maar gezien de concurrerende aanbieding van 
Vanguard is besloten op 28 juni 2016 een meeting te organiseren, waarin zij hun voorstel nader konden 
presenteren. 
 
Het bestuur heeft vervolgens op advies van de BC besloten om de beleggingssoorten ‘Wereldwijde 
aandelen’, ‘Emerging market aandelen’ en ‘Bedrijfsobligaties’ te vervangen door indexfondsen van 
Vanguard. De transitie vond plaats in december 2016. 
 
Bijzondere omstandigheden 
Naast de behandeling van de thema’s uit het beleggingsplan, is het bestuur in 2016 geconfronteerd met 
verschillende externe omstandigheden waar de BC over heeft geadviseerd. De belangrijkste externe 
omstandigheden dit jaar waren de politieke onzekerheden die een impact hebben gehad op de 
beleggingsportefeuille van het pensioenfonds, te weten: 
A. de ‘Brexit’; en 
B. de verkiezingen in de Verenigde Staten.  
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Ad A. Brexit 
Eind april 2016 heeft de vermogensbeheerder in opdracht van de BC een analyse gemaakt van scenario’s 
en de mogelijke impact van een Brexit op de beleggingsportefeuille van het Pensioenfonds. Dit omdat de 
mogelijkheid tot een exit op dat moment zorgde voor verhoogde volatiliteit op de financiële markten. Er zijn 
twee marktscenario’s onderzocht die zouden kunnen plaatsvinden in geval van een Brexit. 
 
Allereerst een “moderate” scenario waarbij Brexit de groei van het reële, bruto nationaal product in het 
Verenigd Koninkrijk beperkt negatief zou beïnvloeden en de Engelse aandelenmarkt met ruim 10% zou 
dalen en die in Europa (MSCI Europe) met 5%. Het alternatieve scenario, het “Euro-break up scenario”, 
waarbij Brexit zou zorgen voor een Euro-break up en de wereldwijde fors groei zou vertragen. De groei van 
het reëel bruto nationaal product in het Verenigd Koninkrijk in het Verenigd Koninkrijk zou dan vertragen en 
de aandelenmarkten in de UK en de rest van Europa zouden dan nog harder dalen. 
 
De vermogensbeheerder van het Pensioenfonds heeft vervolgens met behulp van risicosysteem MSCI Barra 
onderzocht wat de potentiële impact van een mogelijke Brexit op de beleggingsportefeuille zou kunnen zijn. 
De conclusie van het onderzoek was dat de potentiële impact van een Brexit op de financiële markten 
moeilijk was te kwantificeren. Om die reden heeft de BC het bestuur geadviseerd en is door het bestuur van 
het Pensioenfonds besloten om aanvankelijk uitsluitend het koersrisico van het GBP voor 95% af te dekken. 
Dit vond plaats per 1 juni 2016. 
 
Vanwege de toenemende onzekerheid in de daarop volgende twee weken en vanwege de politieke risico’s 
over houdbaarheid van de eurozone, werd duidelijk dat in termen van kans maal impact de situatie rondom 
de dreigende Brexit verder verslechterde. Om die reden heeft de BC het bestuur halverwege juni 2016 
geadviseerd een tijdelijke risico beheersmaatregel te nemen door de rentehedge tijdelijk te verhogen van 
50% naar 65% (DNB UFR). Dit vond plaats door de door de line-by-line corporate bond portefeuille met een 
duration van ongeveer 2 jaar te verkopen en de vrijkomende gelden te herbeleggen in langlopende 
staatsobligaties van Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Oostenrijk met een duration van circa 30 jaar.  
 
In juli 2016 heeft het bestuur van SPAN op advies van de BC besloten de beschermingsmaatregel nog 
tijdelijk te handhaven tot aan de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten in november 2016 en de 
verdeling van de rentehedge over de curve te optimaliseren. Dit vond plaats door verkoop van de 
langlopende staatsobligaties van Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Oostenrijk en herbelegging van 
de vrijkomende gelden in LDI fondsen zodanig dat de rente hedge weer optimaal was verdeeld over de 
curve. De rentehedge steeg hierdoor van 65% naar circa 68% (DNB UFR). 
 
Nadat in de loop van juli 2016 de rust rondom het thema Brexit weer enigszins was teruggekeerd op de 
financiële markten, is de GBP hedge verlaagd van 95% naar 80%. Gelet op de politieke omstandigheden 
medio 2016, heeft de BC het bestuur geadviseerd de GBP hedge niet verder terug te brengen richting een 
50% hedge (in lijn met de USD hedge en JPY hedge). 
 
Ad B. Verkiezingen Verenigde Staten 
De verkiezingen in de Verenigde Staten hebben geleid tot enige turbulentie op de financiële markten. Na de 
verkiezing en de toespraak van Donald Trump vond er zelfs een rally op de aandelenbeurzen plaats. Al met 
al waren de financiële markten onzeker, maar niet zo onzeker en volatiel als eerder werd gevreesd. In 
december 2016, nadat Donald Trump werd verkozen tot president van de Verenigde Staten, heeft de BC 
geadviseerd en heeft het bestuur besloten om de rentehedge geleidelijk terug te brengen, in eerste instantie 
naar een niveau van 60% (DNB UFR). Dit vond plaats door verkoop van LDI fondsen en herbelegging van 
de vrijkomende gelden op basis van de huidige verdeling van de rendementsportefeuille, waarbij 
tegelijkertijd een deel van de ETF’s werd omgezet in indexfondsen (zie het eerste onderwerp in deze 
paragraaf).  
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5.2.5  BELEGGINGSRESULTAAT 
De totale waarde van de beleggingsportefeuille van het Pensioenfonds per 31 december 2016 bedroeg  
EUR 321,7 miljoen en is onder te verdelen volgens onderstaande tabel: 
 
(EUR X 1000) Waarde  Gewicht 

totale 
portefeuille 

Gewicht 
rendements
portefeuille 

Strategische 
weging rendements 
portefeuille 

Rendementsportefeuille         
Vastgoed beleggingen 22.712 7,1% 10,7% 10,4% 
Zakelijke waarden 103.344 32.1% 48,7% 49,3% 
Vastrentende waarden 85.916 26.7% 40,5% 40,3% 
Valutaderivaten -618 -0,2% 0,0% 0,0% 
Liquide middelen 62 0,0% 0,0% 0,0% 
Totaal  211.416 65,7% 100,0% 100,0% 
Matchingsportefeuille   
Obligaties 0 0,0% 
LDI Fondsen2 110.252 34,3% 
Totaal 110.252 34,3% 
Totale portefeuille 321.668 100,0% 

 
De strategische verdeling van de totale portefeuille is de verdeling van de portefeuille zoals opgenomen in 
de beleggingsrichtlijnen. De strategische verdeling wordt hier ter vergelijking met het gewicht in de 
rendementsportefeuille weergegeven (meest rechtse kolom). 
 
De performance van de beleggingsportefeuille in 2016 was als volgt verdeeld: 

 
Alle beleggingen binnen de rendementsportefeuille vinden plaats in passief beheerde beleggingsinstellingen, 
zogenaamde indexfondsen of gediversifieerde ETF’s’. 

                                                             

2 Liability driven investments (‘LDI’) 
3 Benchmark matchingportefeuille: liabilities op basis van de geldende DNB Curve 
4 Rendement matchingportefeuille: LDI inclusief leverage 
5 Het totale rendement van de portefeuille is inclusief de valutahedge 
6 De benchmark van de totale portefeuille is het gewogen gemiddelde van de benchmark van de rendements- en matchingportefeuille  

 2016 2016 2015 2015 
Categorie Portefeuille 

rendement 
Benchmark 
rendement 

Portefeuille 
rendement 

Benchmark 
rendement 

     
Vastgoed beleggingen -5,3% -5,3% 18,2% 18,0% 
Zakelijke waarden 12,4% 12,8% 7,3% 7,4% 
Vastrentende waarden 4,2% 4,5% -1,2% -0,8% 
     
Rendementsportefeuille 7,4% 7,6% 5,3% 5,3% 
     
Matchingportefeuille3,4 8,7% 7,3% -2,2% -2,3% 
     
Totale portefeuille56 8,6% 8,5% 0,2% 0,1% 
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De matchingportefeuille van het Pensioenfonds heeft tot doel het renterisico van de beleggingen ten 
opzichte van de verplichtingen gedeeltelijk af te dekken. BNP Paribas IP heeft de renteafdekking in overleg 
met het Pensioenfonds gerealiseerd door met een portefeuille obligaties in combinatie met zeven  
LDI fondsen een vergelijkbare looptijdprofiel te simuleren. Binnen deze zeven beleggingsfondsen wordt 
gebruikt gemaakt van fysieke (zero coupon) obligaties en diverse interest rate swaps. Door het gebruik van 
deze interest rate swaps binnen de LDI fondsen is er sprake van een hefboom effect en kan er met een 
beperkt geïnvesteerd vermogen renteafdekking op een substantieel deel van de verplichtingen plaatsvinden. 
Dit is het gevolg dat er binnen swaps kort geld wordt geleend en in lang papier wordt belegd. Door het 
gebruik van deze techniek is het mogelijk om een relatief grote rendementsportefeuille aan te houden. Per 
ultimo 2016 bedroeg de samengesteld gewogen leverage binnen de LDI fondsen 1,36. Omdat er daarnaast 
in de matchingportefeuille geen individuele obligaties of cash worden aangehouden, kent de 
matchingportefeuille geen deleverage componenten en bedraagt deze waarde derhalve 1,36 op kasbasis. 
 
5.2.6  MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN 
Het bestuur van het Pensioenfonds is zich bewust van haar maatschappelijke positie waar het gaat om 
maatschappelijk verantwoord beleggen. Onder ‘maatschappelijk verantwoord’ wordt verstaan dat rekening 
wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. 
 
Het Pensioenfonds belegt niet actief in aandelen en houdt alleen posities in indexinstrumenten die 
wereldwijde benchmarks volgen. Hierdoor zijn er nauwelijks mogelijkheden om een actief uitsluitingsbeleid te 
voeren voor bedrijven die zich niet maatschappelijk verantwoord gedragen. In 2017 gaat het pensioenfonds 
onderzoeken of de bestaande ´unconstrained´ indexfondsen verruild moeten worden voor ander type 
passieve beleggingen. 
 
5.2.7  AANDACHTSPUNTEN 2017 
Uit het beleggingsplan 2016-2017 resulteren de volgende aandachtspunten voor 2017: 
 
• Uitwerken van beleid op het gebied van milieu (‘environment’), sociale aspecten (‘social’) en goed 

ondernemingsbestuur (‘governance’), het zogenaamde ESG beleid pensioenfonds. 
• Informatie voorziening BC en rapportage. 
• Beleid ten aanzien van leverage van de matchingportefeuille. 
 
5.2.8  BESTUURSOORDEEL BELEGGINGSBELEID 
Het bestuur concludeert dat 2016 een jaar was dat gekenmerkt werd door onzekerheid en onrustige 
financiële markten. Het is dan ook van oordeel dat in 2016 een prudent beleid is gevoerd ten aanzien van de 
beleggingen en het mitigeren van risico’s die voortkwamen uit de diverse externe factoren zoals de Brexit. 
Als risico mitigerende maartregel werden tijdelijk de rentehedge en de valutahedge ten aanzien van het 
Britse pond verhoogd. Verder werden meerdere maatregelen doorgevoerd om de beleggingskosten van het 
Pensioenfonds te verminderen. Het laatste zal met name in 2017 tot uiting komen in een verlaagd kosten 
niveau (zie verdere toelichting hoofdstuk 5.3). 
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5.3  UITVOERINGSKOSTEN 2016 
 
Het Pensioenfonds maakt kosten voor het beheer van de pensioenen en het vermogen. In dit jaarverslag 
worden deze kosten op verschillenden plekken weergegeven. Hieronder wordt een overzicht gegeven van 
de kosten voor pensioenbeheer en vermogensbeheer. Hierbij wordt aangesloten bij de definities van kosten 
uit de ‘Aanbevelingen Uitvoeringskosten, februari 2016’ van de Pensioenfederatie. Naast kosten voor 
pensioenbeheer en vermogensbeheer, zijn met de kosten van de beleggingen ook transactiekosten 
gemoeid. BNP Paribas IP stelt aan het eind van elk kalenderjaar een rapportage op om de transactiekosten 
inzichtelijk te maken. De transactiekosten over 2016 zijn opgenomen in de tabel in paragraaf 5.8.2. Overige 
uitvoeringskosten van het Pensioenfonds staan vermeld in paragraaf 6.8. 
 
5.3.1  KOSTEN VOOR PENSIOENBEHEER 
Om het pensioen te beheren, maakt het Pensioenfonds kosten. Deze kosten bestaan uit de kosten van de 
pensioenadministratie, kosten gerelateerd aan communicatie, advieskosten, kosten voor controle door 
accountant en actuaris en kosten voor het toezicht door DNB en de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’). 
De kosten voor pensioenbeheer zijn opgenomen in de staat van baten en lasten en worden nader 
gespecificeerd in paragraaf 6.8 onder 'Pensioenuitvoeringskosten’. 
 
 (EUR X 1000) 2016 2015 
Pensioenbeheer 440 4207 
Aantal deelnemers 
(actieven en pensioengerechtigden) 

756 767 

Uitvoeringskosten per deelnemer  0,58 0,55 
 
De uitvoeringskosten per deelnemer zijn 0,58. 
 
Toelichting verschil kosten pensioenbeheer 
De toename van de kosten voor pensioenbeheer wordt verklaard door een lichte stijging op alle 
kostencategorieën met uitzondering van de administratiekosten. 
 
Toelichting kosten voor pensioenbeheer 
Volgens artikel 4 lid 6 van de uitvoeringsovereenkomst tussen de Werkgever en het Pensioenfonds worden 
alle kosten voor beheer en administratie door de Werkgever vergoed. In de praktijk betekent dit dat de 
uitvoeringskosten die door de Werkgever worden vergoed afwijken van de kosten voor pensioenbeheer 
volgens de definitie van de Pensioenfederatie. 
 
 (EUR X 1000) 2016 2015 
Uitvoeringskosten Werkgever 489 478 

 
Er zijn geen kosten voor het pensioenbeheer toegerekend aan de kosten voor vermogensbeheer. 
 
5.3.2  KOSTEN VOOR VERMOGENSBEHEER 
De kosten voor vermogensbeheer van het Pensioenfonds hebben te maken met het beheer van de 
beleggingsportefeuille. Het gaat daarbij zowel over de periodieke ‘vaste’ kosten, zoals 
managementvergoedingen, als over kosten die te maken hebben met het muteren binnen de 
beleggingsportefeuille.  
                                                             

7 Exclusief advies en administratiekosten welke te relateren zijn aan het vermogen van het Pensioenfonds. 
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Naast vaste kosten voor het vermogensbeheer zijn met het beheer van de beleggingen uiteraard ook 
transactiekosten gemoeid. Doordat het Pensioenfonds heeft gekozen voor passief beheer, zijn deze 
transactiekosten relatief laag. Daar tegenover staat dat er ook geen outperformance wordt verwacht. 
Transactiekosten worden direct of indirect ten laste van het rendement van de beleggingen gebracht, omdat 
deze zijn verwerkt in de aan- en verkoopprijzen van de beleggingsinstrumenten. Zodoende zijn deze niet 
gespecificeerd in het jaarverslag. Afhankelijk van de beleggingssoort bestaan transactiekosten veelal uit 
entrance en exit fees (ADL, zie verderop) expliciete broker fees, indirecte bid/ask spreads en eventuele 
taxes and charges. 
 
Het totaal van de beide kostensoorten, vast en variabel, wordt de Total Cost of Ownership (‘TCO’) genoemd. 
De Pensioenfederatie heeft daarover verschillende publicaties uitgebracht. Desalniettemin bestaat er in 
internationale context nog geen eenduidige definitie van TCO. Vandaar dat dit document beschrijft hoe de 
vermogensbeheerder van het Pensioenfonds de kostentransparantie rapporteert. Ook hebben wij in januari 
2016 een kosten benchmark- onderzoek laten uitvoeren door LCP (Zie paragraaf 5.3.3.). De aanbevelingen 
uit dat onderzoek zijn in dit hoofdstuk verwerkt. 
 
De periodieke ‘vaste’ kosten zoals managementvergoeding en service fees ten aanzien van het mandaat zijn 
gebaseerd op de vermogensbeheerovereenkomst en ten aanzien van beleggingen in de beleggingsfondsen 
op de documentatie van de betreffende beleggingsfondsen. De berekende variabele transactiekosten binnen 
de op basis van een discretionair mandaat beheerde obligatieportefeuille zijn het totaal van de geboekte 
cash-out transactiekosten en/of de bid-to-mid en mid-to-offer spreads die op basis van best-execution 
ervaringscijfers beschikbaar zijn. 
 
Daar waar er sprake is van een belang in een beleggingsfonds is gebruik gemaakt van de TCO zoals die in 
de Essentiële Beleggersinformatie (verkort prospectus) is gerapporteerd door de fondsbeheerder. Het 
bestuur realiseert zich dat de indirecte transactiekosten binnen het beleggingsfonds daarin niet zijn verwerkt. 
Dat is niet bezwaarlijk omdat transactiekosten binnen passief beheerde beleggingsfondsen door de passieve 
beheerstijl klein zijn en vrijwel geen impact hebben op de TCO. 
 
De hierboven beschreven werkwijze geeft direct of indirect goed inzicht in de integrale beleggingskosten, 
ongeacht of deze kosten wel of niet geboekt zijn. De kosten zijn in het volgende overzicht gespecificeerd, 
waarbij ‘relatief’ aangeeft hoe de kosten zich verhouden tot het gemiddeld belegd vermogen: 
(EUR X 1000) 2016 

(absoluut) 
2016 

(relatief) 
2015 

(absoluut) 
Management fee vermogensbeheer en fiduciair beheer 8 (1) 662 0,20% 524 
Vaste kosten binnen index trackers en LDI beleggingsfondsen (2) 1.047 0,33% 864 
Inschatting transactiekosten in obligaties en in LDI fondsen (3) 396 0,12% 148 
Bewaarloon 34 0,01% 28 
Totale kosten beleggingen 9 2.139   1.564 
Gemiddeld belegd vermogen 320.868   297.363 
Vermogensbeheerkosten naar rato gemiddeld belegd vermogen    0,67% 0,55% 

  

                                                             
8 Op een deel van de beheerkosten wordt door de vermogensbeheerder een korting gegeven aan het Pensioenfonds in de vorm van 
een teruggave (‘rebate’). Deze korting was in 2016: 56 (2015: 60). Deze teruggave is verwerkt in bovengenoemde management fee 
vermogensbeheer. In de deze Management fee is tevens 14 opgenomen gerelateerd aan advieskosten beleggingen.  
9 Bij het berekening van de beleggingskosten is uitgegaan van de ‘total cost of ownership’ wat betekent dat alle ‘ongoing charges’ en 
bekende transactiekosten zijn meegenomen 
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De totale kosten van de beleggingen zijn over 2016 uitgekomen op EUR 2.139 hetgeen een stijging betekent 
van 36% ten opzichte van 2015. Dit verdient een nadere toelichting omdat het belegd vermogen maar met 
4% is gestegen. Hieronder de twee hoofdoorzaken: 
 
• Het grootste deel van de hogere vaste kosten komt voort uit de gewijzigde allocatie tussen matching- en 

rendementsportefeuille. Door het afbouwen van de rentehedge kon een deel van het vermogen worden 
overgeheveld van de matching- naar de rendementsportefeuille. De gemiddelde rendementsportefeuille 
bedroeg daardoor en door waarde stijgingen, in 2016 EUR 193 miljoen versus EUR 138 miljoen in 2015. 
Deze 40% grotere portefeuille leidt naar verwachting tot hogere opbrengsten, maar de keerzijde ervan is 
dat het beheer van de beleggingen in de rendementsportefeuille duurder is dan in de 
matchingportefeuille. 

 
• In december 2016 zijn de belangen in ETF’s (global developed equity, emerging equity en Euro 

investment grade bonds) verkocht en herbelegd in indexfondsen van Vanguard. Hiermee wordt op 
termijn een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd. De Vanguard equity fondsen kennen geen 
aankoopkosten. De kosten gerelateerd aan de aankoop van het Vanguard Euro Investment grade fonds  
waren 30 basispunten (instapkosten). Dit betreft een zogenaamde anti-dilution-levy (‘ADL’) en dit komt 
ten gunste van het beleggingsfonds als compensatie voor zittende participanten. Door de aankoop van 
EUR 88 miljoen in dit fonds, moeten onderliggend in het beleggingsfonds immers bedrijfsobligaties 
worden aangekocht. Dergelijke ADL’s zijn marktconform en werken op langere termijn resultaatneutraal 
voor de participant. 

 
Toelichting op de kosten voor vermogensbeheer 
1. BNP Paribas IP rekende tot en met eind 2016 voor het fiduciair management 0,18% op jaarbasis van de 

integrale portefeuille en 0,06% voor het beheer van de bedrijfsobligatieportefeuille binnen de 
matchingstructuur. Op een deel van de beheerkosten van de LDI fondsen in de matchingportefeuille 
wordt door de vermogensbeheerder een korting gegeven aan het Pensioenfonds in de vorm van een 
teruggave. Deze korting is verwerkt in de management fee vermogensbeheer. De dienstverlening van 
BNP Paribas IP binnen de overeenkomst bestaat uit de volgende activiteiten: 
 
• Uitvoeren van het overall portefeuillebeheer. 
• Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de BC. 
• Participeren in het periodiek uitgevoerde ALM onderzoek, de totstandkoming van het beleggingsplan 

en het jaarverslag. 
• Het leveren van managementrapportages, risicorapportages, look-through rapportages voor het 

Pensioenfonds en de Werkgever (IAS19), DNB- en administratieve rapportages. 
 

Bij de contractonderhandelingen eind 2016 zijn we met BNP Paribas IP een aanmerkelijk lagere 
vergoeding overeengekomen welke zijn uitwerking zal hebben op de beleggingskosten in 2017. 

 
De vaste kosten binnen de beleggingsfondsen bestaan uit een management vergoeding en een service 
vergoeding, tezamen de Ongoing Charges (‘OCR’). De OCR is afhankelijk van de beleggingssoort. De 
indexfondsen kosten ongeveer EUR 584.000 (binnen een bandbreedte van 0.20% tot 0,65% per 
indexfonds afhankelijk van de beleggingssoort, de LDI beleggingsfondsen ongeveer EUR 363.000 
(0,33% op jaarbasis). In 2016 bedroegen de vaste kosten binnen index trackers en LDI 
beleggingsfondsen samen EUR 1.047.000 (in 2015: EUR 864.000). Door de switch vanuit ETF’s naar 
indexfondsen van Vanguard  in december 2016 gaat het Pensioenfonds een aanmerkelijk lagere 
vergoeding betalen welke zijn uitwerking zal hebben op de beleggingskosten in 2017. 
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2. De inschatting van de transactiekosten van het beheer binnen de matchingportefeuille en tussen de 

indexfondsen in de rendementsportefeuille is opgegeven door BNP Paribas IP. De transactiekosten van 
het beheer binnen de matchingportefeuille worden geschat op ongeveer EUR 59.000. De kosten van het 
muteren tussen ETF’s en indexfondsen in de rendementsportefeuille bedroeg ongeveer EUR 337.000, 
mede door de overgang van een groot deel van de ETF’s naar de indexfondsen. In 2016 bedroeg dit 
samen EUR 396.0000 (in 2015: EUR 148.000). 

 
Toelichting verschil kosten voor vermogensbeheer 
De kosten per beleggingssoort zoals weergegeven in onderstaande tabel zijn niet te vergelijken met de 
beleggingskosten in de jaarrekening, omdat de totale kosten beleggingen in bovenstaande tabel zijn 
gebaseerd op look-through basis, waarbij dus ook door beleggingsfondsen heen wordt gekeken. 
 
Kosten per beleggingscategorie 
(EUR X 1000) 2016 2015 
Aandelen 498 339 
Vastrentende waarden rendementsportefeuille 
Vastrentende waarden matchingportefeuille 

417 
422 

223 
403 

Vastgoed 106 75 
Cash 0 0 
Sub totaal 1.443 1.012 

Vermogensbeheer  662 524 
Custody 34 28 
Sub totaal 696 552 
Totaal 2.139 1.564 

 
Toelichting verhouding kosten, rendement en risico 
Met de eind 2016 doorgevoerde wijzigingen in de beleggingsportefeuille en in de kosten voor het beheer van 
het vermogen verwacht het bestuur ten aanzien van de beleggingskosten in 2017 op of onder het 
marktgemiddelde uit te komen, hetgeen past bij de passieve beheerstijl van het pensioenfonds. Hogere 
kosten dan die van de peergroup zijn niet acceptabel, omdat er geen verwachting op outperformance van 
benchmarks bestaat. 
 
5.3.3  BENCHMARK ONDERZOEK KOSTEN 
Het bestuur heeft in samenwerking met Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. (‘LCP’) een benchmark-
onderzoek gedaan naar de pensioenbeheer- en vermogensbeheerkosten van het Pensioenfonds in 
vergelijking met andere, vergelijkbare pensioenfondsen over de jaren 2013, 2014 en 2015.  
 
Onderstaand de belangrijkste conclusies van het onderzoek: 
 
• Bij de pensioenbeheerkosten, exclusief vermogensbeheer, komt het Pensioenfonds uit onder het 

gemiddelde van de benchmark. Dit komt doordat bepaalde werkzaamheden door de secretaris en het 
bestuur zelf worden uitgevoerd. 
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• De vaste vermogensbeheerkosten, exclusief transactiekosten, bedroegen volgens de definitie van LCP 

0,53% van het belegd vermogen. Uit het onderzoek van LCP blijkt in 2015 een gemiddelde van 0,47%. 
Het bestuur veronderstelt dat deze kosten op relatieve basis hoger liggen doordat het Pensioenfonds 
relatief ‘klein’ is en alle zichtbare en onzichtbare kosten zijn meegenomen. In 2016 heeft het bestuur 
maatregelen genomen door een belangrijk deel van de ETF’s te vervangen door indexfondsen en door 
de fee van de vermogensbeheerder te verlagen. Deze maatregelen leiden in de toekomst tot een 
aanzienlijke kostenbesparing. 

• De variabele vermogensbeheerkosten (de transactiekosten) van het Pensioenfonds bedroegen 0,05% 
van het belegd vermogen. Uit het onderzoek van LCP blijkt in 2015 een gemiddelde van 0,08%. 

 
De verklaring van het verschil is dat het Pensioenfonds vrijwel alle beleggingen passief beheerd. In 2016 
zal het bestuur, in samenwerking met LCP, verder onderzoek doen op basis van een meer gedetailleerde 
specificatie van de vermogensbeheerkosten in 2017 in vergelijking met andere pensioenfondsen.  
 
5.3.4  BESTUURSOORDEEL OVER KOSTENNIVEAU 
Het bestuur wil de uitvoering van de pensioenregeling (pensioenadministratie, financiële administratie en 
vermogensbeheer) zodanig inrichten dat er sprake is van een goede prijs/kwaliteit verhouding in combinatie 
met voor het bestuur acceptabele risico’s. 
 
Kosten voor Pensioenbeheer 
De totale kosten voor pensioenbeheer zijn lager dan de kosten voor pensioenbeheer van vergelijkbare 
pensioenfondsen. De pensioenbeheerkosten per deelnemer liggen in lijn met vergelijkbare pensioenfondsen. 
De kosten voor pensioenbeheer van het Pensioenfonds worden vergoed door de Werkgever. 
 
Kosten voor Vermogensbeheer 
In 2016 lagen de vaste vermogensbeheerkosten van het Pensioenfonds hoger dan bij vergelijkbare 
pensioenfondsen. Met de eind 2016 doorgevoerde wijzigingen in de beleggingsportefeuille en in de kosten 
voor het beheer van het vermogen verwacht het bestuur de beleggingskosten in lijn met het 
marktgemiddelde te hebben gebracht of mogelijk lager uit te komen. 
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5.4  BESTUUR EN ORGANISATIE 
 
5.4.1  CODE PENSIOENFONDSEN 
Per 1 januari 2014 is de ‘Code Pensioenfondsen’ van kracht geworden. De Pensioenfederatie en de 
Stichting van de Arbeid hebben samen de Code Pensioenfondsen opgesteld. De Code bevat drieëntachtig 
normen voor het functioneren van de verschillende bestuurlijke organen binnen een pensioenfonds en gaat 
ook uitgebreid in op de daaraan gekoppelde thema’s als benoemingen en zittingstermijnen. De Code 
Pensioenfondsen beoogt de verhoudingen binnen het Pensioenfonds en de communicatie met de 
belanghebbenden transparanter te maken en bij te dragen aan het versterken van ‘goed 
pensioenfondsbestuur’. 
 
Doel van de Code Pensioenfondsen is om een goede uitvoering van de drie bestuurlijke kernfuncties te 
stimuleren, namelijk: 
• besturen; 
• toezichthouden & beheersen; en 
• verantwoording. 
 
In 2016 heeft het bestuur geïnventariseerd in hoeverre de normen die zijn opgenomen in de Code 
Pensioenfondsen worden toegepast in de praktijk. In paragraaf 5.12 rapporteert het bestuur over de wijze 
waarop uitvoering wordt gegeven aan de Code Pensioenfondsen volgens het principe ‘pas toe of leg uit’. 
 
5.4.2  BESTUREN 
Het besturen van het Pensioenfonds is een grote verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid vraagt om 
specifieke geschiktheid. De eisen voor geschiktheid van de bestuursleden liggen vast in de beleidsregels 
welke zijn opgesteld door DNB. Bestuursleden van een pensioenfonds moeten vanaf dag één geschikt zijn 
voor hun functie. Geschiktheid komt tot uiting in deskundigheid, competenties en professioneel gedrag. 
 
5.4.2.1  GESCHIKTHEIDSPLAN 
Op basis van de DNB Beleidsregel geschiktheid 2012 en in aansluiting op de Handreiking geschikt 
pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie, is het deskundigheidsplan van het Pensioenfonds omgezet 
in een geschiktheidsplan. Hiermee sluit het Pensioenfonds aan op de aanbevelingen van de 
Pensioenfederatie en de Wet versterking bestuur pensioenfondsen uit 2013. Met dit geschiktheidsplan 
beoogt het bestuur van het Pensioenfonds zijn eigen deskundigheid steeds verder te vergroten. Het 
geschiktheidsplan is erop gericht op gestructureerde wijze het niveau van deskundigheid, competenties en 
professioneel gedrag van het bestuur te laten aansluiten bij wat nodig is voor het goed besturen van het 
Pensioenfonds. Geschiktheid en deskundigheid worden georganiseerd rondom de kerntaken van het 
bestuur. Dit komt neer op het maken van beleid, het organiseren van de uitvoering van het beleid, het 
houden van toezicht op de uitvoering en het afleggen van verantwoording daarover. 
 
5.4.2.2  GESCHIKTHEIDSBEVORDERING 
Binnen het bestuur is op elk deskundigheidsgebied deskundigheid op het gewenste niveau aanwezig. Er 
wordt jaarlijks een opleidingsplan opgesteld om de geschiktheid van het bestuur verder te bevorderen en te 
verbreden. In 2016 heeft dit op individuele basis geresulteerd in het volgen van cursussen door diverse 
bestuursleden, mede gelet op de taakverdeling binnen het bestuur. Daarnaast namen diverse bestuursleden 
deel aan seminars van de toezichthouders, de vermogensbeheerder, Willis Towers Watson en diverse 
advocatenkantoren. Ook werd tijdens de twee off-sites van het bestuur aandacht besteed aan de verdere 
ontwikkeling van de technische kennis van het bestuur ten aanzien van het integraal risicomanagement van 
het Pensioenfonds. Verder werd aandacht besteed aan de praktische uitwerking van het thema integriteit. 
  



 

38 

 

Jaarverslag 2016 - Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 

 

 
 

 
Profielbeschrijving 
Voor (nieuwe) bestuursleden is een profielbeschrijving opgesteld. In deze profielbeschrijving wordt naast de 
eisen voor geschiktheid ook eisen gesteld aan de competenties voor (nieuwe) bestuursleden. Bij de 
samenstelling van het bestuur wordt actief gestuurd op diversiteit, kennis en de gewenste competenties en 
ervaring voor de betreffende vacature in het bestuur. 
 
Zelfevaluatie 
Het eigen functioneren is voor het bestuur een continu aandachtspunt. Jaarlijks voert het bestuur van het 
Pensioenfonds een zelfevaluatie uit. Op basis van een vragenlijst worden de individuele bestuursleden 
gevraagd op verschillende onderdelen een mening te geven over, onder andere, het geschiktheidsniveau 
van het bestuur als geheel, de onderlinge samenwerking, het oppakken van taken en de onderlinge 
communicatie. In 2016 heeft een externe deskundige, Sprenkels en Verschuren (‘S&V’), de zelfevaluatie van 
het bestuur begeleid. De individuele bestuursleden hebben in dit kader een vragenlijst ingevuld en een 
telefoongesprek gevoerd met S&V. Tijdens de off-site heeft S&V hierop een terugkoppeling gegeven en zijn 
verschillende thema’s met het bestuur besproken. S&V heeft vervolgens een verslag van de zelfevaluatie 
opgesteld. 
 
Permanente Educatie (‘PE’) 
PE heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats dient PE om de aanwezige kennis van de bestuursleden te 
onderhouden. Daarnaast kan PE het bestuur helpen om actuele beleidsthema’s concreet te vertalen naar 
het bestuursbeleid en te nemen acties. 
 
Van de volgende middelen werd in 2016 gebruik gemaakt: 
• Informatievoorziening (media en seminars): 
 

o seminars en bijeenkomsten; 
o vakbladen; en 
o digitale nieuwsbrieven. 

 
• Themabijeenkomsten en congressen. 
• Gerichte educatie op het/de desbetreffende deskundigheidsgebied(en). 
 
In het kader van PE heeft het bestuur van het Pensioenfonds tijdens de off-sites in 2016 de volgende 
onderwerpen behandeld: 
 
• Integraal Risicomanagement. 
• Onderlinge samenwerking. 
• Visitatie. 
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5.4.3  TOEZICHTHOUDEN & BEHEERSING 
Compliance 
Het bestuur hecht belang aan een goede naleving van interne en externe regels.  
 
Het Pensioenfonds wordt geconfronteerd met toenemende wet- en regelgeving en meer complexe 
vraagstukken op het terrein van de inhoud en de uitvoering van pensioenregeling. Onder compliance wordt 
verstaan: de naleving van interne regels en externe wet- en regelgeving en het waarborgen van de integriteit 
van het bestuur om bij te dragen aan een goede reputatie en betrouwbaarheid. Het bestuur is zelf 
verantwoordelijk voor de beheersing van het compliance risico. 
 
Beheersing van het compliance risico onder andere is onder andere van belang in verband met: 
 
• de financiële impact in geval van aansprakelijkheid; 
• eventueel persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder; 
• het reputatie- en imagorisico als pensioenfonds en bestuurder en de kans op boetes (belastingdienst 

en/of toezichthouders); en 
• de impact op het oordeel van belanghebbenden over deskundigheid en betrouwbaarheid van een 

bestuurder. 
 
Voor wat betreft wet- en regelgeving valt te denken aan eisen vanuit de Pensioenwet, de fiscale regels, het 
FTK, maar ook steeds meer internationale regelgeving zoals FATCA en MIFID. 
 
Gedragscode 
Het Pensioenfonds heeft een gedragscode. De gedragscode wordt jaarlijks aan de aan Pensioenfonds 
verbonden personen gepresenteerd ter ondertekening. De leden van het bestuur en het 
Verantwoordingsorgaan, alsmede de secretaris en een aantal externe partijen hebben zich geconformeerd 
aan de gedragscode. De uitbestedingspartners en externe adviseurs hebben aan het Pensioenfonds 
bevestigd dat zij beschikken over een gedragscode die gelijkwaardig is aan die van het Pensioenfonds. In de 
gedragscode zijn voorschriften opgenomen over bijvoorbeeld het aannemen van uitnodigingen en/of 
cadeaus en het verbod op het gebruik van voorkennis bij effectentransacties. Voor alle (in)direct 
betrokkenen bij beleggingstransacties, de zogenoemde “insiders”, geldt een strenger regime. De insiders 
dienen bepaalde privétransacties of (financiële) verbintenissen rechtstreeks te melden bij de compliance 
officer van het Pensioenfonds. De compliance officer rapporteert jaarlijks aan het bestuur. In 2016 zijn geen 
onvolkomenheden gesignaleerd. 
 
Klachten- en Geschillenregeling 
Het Pensioenfonds kent een klachten- en geschillenregeling. Hierin is opgenomen op welke wijze (gewezen) 
deelnemers en pensioengerechtigden een klacht over de toepassing van het pensioenreglement of de 
statuten van het Pensioenfonds kenbaar kunnen maken bij het bestuur en op welke wijze het bestuur de 
klacht behandelt. In 2016 werd geen gebruik gemaakt van de klachten- en geschillenregeling. 
 
Uitbesteding 
Het Pensioenfonds heeft een uitbestedingsbeleid. Sinds 1 januari 2013 worden taken ter coördinatie en 
uitvoering met betrekking tot de financiële en pensioenadministratie en de verslaglegging van het 
Pensioenfonds uitgevoerd door Aon Hewitt. Een vertegenwoordiging van Pensioenfonds heeft in 2016 
regelmatig overleg gevoerd met Aon Hewitt over de uitvoering van de werkzaamheden op basis van de in de 
administratieovereenkomst vastgelegde afspraken. 
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Aan de hand van door Aon Hewitt opgestelde rapportages is onder meer ingegaan op de verstrekking van 
pensioenoverzichten aan belanghebbenden, de verwerking van wijzigingen in de pensioenadministratie en 
de rapportages aan DNB. De secretaris van het Pensioenfonds heeft wekelijks overleg met Aon Hewitt over 
specifieke acties en vraagstukken. 
 
Over de werkzaamheden van Aon Hewitt over de periode oktober 2015 tot en met september 2016 is een 
ISAE 3402 II rapport afgegeven met een verklaring van Deloitte & Touche LLP. Aon Hewitt heeft een comfort 
letter ISAE 3402 II afgegeven over de periode oktober 2016 tot en met december 2016. Het bestuur heeft 
kennisgenomen van het ISAE 3402 II rapport en de comfort letter. 
 
Het Pensioenfonds heeft taken met betrekking tot het vermogensbeheer uitbesteed aan BNP Paribas IP. De 
vermogensbeheerder is aanwezig bij vergaderingen van de beleggingscommissie, onder meer om te 
adviseren, te rapporteren over ontwikkelingen met betrekking tot de dienstverlening en om de 
beleggingsrapportages te bespreken. 
De maandelijkse beleggingsrapportages zijn een vast agendapunt op de bestuursvergaderingen. Over de 
werkzaamheden van BNP Paribas IP is een ISAE 3402 II rapport afgegeven met een verklaring van de 
accountant van BNP Paribas IP, Deloitte & Associés. Het bestuur heeft kennis genomen van het ISAE 3402 
II rapport. 
 
BNP Paribas SS is de custodian van het Pensioenfonds. Over de werkzaamheden van BNP Paribas SS voor 
het Pensioenfonds is een ISAE 3402 II rapport afgegeven met een verklaring van de accountant van BNP 
Paribas SS, PricewaterhouseCoopers, over de periode 1 oktober 2015 tot en met  
30 september 2016, inclusief een bridge letter over de periode vanaf 30 september 2016 tot en met  
31 december 2016. Het bestuur heeft kennisgenomen van het ISAE 3402 II rapport en de bridge letter. 
 
Op basis van het ISAE 3402 II rapport en de bijbehorende verklaringen met betrekking tot BNP Paribas IP 
zijn er over de onderzochte periode geen incidenten geweest en zijn er bij de controle van de procedures 
geen afwijkingen geconstateerd. In de ISAE 3402 II rapporten met bijbehorende verklaringen met betrekking 
tot Aon Hewitt en BNP Paribas SS werd melding gemaakt van enkele kleine incidenten. Op basis van de 
ISAE 3402 II rapporten met bijbehorende verklaringen is in alle gevallen door Aon Hewitt en BNP Paribas SS 
actie ondernomen om herhaling van de geconstateerde incidenten te voorkomen, of is de interne organisatie 
zo aangepast dat het risico op toekomstige incidenten gemitigeerd is. Alle gerapporteerd incidenten zijn naar 
de mening van het bestuur voldoende toegelicht en er is voor het bestuur geen aanleiding verdere 
maatregelen te nemen.  
 
In sommige gevallen is door het Pensioenfonds navraag gedaan naar de ISAE 3402 II rapporten met 
bijbehorende verklaringen van derden (externe uitvoerders van de uitvoerder van het Pensioenfonds) om 
een laag dieper te gaan en er zeker van te zijn dat bij de uitbesteding van werkzaamheden aan derden door 
de uitvoerder ook kritisch gekeken wordt naar de processen en eventuele incidenten. Gebleken is dat, 
vanwege geheimhoudingsclausules, de ISAE 3402 II rapporten met bijbehorende verklaringen van derden 
niet met het Pensioenfonds gedeeld mogen worden.  
 
Toezichthouders 
Het afgelopen jaar is aan het Pensioenfonds geen dwangsom verbeurd of boete opgelegd. Er zijn door DNB 
geen aanwijzingen aan het Pensioenfonds gegeven, noch is een bewindvoerder aangesteld of is de 
bevoegdheidsuitoefening van organen van het Pensioenfonds gebonden aan toestemming van de 
toezichthouder. 
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Naleving wet- en regelgeving 
Naleving van wet- en regelgeving is onderdeel van compliance. Periodiek wordt het bestuur door externe 
deskundigen geïnformeerd over relevante wijzigingen in wet- en regelgeving. Daarnaast wordt het bestuur 
geïnformeerd over relevante wijzigingen in wet- en regelgeving door de secretaris van het Pensioenfonds. 
Hierbij worden verschillende bronnen gehanteerd, zoals nieuwsbrieven, publicaties van de toezichthouders, 
de Pensioenfederatie, seminars en workshops. Het bestuur vraagt regelmatig advies aan externe partijen, 
waaronder de adviserend actuaris en Aon Hewitt, over implementatie kwesties zoals 
rapportageverplichtingen en toepassing van nieuwe regelgeving. Het bestuur is niet bekend met 
overtredingen van wet- en regelgeving. 
 
5.4.4  VERANTWOORDING 
Verantwoordingsorgaan 
De samenstelling van het VO is in vergelijking tot 2015 niet gewijzigd. Het verantwoordingsorgaan geeft zijn 
oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere 
informatie. Dit oordeel komt in het jaarverslag te staan. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan over een 
aantal onderwerpen wettelijk adviesrecht. 
 
Het bestuur en het verantwoordingsorgaan hebben in 2016 viermaal overleg gehad over actuele 
onderwerpen, met als belangrijkste onderwerpen: 
• Advies & verantwoording Premie. 
• Advies & verantwoording Jaarwerk. 
• Advies & verantwoording Risicohouding. 
• Advies & verantwoording Communicatie. 
• Advies & verantwoording Risicomanagement. 
• Advies & verantwoording Fondsdocumenten. 
• Advies & verantwoording toekomstscenario’s van het Pensioenfonds. 
 
Visitatiecommissie 
De VC vormt het ‘intern toezicht’ op het bestuur, bestaande uit drie onafhankelijke deskundigen die 
verschillende deelgebieden vertegenwoordigen die van belang zijn voor het besturen van pensioenfondsen. 
De visitatie wordt sinds de invoering van het nieuwe bestuursmodel per 1 juli 2014 jaarlijks uitgevoerd. 
De leden van de VC worden benoemd door het bestuur op bindende voordracht van het 
verantwoordingsorgaan. De belanghebbenden hebben daardoor invloed op de benoeming van de leden van 
het intern toezicht. De VC vormt zich een beeld over het functioneren van het bestuur, de aansturing van de 
processen bij het Pensioenfonds en de manier waarop het bestuur omgaat met lange termijn risico’s. 
 
De samenstelling van de VC is in vergelijking tot 2015 niet gewijzigd. De VC heeft inzage gekregen in 
beleidsdocumenten van het Pensioenfonds en heeft in november 2016 interviews gehouden met het bestuur, 
de secretaris van het Pensioenfonds, de vermogensbeheerder, de certificerend actuaris en met een 
vertegenwoordiging van het VO. Het concept rapport dat de VC heeft opgesteld is op 22 maart 2017 met het 
bestuur besproken. Het definitieve rapport is door de VC verstrekt aan het VO en door het bestuur aan de 
Werkgever. Een samenvatting van de bevindingen en aanbevelingen van de VC is opgenomen in paragraaf 
5.11, inclusief de reactie van het bestuur op de bevindingen en aanbevelingen van de VC.  
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5.5  COMMUNICATIEBELEID 
 
Het bestuur wil open en eerlijk met belanghebbenden communiceren over pensioen en de ontwikkelingen 
van het Pensioenfonds. Daarnaast wil het bestuur op de hoogte zijn van de belangen van de stakeholders 
en de communicatie van het Pensioenfonds hierop afstemmen. Het communicatiebeleid is vastgelegd in een 
communicatieplan. Doel van het communicatiebeleid is (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden op 
tijd en adequaat te informeren. Naast de wettelijk voorgeschreven informatieverstrekking, communiceert het 
bestuur met belanghebbenden over de ontwikkelingen van het Pensioenfonds. 
 
5.5.1  WET PENSIOENCOMMUNICATIE 
De Wet pensioencommunicatie is op 1 juli 2015 in werking getreden. De wet heeft als doel de 
pensioencommunicatie te verbeteren door deze meer te richten op de wensen van deelnemers en duidelijker 
te communiceren over onzekerheden. De meest in het oog springende veranderingen doen zich op de 
volgende drie terreinen voor: 
 
• Implementatie format Pensioen 1-2-3. Het in overleg met de Pensioenfederatie ontwikkelde  

Pensioen 1-2-3 is bestemd voor nieuwe en bestaande deelnemers en vormt de opmaat voor een 
gelaagde communicatie. Vanaf 1 juli 2016 is Pensioen 1-2-3 wettelijk geïmplementeerd.  

• De nieuwe wet verruimt de mogelijkheden om digitaal te communiceren. In plaats van ‘schriftelijk, tenzij’ 
wordt het ‘digitaal, tenzij’. 

• Door verdere ontwikkeling van het Pensioenregister moeten beter inzicht worden gegeven in de 
keuzemogelijkheden van de deelnemer als hij met pensioen gaat en de gevolgen van belangrijke 
gebeurtenissen. 

 
5.5.2  COMMUNICATIEMIDDELEN 
Nieuwsbrief 
Het bestuur past in haar communicatie naar deelnemers het format van Pensioen 1-2-3 toe, doordat er een 
gelaagdheid is aangebracht in de informatieverstrekking. Het Pensioenfonds verstuurde in april 2016 en in 
november 2016 een nieuwsbrief aan alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het 
Pensioenfonds over onder andere: 
 
• de financiële positie van het Pensioenfonds; 
• de renteafdekking door het Pensioenfonds; 
• de premie van het Pensioenfonds; 
• het herstelplan en de mate van toeslagverlening door het Pensioenfonds; 
• de wijzigingen in de beleidsdocumenten van het Pensioenfonds; 
• de Code Pensioenfondsen; 
• de jaarlijkse visitatie; en 
• de Algemene Vergadering van Deelnemers. 
 
Intranet 
In 2016 zijn er regelmatig pensioenberichten gepubliceerd op het intranet van de Werkgever. Via het intranet 
van de Werkgever worden deelnemers met een actief dienstverband geïnformeerd over de wettelijke 
wijzigingen in de pensioenregeling van de Werkgever. 
 
Digitale communicatie 
Het bestuur van het Pensioenfonds heeft naar aanleiding van de Wet pensioencommunicatie en het 
onderzoek communicatiebeleid besloten om in 2016 de nieuwsbrief van het Pensioenfonds standaard per  
e-mail aan de belanghebbenden te verstrekken. Het jaarlijkse UPO, en voor pensioengerechtigden de 
specificatie van de pensioenuitkering, zal het Pensioenfonds per post blijven verstrekken. 
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Website 
Het Pensioenfonds heeft een eigen website: http://atradius.nl/pensioenfonds De website sluit aan bij het 
principe Pensioen 1-2-3, waarbij er een gelaagdheid is aangebracht in de informatie verstrekking. 
 
Uniform pensioenoverzicht 
In overeenstemming met de door de Pensioenfederatie geïntroduceerde doelstelling om eenvormige, 
eenduidige en duidelijke pensioenoverzichten te verstrekken (uniform pensioenoverzicht, UPO), is in 2016 
aan alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden tijdig een pensioenoverzicht verzonden. 
 
Pensioen3daagse 
Begin november 2016 is er in samenwerking met de Werkgever een pensioen3daagse georganiseerd. 
Deelnemers werden opgeroepen om hun UPO te bestuderen en werden uitgenodigd om vragen te stellen 
over de inhoud van het UPO en andere pensioengerelateerde onderwerpen. De vragen konden worden 
gesteld aan de secretaris van het Pensioenfonds, een medewerker van de afdeling Human Resources NL 
van Atradius en een lid van het verantwoordingsorgaan. 
 
Algemene Vergadering Deelnemers 
In 2016 werd eenmaal een Algemene Vergadering van Deelnemers bijeengeroepen. Op 18 mei 2016 op 
kantoor Amsterdam en op 12 juni 2016 op kantoor Ommen. Tijdens deze vergadering is een terugblik en 
vooruitblik gegeven op actuele onderwerpen voor het Pensioenfonds. De beleggingscommissie heeft de 
ontwikkelingen en beleggingsresultaten aan de deelnemers en pensioengerechtigden gepresenteerd. 
 
Stichting Pensioenregister 
Stichting Pensioenregister is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de 
pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (‘SVB’). Sinds 2011 maakt Stichting 
Pensioenregister het mogelijk dat alle burgers in Nederland de mogelijk hebben om via 
‘www.Mijnpensioenoverzicht.nl’ een overzicht te krijgen van de opgebouwde en op te bouwen 
pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars én de opgebouwde AOW-rechten. Het 
Pensioenfonds heeft in 2016 de relevante gegevens van de (gewezen) deelnemers in het Pensioenfonds 
tijdig beschikbaar gesteld aan Stichting Pensioenregister. 
 
  

http://atradius.nl/pensioenfonds
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5.6  RISICOMANAGEMENTBELEID 
 
5.6.1  DOELSTELLING EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN 
Het goed beheersen van risico’s is een kerntaak van het bestuur van het Pensioenfonds. Dit is ook in de 
Pensioenwet vastgelegd. Het Pensioenfonds heeft het risicomanagement ingericht, waarbij rekening is 
gehouden met de richtlijnen van toezichthouder DNB, waarmee de organisatie een beheerste en integere 
bedrijfsvoering waarborgt (artikel 143 Pensioenwet). 
 
Het risicomanagement van het Pensioenfonds is gericht op het beheersen van risico’s die het realiseren van 
de (strategische) doelstellingen kunnen belemmeren. De strategische hoofddoelstelling van het 
Pensioenfonds is het verstrekken van pensioenen en andere uitkeringen ter zake van ouderdom, 
arbeidsongeschiktheid en overlijden aan deelnemers en gewezen deelnemers en/of hun echtgenoten of 
partners en kinderen, overeenkomstig de bepalingen van het pensioenreglement. 
 
Het bestuur heeft een risicobewuste houding en streeft naar het uitkeren van minimaal de nominale 
pensioenaanspraken. Daarnaast streeft het bestuur naar het verlenen van toeslagen over de 
pensioenaanspraken voor zover de financiële positie van het Pensioenfonds dit toekomstbestendig toelaat. 
Inflatie holt de waarde van de nominale aanspraken uit en gezien het lange termijn karakter van pensioenen, 
beoogt het bestuur de koopkracht van het pensioen via toeslagverlening zo goed als mogelijk in stand te 
houden. Het beoogde niveau van toeslagverlening op lange termijn bedraagt gemiddeld minimaal 50% van 
de maximale maatstaf voor de betreffende deelnemers per jaar. 
Het bestuur wil de uitvoering van de pensioenregeling (pensioenadministratie, financiële administratie en 
vermogensbeheer) zodanig inrichten dat er sprake is van een goede prijs/kwaliteit verhouding in combinatie 
met voor het bestuur acceptabele risico’s. 
 
De mate van risicoacceptatie van het bestuur is onder andere gebaseerd op de volgende kwalitatieve 
overwegingen: 
• Om toekomstbestendig toeslagen te kunnen toekennen zijn de stakeholders bereid risico te lopen. 

Hierbij wordt een beperkte kans op een dekkingstekort en eventuele kleine korting van rechten 
geaccepteerd. De strategie van het bestuur is om in beperkte mate risico’s te accepteren als daar een 
redelijke kans op rendement tegenover staat. Het bestuur vermijdt hierbij risico’s die de stabiliteit en 
soliditeit van het Pensioenfonds bedreigen en/of de vertrouwensrelatie met de belanghebbenden kunnen 
schaden. 

• Het risico van afname van de dekkingsgraad en kleine kortingen wordt geaccepteerd. Hierbij is het 
uitgangspunt van het bestuur om niet onder een dekkingsgraad van 91% te komen, aangezien het 
Pensioenfonds in een dergelijke situatie niet in staat is zonder bijstortingen van de Werkgever te kunnen 
herstellen naar het minimaal vereist eigen vermogen (‘MVEV’) binnen een hersteltermijn van vijf jaar. 

• Het uitgangspunt van het bestuur is om gezien de opbouw van de populatie van het Pensioenfonds naar 
verwachting niet vaker dan eens in de zestig jaar in de situatie van een dekkingsgraad lagere dan 91% 
te komen. Dit komt overeen met een kans van 1,67%. Het beoogde strategische beleggingsbeleid met 
een VEV van maximaal 120% voldoet aan deze norm. 

• Het ambitieniveau van toeslagverlening is vertaald in de mate waarin het pensioen jaarlijks kan worden 
aangepast ten opzichte van de maatstaf (2,25% voor actieven en 2,00% voor inactieven). Het beoogde 
niveau van toeslagverlening op lange termijn bedraagt gemiddeld minimaal 50% van de maatstaf per 
jaar. Dit is de aanpassing van het pensioen inclusief eventueel toegepaste kortingen. 

• Het risico van lagere toeslagverlening bij tegenvallende economische omstandigheden wordt door de 
stakeholders geaccepteerd. Het minimaal toelaatbare niveau van toeslagverlening op lange termijn bij 
een slechtweer scenario bedraagt gemiddeld genomen 0% van de maatstaf per jaar zodat de nominale 
pensioenen nog kunnen worden uitgekeerd. De feitelijke pensioenpremies dienen op jaarbasis minimaal 
zuiver kostendekkend te zijn. 
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5.6.2  RISICOHOUDING 
Het vaststellen van de risicohouding van het Pensioenfonds gebeurt door het bestuur: 
• in overleg met de vertegenwoordigers van Werkgever en werknemers (sociale partners); en 
• in overleg met het verantwoordingsorgaan. 
 
De gezamenlijke risicohouding vormt de basis voor: 
• de aanvaarding door het bestuur van het Pensioenfonds van de uitvoeringsopdracht van sociale 

partners; 
• het vaststellen en het toetsen van het beleid, bijvoorbeeld het strategisch beleggingsbeleid en/of 

risicomanagement; en 
• de verantwoording achteraf van het bestuur over het gevoerde beleid aan belanghebbenden. 
 
Om de risicohouding van het Pensioenfonds te kunnen vaststellen, heeft het bestuur onderzoek gedaan 
naar de risicobereidheid van deelnemers en naar de risicohouding van het bestuur. Op basis van de hieruit 
volgende resultaten en conclusies voor het Pensioenfonds, is in samenspraak met sociale partners en het 
verantwoordingsorgaan onderstaande risicohouding vastgesteld. 
 
Kwantitatieve risicohouding 
Het risico op de lange termijn wordt uitgedrukt in de door het Pensioenfonds vastgestelde ondergrenzen van 
de haalbaarheidstoets. Hiervoor geldt vanuit zowel de feitelijke financiële positie als vanuit de 
evenwichtssituatie een ondergrens van de mediaan van het pensioenresultaat van 80%. De maximale 
relatieve afwijking van het pensioenresultaat in het slechtweer scenario is gelijk aan 30%. 
 
Het risico op de korte termijn wordt uitgedrukt in de wettelijk vereiste solvabiliteitsbuffer. Deze bedraagt voor 
het beleggingsprofiel van het Pensioenfonds met een renteafdekking binnen een bandbreedte van 50% tot 
80% (DNB UFR) tussen de 111% en 120% dekkingsgraad. Op basis van de renteafdekking per 31 
december 2016 is het VEV per 31 december 2016 gelijk aan 19,2%. 
 
Met de risicohouding en de jaarlijkse haalbaarheidstoets wordt een concreet kader gecreëerd voor de 
invulling van het strategisch beleggingsbeleid. Het bestuur heeft geconcludeerd dat het in dit jaarverslag 
beschreven strategische beleggingsbeleid van het Pensioenfonds past binnen de kaders van de in 
samenspraak vastgestelde risicohouding. Naar de mening van het bestuur is voor het Pensioenfonds sprake 
van de juiste balans tussen ambities, benodigd risico en gewenste zekerheid. 
 
5.6.3  RISICOCATEGORIEËN 
De wet verplicht pensioenfondsen een beleid te voeren dat gebaseerd is op een systematische analyse van 
de risico’s. In dit kader heeft het bestuur de risico’s van het Pensioenfonds geanalyseerd. Een beschrijving 
van deze risico’s alsmede van de beheersingsmaatregelen wordt hierna beschreven. 
 
Het bestuur van het Pensioenfonds categoriseert de onderscheiden risico’s naar de financiële en 
operationele strategische doelstellingen. Op de volgende pagina is een overzicht weergegeven. 
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Risico’s in relatie tot financiële strategische doelstellingen 

Risico Koppeling doelstelling 

Beleggingsrisico’s:  
• Solvabiliteitsrisico  
• Liquiditeitsrisico  
• Matching-/renterisico  
• Prijsvolatiliteit  
• Marktliquiditeit  
• Exposurerisico  
• Concentratierisico  
• Correlatierisico  
• Sponsorrisico  

 

Beheersen: risico is benodigd om ambitie 
waardevast pensioen te kunnen waarmaken.  

 

Verzekeringstechnische risico’s:  
• Langlevenrisico  
• Arbeidsongeschiktheidsrisico 

 

Beheersen en accepteren: risico komt voort uit 
de uitvoering van de pensioenregeling.  

 

Systeemrisico:  
• Systeemrisico 

 

Zoveel mogelijk beheersen en indien mogelijk 
vermijden. Dit risico draagt niet bij aan de 
doelstellingen van het Pensioenfonds.  

 

 
Risico’s in relatie tot operationele strategische doelstellingen 

Risico Koppeling doelstelling 

Omgevingsrisico: 
• Reputatierisico  
• Afhankelijkheid  
• Politieke beslissingen/Publieke opinie 
• Strategie en beleid 

 

Zoveel mogelijk beheersen en indien mogelijk 
vermijden. Dit risico draagt niet bij aan de 
doelstellingen van het Pensioenfonds. 

 

Integriteitsrisico: 
• Integriteit  
• Interne fraude  
• Belangenverstrengeling 

 

Uitbestedingsrisico’s:  
• Kwaliteit dienstverlening  
• Fouten in pensioenberekeningen  
• Fouten in premieberekeningen  
• Verstrekken van foutieve informatie  
• Continuïteit bedrijfsvoering  
• Beveiliging  
• Liquiditeitsrisico  
• Foutieve betalingen 

  

Communicatierisico’s 
 

Juridische risico’s 
• Wet- & regelgeving  
• Aansprakelijkheid  
• Contractuele risico’s 

 

IT risico’s 
• Beveiliging  
• Beheersbaarheid 
• Continuïteit 

 

Financiële verslagleggingsrisico’s 
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Het bestuur heeft een overzicht gemaakt van alle processen die door het Pensioenfonds worden uitgevoerd 
en per proces is een procesbeschrijving opgesteld. Deze procesbeschrijvingen hebben diverse doelen: 
 
• Het verbeteren van inzicht in de processen en de daaraan verbonden risico’s door de gehele keten heen 

voor het bestuur en belanghebbenden. 
• Het vaststellen van risico mitigerende maatregelen. 
• Het nagaan aan de hand van procesbeschrijvingen of alle daarin genoemde checks en balances hebben 

plaatsgevonden. 
 
5.6.4  MATE VAN RISICOBEHEERSING 
Hierna volgt een toelichting op de voornaamste risico’s die door het bestuur worden onderkend, evenals het 
beleid van het bestuur voor het mitigeren van deze risico’s. 
 
5.6.4.1  Risico’s in relatie tot financiële strategische doelstellingen 
Financiële risico’s zijn risico’s die direct betrekking hebben op de financiële positie (beleggingen en 
verplichtingen) van het Pensioenfonds, te weten: 
 
• beleggingsrisico (dit omvat markt- en kredietrisico); 
• verzekeringstechnische risico; en 
• systeemrisico. 
 
Beleggingsrisico 
De belangrijkste beleggingsrisico’s zijn het markt- en kredietrisico. 
 
Marktrisico 
Marktrisico is het risico dat door ontwikkeling van de marktprijzen (veroorzaakt door factoren die 
samenhangen met een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren) wijzigingen in 
de waarde van de beleggingen plaatsvinden. Wijzigingen in marktomstandigheden hebben altijd direct 
invloed op het beleggingsresultaat, omdat alle beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde waarbij 
waardewijzigingen onmiddellijk worden verwerkt in het saldo van baten en lasten. Spreiding binnen de 
portefeuille (diversificatie) kan het marktrisico dempen. De verdeling van de rendementsportefeuille is 
opgenomen in de verklaring inzake beleggingsbeginselen (zie bijlage 2). 
 
Marktrisico is uit te splitsen in: 
• rente-/matchingsrisico;  
• valutarisico; en 
• prijsrisico. 
 
De beleggingsdoelstellingen bepalen de strategie die het Pensioenfonds volgt ten aanzien van het 
beleggingsrisico. In de dagelijkse praktijk ziet de beleggingscommissie toe op het marktrisico conform de 
beleggingsrichtlijnen zoals vastgelegd in de vermogensbeheerovereenkomst met de vermogensbeheerder 
en de verklaring betreffende beleggingsbeginselen zoals vastgelegd in bijlage 2 bij de ABTN. De 
marktposities worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur. 
 
Rente-/matchingsrisico 
Rente-/matchingsrisico is een gecombineerd risico dat optreedt bij wijzigingen in de beleggingen en 
verplichtingen als gevolg van een wijziging van de marktrente. Het Pensioenfonds beperkt het renterisico 
door de duration van de beleggingen in vastrentende waarden beter in overeenstemming te brengen met de 
duration van de pensioenverplichtingen. 
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Sinds het vierde kwartaal van 2015 past het bestuur een dynamisch rentehedgebeleid toe waarbij een 
renteafdekking tussen de 50% en 80% van het renterisico van de pensioenverplichtingen op basis van de 
DNB UFR rentecurve wordt beoogd. Begin 2016 is de renteafdekking teruggebracht tot circa 50% (DNB 
UFR). In juni 2016 heeft het bestuur de rentehedge verhoogd van 50% naar 65% (DNB UFR) als tijdelijke 
beschermingsmaatregel in verband met de dreigende Brexit. In juli 2016 heeft het bestuur besloten de 
beschermingsmaatregel nog tijdelijk te handhaven tot aan de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten 
in november 2016 en de verdeling van de rentehedge over de curve te optimaliseren, de rentehedge steeg 
hierdoor naar circa 68% (DNB UFR).  

Het uitgangspunt van het bestuur is dat in een situatie van een relatief lage rentestand de renteafdekking 
verlaagd kan worden tot 50% (DNB UFR). De verhoging van de rentehedge in verband met de dreigende 
Brexit en de handhaving van daarvan tot aan de verkiezingen in de Verenigde Staten betrof een tijdelijke 
beschermingsmaatregel. In december 2016 heeft het bestuur besloten de rentehedge te verlagen van circa 
68 naar 60% (DNB UFR). 

Valutarisico 
Valutarisico is het risico dat optreedt bij wijzigingen in de beleggingen als gevolg van fluctuaties in de 
wisselkoersen. Het Pensioenfonds beperkt het valutarisico door schommelingen in de wisselkoers van de 
Amerikaanse dollar, het Britse pond en de Japanse yen af te dekken. De afdekking van de Amerikaanse 
dollar en de Japanse yen is 50%. Het bestuur houdt rekening met de kans dat de euro zou kunnen 
depreciëren ten opzichte van deze non-euro valuta’s. Door een 50% valuta hedge kan in dat geval worden 
geprofiteerd van de relatieve stijging van de non-euro valuta’s. In verband met de dreigende Brexit heeft het 
bestuur in juni 2016 besloten de besloten de afdekking van het valutarisico op de Britse pond te verhogen 
naar 95%. Nadat de uitkomst van het referendum over de Brexit bekend was heeft het bestuur in juli 2016 de 
afdekking van het valutarisico op de Britse pond verlaagd naar 80%.  
 
Prijsrisico 
Prijsrisico is het risico dat door de ontwikkeling van marktprijzen (veroorzaakt door factoren die 
samenhangen met een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren) 
waardewijzigingen plaatsvinden. Wijzigingen in marktomstandigheden hebben altijd direct invloed op het 
beleggingsresultaat, omdat alle beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde waarbij 
waardewijzigingen onmiddellijk worden verwerkt in het saldo van baten en lasten. Het Pensioenfonds 
probeert prijsrisico zo veel mogelijk te mitigeren door spreiding binnen de portefeuille (diversificatie) aan te 
brengen naar regio, categorie en sector. Het Pensioenfonds heeft verdere spreiding aangebracht door alleen 
te beleggen in gediversifieerde beleggingsfondsen. 
 
Kredietrisico en tegenpartijrisico 
Het Pensioenfonds is relatief beperkt vatbaar voor specifiek kredietrisico, omdat er uitsluitend wordt belegd 
in indexfondsen en ETF’s in de rendementsportefeuille. In de matchingportefeuille wordt belegd in LDI 
fondsen. Binnen de LDI fondsen bestaan de vastrentende beleggingen voornamelijk uit overheids- en aan 
overheid gerelateerde obligaties uit landen met een goede sovereign rating. Voor de rente instrumenten die 
gebruikt worden binnen de LDI beleggingsfondsen is zekerheid verschaft voor het tegenpartijrisico door de 
aanwezigheid van onderpand (‘collateral’). Binnen de indexfondsen en ETF’s kunnen aandelen en 
obligaties worden uitgeleend (‘security lending’). Het tegenpartijrisico is beperkt door de aanwezigheid van 
onderpand en actief collateral management. 
 
Met betrekking tot de gedeeltelijke herverzekering van het nabestaanden- en 
arbeidsongeschiktheidspensioen is een beperkt risico dat de herverzekeraar in gebreke blijft door het 
bestuur onderkent. Hierbij wordt het risico berekend dat de herverzekeraar binnen één jaar daadwerkelijk in 
gebreke blijft, rekening houdend met de rating van de herverzekeraar. 
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Verzekeringstechnisch risico 
Sinds 1 januari 2009 zijn in het Pensioenfonds geen nieuwe deelnemers meer opgenomen (gesloten 
Pensioenfonds).Volgens de Pensioenwet dient een Pensioenfonds bij vaststelling van de technische 
voorziening rekening te houden met de voorzienbare trend in overlevingskansen. Het Actuarieel 
Genootschap heeft in september 2016 de Prognosetafel AG 2016 gepubliceerd. 
 
De technische voorziening van het Pensioenfonds is per 31 december 2016 gewaardeerd op basis van deze 
prognosetafel en de fondsspecifieke Willis Towers Watson ervaringssterftecijfers 2016. Door toepassing van 
de meest recente Prognosetafel AG 2016 en de fondsspecifieke Willis Towers Watson ervaringssterftecijfers 
2016 is het langlevenrisico in grote mate verdisconteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen. 
 
Systeemrisico 
Het systeemrisico is het risico dat het mondiale financiële systeem niet langer naar behoren functioneert, 
waardoor beleggingen van het Pensioenfonds niet langer verhandelbaar zijn en, al dan niet tijdelijk, hun 
waarde verliezen. Net als voor andere marktpartijen is dit risico voor het Pensioenfonds niet beheersbaar. 
De wereldwijde kredietcrisis heeft aangetoond in hoeverre marktpartijen afhankelijk zijn van de goede 
werking van financiële markten en systemen. 
 
5.6.4.2  Risico’s in relatie tot operationele strategische doelstellingen 
Operationele risico’s zijn risico’s die optreden bij de uitvoering van de pensioen- en beleggingsactiviteiten, 
als gevolg van niet afdoende of falende interne processen, menselijk gedrag en systemen of als gevolg van 
externe gebeurtenissen. Deze risico’s worden veelal gemitigeerd door contractuele afspraken die met de 
externe partijen zijn opgesteld en door procesbeschrijvingen voor de processen die het Pensioenfonds zelf 
uitvoert. Het betreft de volgende risico’s: 
• Omgevingsrisico 
• Integriteitsrisico 
• Uitbestedingsrisico 
• Communicatierisico 
• Juridische risico 
• IT risico 
• Financiële verslagleggingsrisico 
 
Omgevingsrisico 
Onder het omgevingsrisico worden de risico’s verstaan die ontstaan als gevolg van externe veranderingen. 
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan veranderingen in de maatschappelijke wens om duurzaam te 
beleggen. Daarnaast wordt onder dit risico verstaan het risico op schade aan de reputatie van het 
Pensioenfonds en veranderingen van het ondernemingsklimaat. Het Pensioenfonds is zich bewust van een 
toename van dit risico door recente ontwikkelingen zoals verantwoording over uitvoeringskosten, 
Governance en het beleggingsbeleid. Het Pensioenfonds anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en is 
transparant bij zowel de afweging van belangen als het vastleggen van besluiten. 
 
Integriteitsrisico 
Onder integriteitrisico wordt verstaan het risico dat het Pensioenfonds niet integer handelt. Het 
Pensioenfonds beheerst dit risico door het continu bewaken en eventueel bijstellen van het beleid en 
transparantie bij uitingen naar belanghebbenden. Daarnaast heeft het Pensioenfonds een integriteitbeleid 
vastgesteld. Hierin geeft het zijn visie op integriteit en onderscheidt het diverse situaties waarin integriteit een 
rol speelt. Tenslotte legt het integriteitbeleid de maatregelen vast die voorkomen dat de reputatie van het 
Pensioenfonds wordt geschaad. Het risico dat de integriteit van het Pensioenfonds dan wel het financiële 
stelsel wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, onethische gedragingen van de medewerkers dan wel 
van de leiding van uitvoerders in het kader van wet- en regelgeving en maatschappelijke en door het 
Pensioenfonds opgestelde normen. Bij de beheersing van dit risico kan gedacht worden aan onder meer de 
gedragscode en procesmatige waarborgen.  
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Uitbestedingsrisico 
Het Pensioenfonds besteedt de pensioenuitvoering, bestuursondersteuning en het vermogensbeheer uit. 
Het uitbestedingsrisico is het risico dat de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van de aan externe partijen 
uitbestede werkzaamheden dan wel door deze externe partijen ter beschikking gestelde apparatuur en 
personeel worden geschaad. De uitbesteding van werkzaamheden aan een externe partij heeft tot gevolg 
dat een bestuur geen directe gezagsverhouding heeft met de personen die bij de externe partij feitelijk en 
dagelijks zijn belast met de uitvoering van die werkzaamheden. 
 
Het bestuur heeft voorts geen rechtstreeks zicht op en voert geen directe controle uit op administratieve 
processen, zoals uitbetaling van pensioenen en pensioenberekeningen. Om dit risico te beheersen, zijn 
duidelijke voorwaarden contractueel vastgelegd en uitgewerkt in een service level agreement (‘SLA’). De 
externe partij legt periodiek verantwoording af over de beheersing van de processen en verstrekt hierbij ook 
een ISAE 3402 II rapportage met een verklaring van de accountant, inclusief ‘in control statement’ voor de 
gehele dienstverlening. Deze rapportage beschrijft de beheerdoelstellingen en beheermaatregelen voor de 
belangrijkste processen die de externe partij voor het Pensioenfonds uitvoert. Het bestuur heeft verder een 
uitbestedingsbeleid vastgesteld om de uitbestedingsrisico’s beter te kunnen monitoren. 
 
Communicatierisico 
Het communicatierisico is het risico dat door onvoldoende, onjuiste of onvolledige communicatie de 
deelnemer niet goed wordt geïnformeerd. Het bestuur vindt duurzame communicatie naar deelnemers en 
andere belanghebbenden van groot belang om de risico's als gevolg van het gedrag en de verwachtingen 
van de deelnemers te beheersen. Het beleid van het Pensioenfonds is daarom de laatste jaren 
aangescherpt. In het communicatieplan van het Pensioenfonds is communicatiebeleid vastgelegd en wordt 
beschreven hoe en wanneer het Pensioenfonds duidelijk, begrijpelijk, juist en tijdig communiceert. In alle 
vormen van communicatie wordt rekening gehouden met de diversiteit van de doelgroepen. De 
communicatie van het Pensioenfonds voldoet minimaal aan de eisen van pensioenwet en de effectiviteit van 
het communicatiebeleid wordt periodiek getoetst. 
 
Juridisch risico 
Het juridisch risico hangt samen met (veranderingen in en naleving van) wet- en regelgeving en het mogelijk 
in gevaar komen van de rechtspositie. Dit is inclusief de mogelijkheid dat contractuele bepalingen niet 
afdwingbaar of niet-correct gedocumenteerd zijn. Een onderdeel van het juridisch risico is het compliance-
risico. Dit omvat het risico dat niet of niet-tijdig de consequenties van (veranderende) wet- en regelgeving 
worden onderkend, waardoor overtredingen van wet- en regelgeving plaatsvinden. Daarnaast is het 
compliance-risico ook het risico dat interne regelgeving, zoals de gedragscode en beleggingsrichtlijnen, niet 
wordt nageleefd. 
 
Het beleid van het Pensioenfonds is erop gericht het juridisch risico zo veel mogelijk te reduceren en te 
beheersen. Beheersing vindt plaats door het maken van afspraken in de SLA over de inrichting en naleving 
van compliance door de uitvoeringsorganisatie. Zo worden contracten, overeenkomsten en SLA afspraken in 
voorkomende gevallen getoetst door externe juristen, en is de monitoring van de naleving van (nieuwe) wet- 
en regelgeving ook uitbesteed aan diverse uitbestedingspartijen. In het kader van de monitoring van de 
naleving van (nieuwe) wet- en regelgeving vindt er periodiek een evaluatie plaats van de contracten en is 
een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Tevens is de klachten- en geschillenregeling ingeregeld. Het 
bestuursbureau is verantwoordelijk voor het informeren van het bestuur over al deze aspecten. Daarnaast 
heeft het Pensioenfonds een compliance officer aangesteld. Deze ziet toe op de naleving van de 
gedragscode door de betrokkenen van het Pensioenfonds zoals het bestuur en het verantwoordingsorgaan. 
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IT risico 
Het informatietechnologie (‘IT’) risico is het risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening 
onvoldoende integer, niet continu of onvoldoende beveiligd worden. Het risico kan zich voordoen als 
bijvoorbeeld de IT-strategie en het IT-beleid niet of onvoldoende zijn toegesneden op de bedrijfsprocessen. 
 
Daarnaast kan het IT-risico optreden bij: 
 
• de beveiliging van systemen (bijvoorbeeld toegang voor niet-geautoriseerde gebruikers tot vertrouwelijke 

informatie); 
• de betrouwbaarheid van data in systemen;  
• de mate van aanpasbaarheid van systemen (onvoldoende beheersing van de IT-omgeving); en 
• de continuïteit van systemen (het niet-beschikbaar zijn van de IT-infrastructuur). 
 
Het IT-risico is een actueel aandachtsgebied voor het Pensioenfonds. Het bestuur van het Pensioenfonds 
heeft IT-risico’s toegevoegd in het Risk Register en beoordeelt hierop de door externe partijen verstrekte 
ISAE 3402 II rapportage en de bevindingen daarin van de controlerend accountant. Daarnaast voert het 
bestuur overleg met externe partijen om tot aanvullende maatregelen te komen. 
 
Financiële verslagleggingsrisico 
Het financiële verslagleggingsrisico is het risico dat de verslaglegging van het Pensioenfonds niet voldoet 
aan wet- en regelgeving en de richtlijnen die van toepassing zijn. De AFM roept ondernemingen, Stichtingen 
en hun accountants op aandacht te besteden aan een aantal specifieke onderwerpen bij het opstellen en 
controleren van de financiële verslaggeving. Dit omdat de kwaliteit onvoldoende is, wat financiële gevolgen 
met zich mee kan brengen. 
 
Om dit risico te kunnen mitigeren, stuurt het Pensioenfonds voor wat betreft de kwaliteit en de controle op de 
financiële verslaglegging meerdere externe deskundigen aan. Het bestuur heeft een actieve houding om 
aanbeveling ten aanzien van de kwaliteit op te volgen. 
 
5.6.5  RISICOMANAGEMENTSYSTEEM (‘RMS’) 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting en goede werking van het interne risicobeheersing- en 
controlesysteem ten behoeve van alle risico’s waaraan het Pensioenfonds zich ziet blootgesteld. Het 
inschatten en beheersen van risico’s is voor het bestuur van het Pensioenfonds een vast aandachtspunt bij 
het bespreken van de agendapunten tijdens de bestuursvergadering.  
 
In het kader van risicobeheersing heeft het bestuur in het verleden een processchema risicomanagement 
opgesteld. Daarnaast is een Risk Register opgesteld waarin alle door het bestuur gepercipieerde risico’s zijn 
vastgelegd. Per risico is een risicospecificatie gemaakt met daarin een beschrijving van het risico, een 
inschatting van de kans en de impact van het risico, de mitigerende maatregel(en) per risico en de kans en 
impact na het nemen van de mitigerende maatregelen. 
 
Het bestuur heeft stappen gezet om het risicomanagement verder te integreren in het bestuursproces. Om 
het risicomanagement van het Pensioenfonds naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen, is het 
bestuur samen met externe deskundigen op het vlak van risicomanagement, S&V, eind 2015 gestart met het 
opnieuw beoordelen van het risicomanagementbeleid. Zo zijn de risico’s en de mate van beheersing 
opnieuw beoordeeld. Vervolgens heeft het bestuur begin 2016 de onderkende risico’s gekoppeld aan de 
strategische doelstellingen van het Pensioenfonds. Hierbij zijn de strategische doelstellingen ingedeeld naar 
financiële en operationele doelstellingen. Het bestuur heeft daarbij geconstateerd dat niet alle risico’s te 
koppelen zijn met de strategische doelstellingen. In november 2016 tijdens een tweede off-site zijn de 
strategische doelstellingen verder aangescherpt zodat het bestuur beleidsvoorstellen of –wijzigingen snel 
kan toetsen aan de strategische doelstellingen evenals de impact op strategische en operationele risico’s.  
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De rapportages van de vermogensbeheerder vormen een belangrijk onderdeel van het integraal 
risicomanagement. Om risico’s beter te kunnen monitoren, beoordelen en mitigeren, is de BC van het 
Pensioenfonds in overleg getreden met de vermogensbeheerder om de rapportages aan te passen om deze 
optimaal te kunnen benutten.  
 
Risk Governance & Risicofilosofie 
Eind 2016 heeft het bestuur samen met S&V een verdere verdieping en borging van het risicomanagement 
aangebracht dat is gebaseerd op het RAVC-model (Risk Appetite Value Chain). In dit RAVC-model vormen 
de missie, visie, kernwaarden en strategische doelstellingen het uitgangspunt voor het integraal 
risicomanagement. Middels helder en concreet geformuleerde missie, visie, kernwaarden en strategische 
doelstellingen, kan vervolgens de risicobereidheid worden bepaald waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 
de vier domeinen Kapitaalmanagement, Producten & Uitbesteding, Reputatiemanagement en 
Besturingsfilosofie. In het algemeen kunnen deze vier domeinen worden onderscheiden in de missie, visie, 
kernwaarden en strategische doelstellingen. Het onderscheid van deze vier domeinen is van belang omdat 
de risicobereidheid per domein kan verschillen. Vervolgens wordt beoordeeld of de governancestructuur 
zodanig is dat deze op effectieve en efficiënte wijze bijdraagt aan het realiseren van de strategische 
doelstelling op een beheerste en integere wijze. Zo is er gekeken naar de ‘Risk Governance’ van het 
Pensioenfonds en de ‘Besturingfilosofie’. Een goede risk governance is een voorwaarde voor de borging van 
het integraal risicomanagement. Het gaat hierbij om het expliciet maken van de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
 
Figuur – Risicofilosofie 

 
Bron: Sprenkels & Verschuren 
 
Met behulp van het bovenstaande RAVC-model zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
 
• Het vaststellen van de kernwaarden en het aanscherpen van de strategische doelstellingen in lijn met de 

missie en visie. 
• Het bepalen van de risicohouding per domein. 
• Het bepalen van de risicobereidheid per domein. 
• Het bepalen van de strategische risico’s. 
• Het per strategisch risico scoren van de kans, de impact en mate van beheersing zodat het bruto en het 

netto risico kan worden bepaald. 
• Het nagaan in hoeverre de huidige governance structuur passend is om het integraal risicomanagement 

te borgen. 
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De uitwerking van de onderwerpen draagt bij aan het risicobewustzijn van het bestuur en het borgen van het 
risicomanagementproces binnen de governancestructuur zodanig dat het integraal risicomanagementbeleid 
op een hoger volwassenheidsniveau wordt gebracht.  
 
Het bestuur heeft besloten een werkgroep risicomanagement in te stellen die de gedefinieerde 
vervolgstappen verder zal uitwerken en zal implementeren.  
 
Vervolg stappen 
Begin 2017 is de werkgroep risicomanagement gevormd. Deze werkgroep zal uitwerkingen op het thema 
risicomanagement voorbereiden, die vervolgens aan het bestuur kunnen worden voorgelegd. De werkgroep 
risicomanagement zal in 2017 het risicovolwassenheidsniveau verder ontwikkelen door zich te richten op 
onder andere de volgende zaken: 
 
IRM handboek 
In de afgelopen jaren zijn fragmentarisch verschillende documenten opgesteld. De werkgroep 
risicomanagementzal een overkoepelend document opstellen, dat als handboek zal worden gebruikt voor 
het risicomanagementbeleid. 
 
Governance niet-financiële risico’s 
Het borgen van de integratie van niet-financiële risico’s en het risicomanagementproces binnen de 
governancestructuur zal verder worden uitgewerkt. Een onderdeel van deze integratie is het hanteren van 
een voorlegger bij bestuursbesluiten die een link legt met de belangrijkste doelstellingen en risico’s van het 
Pensioenfonds. 
 
IT beliefs 
Aan de hand van de gedefinieerde strategische doelstellingen, de risicohouding, de risicobereidheid en de 
strategische doelstellingen zal het bestuur haar IT-beliefs en ICT beleid gaan formuleren. 
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5.7  PENSIOENREGELING EN DEELNEMERS 
 
De pensioenregeling is vastgelegd in het pensioenreglement van het Pensioenfonds. 
 
5.7.1  KENMERKEN PENSIOENREGELING 201610 
 
Pensioensysteem Middelloonregeling 

Opnameleeftijd 18 jaar 

Pensioenrichtleeftijd 67 jaar 

Pensioengevend salaris  13,96 X vaste maandsalaris 

Max. pensioengevend salaris € 101.519 grondslag ouderdoms-, partner-, wezenpensioen 
€ 375.200 grondslag aanvullende arbeidsongeschiktheidspensioen 

Franchise € 12.953 (wettelijk minimum 2016) 

Pensioengrondslag Pensioengevend salaris verminderd met de franchise 

Opbouw Ouderdomspensioen Maximaal 1,875% van de pensioengrondslag bij 67 jaar 

Opbouw partnerpensioen Voor de dienstjaren ná 2001 bedraagt het jaarlijkse 
partnerpensioen 70% van het (bereikbare) ouderdomspensioen 
voor de betreffende dienstjaren vastgesteld aan de hand van de 
(toen) geldende pensioenregeling (en) voor de dienstjaren ná 2001 
(onbepaald partner systeem). Vóór 2001 gold het zogenaamde 
bepaald partner systeem, dat wil zeggen dat partnerpensioen alleen 
werd opgebouwd, voor zover de partner van de deelnemer was 
aangemeld bij het pensioenfonds onder de toen geldende 
pensioenregeling, en in dat geval alleen gedurende de periode 
waarvoor de partner was aangemeld. Het jaarlijkse partnerpensioen 
voor de dienstjaren vóór 1 januari 2001 is gelijk aan een percentage 
van het berekende ouderdomspensioen vastgesteld aan de hand 
van de toen geldende pensioenregeling(en) (indien geen partner of 
partner gedurende bepaalde periode: naar rato). 

Opbouw wezenpensioen 14% van het in uitzicht gestelde ouderdomspensioen per kind, 
(max. 50%) 

Arbeidsongeschiktheid Maximaal 70% van het verschil tussen het jaarsalaris, en het op de 
ingangsdatum van het arbeidsongeschiktheidspensioen geldende 
maximum jaarloon (voor sociale verzekeringen), waarover de 
uitkeringen als gevolg van de WIA worden berekend 

 
De eigen bijdrage op grond van de CAO is 7% van de pensioengrondslag.  

                                                             
10 Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Het geldende pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. Het 
pensioenreglement kunt u opvragen bij het Pensioenfonds. 
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Overgangsregelingen 
Als gevolg van wijzigingen in de pensioenregeling van de Werkgever die in het verleden hebben 
plaatsgevonden, gelden er diverse overgangsregelingen in het pensioenreglement. 
 
5.7.2  HERVERZEKERING 
Het Pensioenfonds heeft met ingang van 1 januari 2016 een driejarige herverzekeringsovereenkomst 
afgesloten met De Goudse Levensverzekering N.V., die voor de uitvoering van deze overeenkomst 
samenwerkt met SCOR Global Life SE. Onder de herverzekeringsovereenkomst zijn het risico op overlijden 
voorafgaand aan de pensioeningangsdatum en het risico op arbeidsongeschiktheid herverzekerd. 
 
5.7.3  TOESLAGBELEID 
Voorwaardelijke toeslagverlening 
De toeslagverlening van het pensioen is voorwaardelijk, dat wil zeggen: er is geen recht op toeslagverlening 
en het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre het verlenen van toeslagen zal 
plaatsvinden. Het bestuur toetst elk jaar of de aanpassing als bedoeld in artikel 23 leden 2 en 3 van het 
pensioenreglement kan plaatsvinden. 
Het bestuur kent een voorwaardelijke toeslagverlening toe op basis van nominale termen. Verhogen met een 
toeslag op basis van nominale termen betekent dat de opgebouwde pensioenen toegezegd aan actieve 
deelnemers en de pensioenaanspraken toegezegd aan gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en 
overige aanspraakgerechtigden jaarlijks per 1 januari kunnen worden verhoogd indien en voor zover het 
Pensioenfonds deze toeslag toekomstbestendig kan verlenen. Hierbij wordt een maximale maatstaf 
gehanteerd van 2% voor inactieven en 2,25% voor actieven. Hierbij is aangesloten bij het onderscheid 
tussen actief en inactief zoals deze in het verleden ook van toepassing was met loon- en prijsinflatie. 
 
Bij het nemen van deze beslissing laat het bestuur zich behalve door de dekkingsgraad mede leiden door 
andere overwegingen welke bepalend zijn voor de beantwoording van de vraag of de financiële positie van 
het Pensioenfonds zich tegen die aanpassing verzet, zoals bijvoorbeeld de algemene economische situatie 
en de ontwikkeling op de financiële markten. Een besluit dat in enig jaar een aanpassing kan plaatsvinden, 
vormt geen garantie voor in toekomstige jaren toe te kennen aanpassingen en houdt geen beperking in van 
de beleidsvrijheid die het bestuur ter zake heeft. 
 
Onvoorwaardelijke toeslagverlening 
Van een beperkte groep gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (47 gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden per 31 december 2016) waarvan de pensioenen voor 2001 premievrij zijn gemaakt of 
zijn ingegaan worden de pensioenen onvoorwaardelijk geïndexeerd op basis van de consumenten prijsindex 
alle huishoudens oktober-oktober van het CBS met een maximum van 5,5%. 
 
Deze 47 gewezen deelnemers en pensioengerechtigden hebben bezwaar gemaakt tegen het voorstel van 
het Pensioenfonds in 2009 om de onvoorwaardelijke toeslagverlening om te zetten naar voorwaardelijke 
toeslagverlening en hebben daarmee het recht behouden op onvoorwaardelijke toeslagverlening. 
 
Inhaaltoeslag 
Bij een besluit tot het inhalen van een in het verleden niet volledig toegekende toeslag of een in het verleden 
doorgevoerde vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten, laat het bestuur zich leiden door 
de aan de financiële positie van het Pensioenfonds te stellen eisen en de overweging dat de kans op 
volledige toekenning van een toeslag in de nabije toekomst door een besluit tot toekenning van een 
inhaaltoeslag niet onevenredig zwaar mag worden gereduceerd. In 2016 is er geen inhaaltoeslag toegekend. 
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Korten pensioenaanspraken en -rechten 
Het inzetten van de beleidsmaatregel om de verworven aanspraken en ingegane pensioenen te verminderen 
(korten) zoals beschreven in de ABTN van het Pensioenfonds, is een mogelijkheid waarmee het bestuur 
terughoudend is. Het toepassen van deze maatregel zal slechts in uiterste gevallen geschieden. In artikel 24 
van het pensioenreglement is beschreven dat het Pensioenfonds kan besluiten de verworven aanspraken en 
ingegane pensioenen te korten indien de financiële positie van het Pensioenfonds daartoe noopt en alle 
overige sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan artikel 134 van de Pensioenwet. In 2016 is er geen korting uitgevoerd. 
 
5.7.4  TOEGEKENDE TOESLAG 
Voor de groep met een onvoorwaardelijk recht op toeslagverlening is een toeslag van 0,42% toegekend 
(over 2016) per 1 januari 2017. Deze toeslagverlening is opgenomen in de technische voorziening (‘TV’)  
van boekjaar 201611. 
 
Omdat de beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds per 31 december 2016 lager is dan de wettelijke 
ondergrens voor toeslagverlening van 110%, is per 1 januari 2017 geen voorwaardelijke toeslag over 2016 
verleend. In onderstaande tabel worden cumulatief de percentages van de gemiste toeslagen weergegeven. 
 

 2016 2015 2014 2013 2012 cumulatief 
Dekkingsgraad 31.12  106,4% 106,6% 112,7% 108,4% 105,2%  
Beleidsdekkingsgraad 31.12 103,3% 108,2% 111,8% - -  

Actieven toeslag maatstaf  2,250% 2,250% 2,250% 1,650% 1,750% 10,569% 

Actieven toeslag toegekend 0,000% 0,000% 0,324% 0,374% 0,023% 0,722% 

Actieven toeslag gemist 2,250% 2,250% 1,926% 1,276% 1,727% 9,788% 

Inactieven toeslag maatstaf  2,000% 2,000% 2,000% 1,560% 2,910% 10,913% 

Inactieven toeslag toegekend 0,000% 0,000% 0,288% 0,354% 0,039% 0,682% 

Inactieven toeslag gemist 2,000% 2,000% 1,712% 1,206% 2,871% 10,172% 
 
 
5.7.5  DEELNEMERS EN DEMOGRAFIE 
In 2016 zijn het aantal deelnemers geteld aan de hand van het aantal natuurlijke personen. In voorgaande 
jaren was het aantal polissen de basis voor de telling van het aantal deelnemers. Eind 2016 waren er 344 
actieve deelnemers, 741 gewezen deelnemers en 412 pensioengerechtigden. 
  

                                                             
11Besluit onvoorwaardelijke toeslag 2015 (toekenning per 1 januari 2016) op grond van besluit van 9 december 2015. 
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Aantal deelnemers 31-12-2015 Bij: Af: 31-12-2016 

Actieven  364 5 25 344 

Gewezen deelnemers 741 16 16 741 

Pensioengerechtigden 403 29 20 412 
Totaal 1.508 50 61 1.497 

Ouderdomspensioen (incl. TOP) 303 20 11 312 

Partnerpensioen 93 5 6 92 

Wezenpensioen 7 4 3 8 
Totaal 403 29 20 412 

 
Arbeidsongeschikte deelnemers 
Er is voor 15 deelnemers (2015:14) sprake van premievrijstelling. Het aantal deelnemers dat een 
arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt is 10 (2015: 10). 
 

DEMOGRAFIE: Aantal deelnemers 

Leeftijd Actief Gewezen 
deelnemers 

Pensioengerechtigden 

< 20 0 0 6 
20-25 0 0 1 
25-30 0 0 1 
30-35 10 25 0 
35-40 38 94 0 
40-45 59 146 3 
45-50 75 164 0 
50-55 69 131 2 
55-60 56 113 6 
60-65 32 61 40 
65-70 5 7 114 
70-75 0 0 84 
75-80 0 0 68 
80-85 0 0 36 
85-90 0 0 32 
90-95 0 0 16 

>95 0 0 3 
Totaal 344 741 412 
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5.8  ACTUARIELE PARAGRAAF 
 
5.8.1 ACTUARIELE ANALYSE 
In het volgende overzicht is de actuariële analyse van het saldo van baten en lasten van het Pensioenfonds 
opgenomen. De actuariële analyse geschiedt op basis van de grondslagen die het Pensioenfonds hanteert: 
 
(EUR X 1000) 2016 2015 
Rendement en wijziging rentetermijnstructuur -615 -16.354 
Financiering 870 597 
Sterfte 1.054 188 
Kosten 277 342 
Arbeidsongeschiktheid 341 480 
Wijzigingen actuariële grondslagen  -1.261 0 
Waardeoverdrachten 0 12 
Uitkeringen -33 18 
Toeslagverlening 286 -495 
Overig 137 41 
Totaal resultaat 1.056 -15.171 

 
De premie bedraagt in totaal 31,9% (29,9% zonder uitvoeringskosten)% (2015: 29,2% van het gemaximeerd 
pensioengevende salaris) van het gemaximeerd pensioengevende salaris. De kostendekkende en feitelijke 
premies zijn als volgt (cf. art. 130 PW): 
 
(EUR X 1000) 2016 2015 
Kostendekkende premie  7.597 6.982 
Gedempte kostendekkende premie 6.233 6.379 
Feitelijke premie 7.697 7.196 

 
5.8.2  ONTWIKKELING PREMIE 
Het Pensioenfonds is volgens de uitvoeringsovereenkomst verplicht om minimaal een kostendekkende 
premie te heffen. Het bestuur verzoekt de adviserend actuaris van het Pensioenfonds jaarlijks om de 
gedempte en de zuiver kostendekkende premie te berekenen, waarbij rekening wordt gehouden met de 
pensioenleeftijd van 67 jaar en een opbouwpercentage van 1,875% voor alle deelnemers van het 
Pensioenfonds.  
 
Op basis van de uitkomst van de berekening van de adviserend actuaris heeft het bestuur de premie met 
ingang van 1 januari 2016 verhoogd van 29,2% van het gemaximeerd pensioengevende salaris naar 31,9% 
van het gemaximeerd pensioengevende salaris. Het bestuur heeft na vaststelling van de premie de 
Werkgever schriftelijk geïnformeerd en verzocht de premiebetaling te voldoen. 
 
Zuiver kostendekkende premie 
De zuiver kostendekkende premie (‘ZKDP’) op marktwaarde is berekend met de door DNB gepubliceerde 
rentetermijnstructuur. De ZKDP bestaat uit de volgende componenten: 
• De actuarieel benodigde premie voor de opbouw en risicodekking van alle onvoorwaardelijke onderdelen 

van de pensioentoezegging. 
• De aan het strategische risicoprofiel van het Pensioenfonds gerelateerde solvabiliteitsopslag op de 

premie voor de onvoorwaardelijke onderdelen van de pensioentoezegging, zijnde de opslag voor het in 
stand houden van het vereiste eigen vermogen. 

• Een opslag voor de uitvoeringskosten en excassokosten.  
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Op basis van de Pensioenwet bevat de ZKDP ook een element voor de voorwaardelijke onderdelen van de 
pensioentoezegging, met inachtneming van het toeslagenbeleid en de afgesproken wijze van financieren. 
Deze component is voor het Pensioenfonds nihil aangezien de indexatie uit overrendementen van het 
Pensioenfonds moet komen. De kostendekkende premie 2016, exclusief de solvabiliteitsopslag, bedraagt 
6.462 (2015: 6.237). Eind 2016 was de solvabiliteitsopslag 19,0%. De kostendekkende premie inclusief de 
solvabiliteitsopslag, bedraagt 7.597 (2015: 6.982). 
 
Gedempte kostendekkende premie 
De ZKDP premie gebaseerd op de rentetermijnstructuur is gevoelig voor renteveranderingen. Hierdoor 
ontstaan fluctuaties in deze kostendekkende premie van jaar op jaar. Om dit effect te voorkomen biedt het 
raamwerk van de PW en het FTK de mogelijkheid om premiedemping te bewerkstelligen. Het is daarbij 
toegestaan om af te wijken van de rentetermijnstructuur als rekenrente bij de vaststelling van de feitelijk te 
ontvangen premie. 
 
Het Pensioenfonds heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. De gedempte kostendekkende premie 
(‘GKDP’) wordt door middel van twee methodes vastgesteld, waarbij het maximum van beide methodes als 
gedempte premie wordt gehanteerd. In het eerste geval wordt de gedempte premie bepaald op basis van de 
door het fonds aangeleverde verwachte rendementscurve. In het tweede geval is er op deze curve een 
toeslagopslag van 2,25% gelegd over alle looptijden, maar is er geen sprake van een solvabiliteitsopslag. Uit 
de berekeningsresultaten blijkt dat de tweede methode de maximale gedempte premie levert. 
 
De achteraf voor het boekjaar 2016 vastgestelde GKDP, gebaseerd op een schatting van de 
rentegevoeligheid van de actuariële onderdelen van de kostendekkende premie, bedraagt 6.233  
(2015: 6.379). 
 
Feitelijke premie 
De feitelijke premie is de daadwerkelijke premie die betaald wordt aan het Pensioenfonds. In de uitvoerings-
overeenkomst tussen het Pensioenfonds en de Werkgever is vastgelegd dat de feitelijke premie nimmer 
lager is dan de ZKDP. Met ingang van 1 januari 2016 is de premie verhoogd van 29,2% van het 
gemaximeerd pensioengevend salaris naar 31,9% van het gemaximeerd pensioengevende salaris. Voor 
2016 komt dit neer op een bedrag van 7.697 (2015: 7.196). De feitelijke premie in 2016 bedraagt meer dan 
de ZKDP. 
 
5.8.3  SOLVABILITEIT 
Onder het FTK is het VEV het vermogen dat hoort bij de zogeheten evenwichtssituatie van het 
Pensioenfonds. In die evenwichtssituatie is het eigen vermogen zodanig vastgesteld dat met de wettelijk 
vastgestelde zekerheidsmaat van 97,5% wordt voorkomen dat het Pensioenfonds binnen één jaar over 
minder middelen beschikt dan nodig om te kunnen voldoen aan de onvoorwaardelijke 
pensioenverplichtingen. Met andere woorden, de kans dat het Pensioenfonds zich één jaar later in een 
situatie van onderdekking bevindt, is kleiner dan of gelijk aan 2,5% in een evenwichtssituatie. 
 
DNB heeft als toezichthouder een gestandaardiseerde methode vastgesteld om te toetsen of er voldoende 
eigen vermogen aanwezig is: de solvabiliteitstoets. De solvabiliteitstoets meet voor een aantal risicofactoren 
het mogelijke (negatieve) effect (in euro’s) op het eigen vermogen. Omdat de resultaten van de 
solvabiliteitstoets afhankelijk zijn van marktomstandigheden en het risicoprofiel van de aanwezige 
beleggingen, fluctueren ze in de loop van de tijd. Het VEV op basis van deze toets bedraagt per  
31 december 2016 19,2% (2015: 119,0%). Het feitelijke eigen vermogen van het Pensioenfonds per  
31 december 2016 bedraagt 6,4% (2015: 6,6%). Dit betekent dat het Pensioenfonds per  
31 december 2016 niet voldoet aan de solvabiliteitstoets.  
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5.8.4  OORDEEL VAN DE EXTERNE ACTUARIS OVER DE FINANCIELE POSITIE 
Bij de beoordeling door de externe actuaris van het Pensioenfonds is bepalend de mate van 
waarschijnlijkheid dat het Pensioenfonds zal kunnen voldoen aan de verplichtingen, aangegaan tot 
balansdatum. Daarbij worden in aanmerking genomen het streven inzake toeslagen, zoals aan verzekerden 
meegedeeld en de in wet- en regelgeving opgenomen criteria. De financiële positie is naar mening van de 
certificerend actuaris van het Pensioenfonds onvoldoende, vanwege het geconstateerde dekkingstekort.  
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5.9  TOEKOMST VAN HET PENSIOENFONDS 
 
Als gevolg van het besluit van de Werkgever om het Pensioenfonds per 1 januari 2009 te sluiten voor 
nieuwe deelnemers, zal het aantal deelnemers aan de pensioenregeling in de toekomst verder afnemen. 
De uitvoeringskosten van het Pensioenfonds zullen op termijn stijgen, waardoor deze kostencomponent naar 
verhouding onevenredig zal toenemen. Uiteindelijk zal het daarom voor de Werkgever op langere termijn niet 
meer kostenefficiënt zijn om een eigen pensioenfonds in stand te houden. Er moeten op termijn keuzes 
gemaakt worden met betrekking tot de toekomstige uitvoering van de pensioenen van het Pensioenfonds. 
Op dit moment ziet het bestuur, mede gelet op de uitvoeringsovereenkomst die het Pensioenfonds heeft met 
de Werkgever, geen directe noodzaak om op basis van de huidige kostenontwikkeling nu aanbevelingen te 
doen aan de belanghebbenden over de toekomst van het Pensioenfonds. 
Dit laat onverlet dat het bestuur de ontwikkelingen rondom pensioenen in Nederland op de voet volgt, 
waaronder de bewegingen in de markt ten aanzien van uitbesteding van pensioenen. Door het actief volgen 
van deze ontwikkelingen zal het bestuur zich een oordeel kunnen vormen over de mogelijkheden die er zijn 
om de pensioenen van de deelnemers in de toekomst het beste vorm te geven en de belanghebbenden, 
zijnde de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en de Werkgever, te zijner tijd hierover te 
adviseren.  
 
Op de kortere termijn zal het bestuur zich richten op het waarborgen van de pensioenen door het beheersen 
van de risico’s die het Pensioenfonds in de uitvoering van de regeling tegenkomt. Daarnaast zal verder 
aandacht worden gegeven aan communicatie met de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, het 
verder optimaliseren van de geschiktheidsbevordering van bestuursleden en leden van het 
verantwoordingsorgaan. Het bestuur zal zich blijven inzetten om de belangen van alle bovengenoemde 
betrokkenen evenwichtig te behartigen. 
 
Het bestuur, 
 
Amsterdam, 7 juni 2017 
 
 
 
 
A.M. van der Hall      M. van Harten 
Voorzitter      Vice-voorzitter 
 
 
 
 
R.C. Klouth      F.G. Roelands-Pol 
Lid       Lid 
 
 
 
 
R.N. Nibbering      B.A. Grotholt 
Lid       Lid 
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5.10  VERSLAG VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN (VO) 
 
Het Verantwoordingsorgaan geeft een positief oordeel over het handelen en de beleidskeuzes van SPAN in 
2016. Ook in 2016 heeft het bestuur ons inziens op een juiste en adequate wijze invulling gegeven aan haar 
verantwoordelijkheden. En wederom willen wij onze waardering  uitspreken over de overall behaalde 
beleggingsrendementen in 2016. 
 
Wij willen de volgende onderwerpen onder uw aandacht brengen. 
 
Toekomst SPAN 
U hebt ons eerder toegelicht dat u binnen het bestuur regelmatig toekomstscenario’s bespreekt omdat u zich 
er van bewust bent dat er een moment komt dat ongewijzigde voortzetting van het gesloten fonds voor de 
belanghebbenden niet optimaal meer is. U hebt in 2016 een toekomstvisie uitgewerkt waarin is opgenomen 
op basis van welke omstandigheden de toekomstscenario’s nadrukkelijk op de agenda van het bestuur (en 
de werkgever) komen. Het doel van deze visie is een kader te bieden en om triggers vast te stellen voor het 
bestuur van SPAN ten aanzien van de voortzetting / beëindiging van de pensioenuitvoering door SPAN. 
Wij hebben als verantwoordingsorgaan regelmatig aangedrongen op een uitgewerkte visie en zijn tevreden 
dat nu duidelijk is omschreven wanneer het bestuur verder in actie komt met betrekking tot de toekomst van 
SPAN. U hebt uw visie, de daarin opgenomen parameters en mogelijke toekomstscenario’s uitvoerig aan 
ons toegelicht. 
In uw toekomstvisie noemt u kort de discussie binnen de politiek over een mogelijk nieuwe pensioenvariant. 
Hoewel deze discussie nog niet volledig is uitgewerkt, gaan wij er van uit dat u de ontwikkelingen 
nauwlettend in de gaten houdt en zult anticiperen op mogelijke consequenties voor SPAN. Wij zijn als 
verantwoordingsorgaan bereid om met u in een vroeg stadium van gedachten te wisselen over eventuele 
aangekondigde / mogelijke wijzigingen. 
 
Informatieverstrekking 
Wij hebben er regelmatig bij u op aangedrongen aandacht te besteden aan een begrijpelijke 
informatieverstrekking naar de deelnemers. Inmiddels is Pensioen 1-2-3 verder uitgerold, is de nieuwsbrief 
ons inziens een stuk duidelijker /eenvoudiger geschreven dus beter leesbaar, en is ook de leesbaarheid van 
het jaarverslag 2016 aanmerkelijk verbeterd. Wij beseffen dat duidelijke, eenduidige en leesbare 
informatieverstrekking tijd en energie kost en willen ook voor deze inspanningen van SPAN onze waardering 
uitspreken. 
 
Het jaarverslag 2016 
Het jaarverslag, zoals hierboven al genoemd, ziet er verzorgd, duidelijk en goed leesbaar uit en geeft ons 
een goed beeld over het gevolgde beleid en resultaten van SPAN in 2016 en de ontwikkelingen op 
pensioengebied. U hebt ons op 22 mei 2017 een uitgebreide toelichting gegeven op de jaarcijfers 2016 en 
onze vragen adequaat en deskundig beantwoord. Wij hebben verder geen opmerkingen bij het verslag. 
 
Het Verantwoordingsorgaan heeft voor haar oordeelsvorming kennis genomen van het concept jaarverslag 
2016 en andere relevante documenten waaronder de toekomstvisie van SPAN, de haalbaarheidstoets 2016 
en de ALM studie. U hebt ons betrokken bij onder andere de inschatting kostendekkende premie 2016, de 
evaluatie beleid risicomanagement, de nieuwsbrieven 2016, update herstelplan 2016, aanpassingen 
uitvoeringsovereenkomst, diversiteitsbeleid SPAN en bestuurlijke mutaties. Verder heeft het 
Verantwoordingsorgaan vijf keer overleg gehad met het bestuur SPAN en daarnaast een aantal malen 
formeel / informeel met de secretaris van het Pensioenfonds. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Verantwoordingsorgaan  
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De reactie van het bestuur op het verslag van het VO: 
Het bestuur dankt het VO voor zijn inzet om tot een gefundeerd oordeel te komen over het gevoerde 
bestuursbeleid. Het bestuur heeft er alle vertrouwen dat de samenwerking met het VO op een constructieve 
en positieve wijze zal worden voortgezet. 
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5.11  SAMENVATTING VAN DE VISITATIECOMMISSIE (VC) 
 
Samenvatting voor het jaarverslag 
De visitatiecommissie (hierna VC) van Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland (hierna het fonds) houdt 
toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De VC is tenminste 
belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. 
De VC volgt bij het uitvoeren van haar rol de toezichtcode van de Vereniging Intern Toezichthouders 
Pensioensector (hierna VITP) en de Code Pensioenfondsen. 
 
De VC heeft de periode 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016 onderzocht. De VC heeft in deze 
visitatieperiode extra aandacht besteed aan de opvolging van de door de VC gedane aanbevelingen in 
eerdere visitaties. Dit betreft zowel de aanbevelingen van de laatste visitatie als de aanbevelingen uit vorige 
visitaties waarvan de VC de opvolging monitort. 
 
Het functioneren van de governance 
Oordeel 
De VC heeft vorig jaar al geoordeeld dat de governance van het fonds goed is verankerd in statuten en 
reglementen. De aanbeveling om het functioneren van de compliance officer aan te scherpen is opgevolgd. 
De interactie tussen de organen verloopt goed en de aanbevelingen hierover zijn opgevolgd. Met name stelt 
de VC met genoegen vast dat de verhouding tussen het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan (hierna VO) 
dit jaar veel is verbeterd. De VC is van oordeel dat het VO haar eigen functioneren nog wat kan 
aanscherpen. 
 
De VC vindt het van groot belang dat het bestuur goed geëquipeerd is, omdat het een ‘hands-on-bestuur’ 
betreft. In dat licht is de VC van oordeel dat het opvullen van de vacatures in het bestuur vrij veel tijd kost. 
Met de maatregelen die het bestuur heeft getroffen heeft de VC vertrouwen dat de continuïteit voor de 
toekomst is geborgd. 
 
Aanbevelingen 
• Moedig het VO aan notulen te maken van haar vergaderingen; 
• Moedig het VO aan een opleidingsplan voor haar leden voor te stellen; 
• Blijf waakzaam op de formele adviesrol van het VO, ook als het VO betrokken is geweest bij de 

besluitvorming waarop zij een adviesrecht heeft. 
 
Het functioneren van het bestuur 
Oordeel 
De VC heeft net als vorig jaar een bestuur en VO aangetroffen met grote betrokkenheid bij het reilen en 
zeilen van het fonds. Vorig jaar oordeelde de VC al dat het bestuur overwegend goed functioneert, er is 
geen aanleiding dit oordeel bij te stellen. 
 
De aanbevelingen uit het voorgaande visitatierapport over tijdsdruk en deskundigheid hebben opvolging 
gekregen. Opvolging van de aanbeveling over een evenwichtige taakverdeling tussen de bestuursleden is 
voor de VC nog niet zichtbaar. De tijdsdruk en evenwichtige taakverdeling binnen het bestuur bleven ook in 
2016 een punt van aandacht. 
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Aanbevelingen 
• Blijf waakzaam op de beschikbaarheid van het bestuur en de evenwichtige taakverdeling binnen het 

bestuur, zodat het bestuur tijdig kan ingrijpen wanneer de werkdruk voor bestuursleden te hoog wordt of 
de grenzen van wat mogelijk is in zicht komen. 

 
Het beleid van het bestuur 
Oordeel 
De VC oordeelde in het voorgaande rapport al dat het beleid ter realisatie van doel, missie, visie en strategie 
consistent in de fondsdocumenten is terug te vinden. De VC heeft geen aanleiding dit oordeel te herzien. 
 
Als het bestuur zich bij haar beleggingsbeleid mede wil richten op gebeurtenissen in de wereld die volgens 
haar onder andere moeten leiden tot aanpassingen van de afdekking van het renterisico, dan is de VC van 
oordeel dat het bestuur daarover beleid moet formuleren. Als het fonds vervolgens acteert op dat beleid (ook 
als dat betekent niets doen), vindt de VC het van belang het uitgevoerde beleid te evalueren en na te gaan 
welke positieve of negatieve effecten het beleid heeft. 
 
Met betrekking tot de toekomstvisie zijn belangrijke stappen gezet. Het bestuur heeft concrete criteria 
geformuleerd die aanleiding geven om de toekomst van het fonds op de bestuursagenda te zetten. De VC is 
van oordeel dat aan het document nog meer waarde kan worden toegevoegd door het aan te vullen met een 
schets van het proces dat zal worden doorlopen zodra het onderwerp daadwerkelijk op de agenda staat. 
Omdat dit document vergaande consequenties kan hebben voor alle belanghebbenden bij het fonds, vindt 
de VC het belang van dit document voor het fonds groot. 
 
Aanbevelingen 
• Breid het beleggingsbeleid uit met beleid dat zich richt op wijzigingen in de afdekking van onder andere 

het renterisico als gevolg van gebeurtenissen in de wereld (als het bestuur daarop wil blijven acteren). 
Onderdeel daarvan zal moeten zijn dat beslissingen op basis van dat beleid goed worden geëvalueerd; 

• Verrijk de toekomstvisie met een schets van het proces dat zal worden doorlopen zodra het onderwerp 
daadwekelijk op de agenda staat; 

• Laat de toekomstvisie beoordelen door een externe adviseur. 
 
Algemene gang van zaken in het fonds 
Oordeel 
In de voorgaande visitatie oordeelde de VC al dat het bestuur de beheerste en integere bedrijfsvoering goed 
bewaakt en waar nodig tijdig ingrijpt en dat het bestuur ‘in control’ is. De VC heeft geen aanleiding dit 
oordeel te herzien. 
 
Voor wat de betreft de fondsdocumentatie vindt de VC dat de passages over premiekorting en 
terugstortingen in het jaarverslag in overeenstemming moeten zijn met de ABTN en 
uitvoeringsovereenkomst. 
 
Aanbevelingen 
• Breng de passage over premiekorting en terugstortingen in het jaarverslag in overeenstemming met de 

ABTN en de uitvoeringsovereenkomst; 
• Neem in overweging een ‘in control statement’ op te stellen. 
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Adequate risicobeheersing 
Oordeel 
Het risicomanagementbeleid stond in 2016 nadrukkelijk op de agenda. Eén risico verdient naar het oordeel 
van de VC nog extra aandacht. Dat is de bewaking van compliance met wet- en regelgeving. 
 
De VC is van oordeel dat het bestuur (expliciet) gevolg moet geven aan het voornemen om het 
volwassenheidsniveau van het risicomanagementbeleid te verhogen. Daartoe zal het bestuur 
volwassenheidsniveaus moeten definiëren. 
 
Aanbevelingen 
• Ga na hoe de bewaking van compliance met wet- en regelgeving kan worden belegd; 
• Definieer volwassenheidsniveaus met betrekking tot het risicomanagement en pas deze toe bij het 

verder ontwikkelen van het risicomanagementbeleid. 
 
Evenwichtige belangenafweging 
Oordeel 
De VC vindt dat de evenwichtige belangenafweging bij besluiten zichtbaar moet zijn in de notulen, omdat de 
notulen belangrijk zijn voor het afleggen van verantwoording richting VO, certificeerders en interne en 
externe toezichthouders. 
 
Volgens de VC is nog niet voldoende opvolging gegeven aan haar eerdere aanbeveling om aan het 
toeslagenbeleid toe te voegen dat het wordt heroverwogen als het nadelig uitwerkt voor de deelnemers. 
 
Aanbevelingen 
• Leg in de notulen bij elk besluit vast hoe de evenwichtige belangenafweging heeft plaatsgevonden. 

Neem hierbij norm 8 van de Code Pensioenfondsen in acht; 
• Voeg aan het toeslagenbeleid toe dat het in heroverweging wordt genomen als de nieuwe regels nadelig 

uitpakken voor de deelnemers. 
 
Communicatie 
Oordeel 
De VC is verheugd dat de samenwerking tussen bestuur en VO op de communicatie van het fonds 
aanzienlijk is verbeterd en dat het VO de communicatie met de invoering van pensioen 1-2-3 begrijpelijker 
vindt. De VC vindt het belangrijk om te meten hoe effectief de communicatie van het fonds is en of relevante 
informatie de belanghebbenden ook daadwerkelijk bereikt. 
 
Aanbevelingen 
• Meet de effectiviteit van de communicatie en zet daarvoor passende middelen in, bijvoorbeeld een 

representatief lezerspanel; 
• Onderzoek hoe gewezen deelnemers en gepensioneerden via communicatiemiddelen beter betrokken 

kunnen worden bij het pensioen en/of het pensioenfonds, en als dat nodig is tot een reactie of respons 
verleid kunnen worden. 

 
Naleving Code Pensioenfondsen 
Oordeel 
De VC is van oordeel dat het bestuur tenminste eens per jaar zou moeten agenderen of de normen van de 
Code Pensioenfondsen worden nageleefd, dan wel de door het bestuur geformuleerde afwijkingen daarvan. 
De VC is van oordeel dat het bestuur de meeste normen van de code pensioenfondsen naleeft, of 
gemotiveerd anders invult. Dit geldt in mindere mate voor de normen 20, 26 en 27. 
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In het jaarverslag worden de uitvoeringskosten gerapporteerd (norm 20). De VC vindt dat de kosten die de 
Werkgever voor zijn rekening neemt hierin zichtbaar moeten worden. 
Het valt de VC op dat jaarlijks een resultaat op kosten ontstaat. 
 
Aanbevelingen 
• Pas de aanbeveling van de Pensioenfederatie met betrekking tot het rapporteren van de 

uitvoeringskosten toe (norm 20); 
• Ga na of een jaarlijks resultaat op kosten onderdeel uitmaakt van de afspraken met de Werkgever. 
 
Cultuur en gedrag 
Oordeel 
De VC vindt de ontwikkeling in de resultaten van de zelfevaluatie 2015 ten opzichte van het voorafgaande 
jaar zorgwekkend. 
 
Aanbevelingen 
• Voor zover dat niet heeft plaatsgevonden, betrek (alsnog) de uitkomsten van de zelfevaluatie 2015 bij de 

zelfevaluatie 2016 en bespreek open cultuur en gedrag aan de bestuurstafel (en leg dat vast in notulen); 
• Formuleer een actieplan naar aanleiding van de zelfevaluaties 2015 en 2016. 
 
Opvolging van eerdere aanbevelingen intern toezicht 
Oordeel 
De VC vindt dat het bestuur open staat voor aanbevelingen en daar in de meeste gevallen inhoudelijk goed 
op ingaat. 
De VC vindt wel dat een proces zou moeten worden ingericht rond de vastlegging en opvolging van de 
aanbevelingen. Zo wordt voor alle stakeholders duidelijk(er) hoe het bestuur met de aanbevelingen is 
omgegaan en kan het bestuur daar verantwoording afleggen. 
 
Aanbevelingen 
• Leg in de notulen vast wat er met aanbevelingen is gebeurd, hoe het opvolgingsproces heeft 

plaatsgevonden en wat de afwegingen zijn geweest voor de gemaakte keuzes; 
• Betrek het VO bij de aanbevelingen door ze in de gezamenlijke vergaderingen aan de orde te laten 

komen; 
• Neem naast de reactie van het bestuur op de jaarverslag-tekst van de VC in het jaarverslag op hoe met 

de aanbevelingen is omgegaan (proces, afwegingen, besluiten); 
• Ga in de jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers uitvoeriger in op de opvolging. 
 
De VC heeft vertrouwen in de opvolging door het bestuur van de aanbevelingen en ziet uit naar verdere 
samenwerking met het bestuur. 
 
C.D.A. Verbeek 
S.R. Verdonkschot 
A.J.E.M. Vollenbroek (voorzitter) 
4 januari 2017 
 
  



 

68 

 

Jaarverslag 2016 - Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 

 

 
 

 
Reactie van het bestuur op de aanbevelingen van de VC 
 
Het bestuur heeft kennis genomen van het verslag en de aanbevelingen van de VC. Het bestuur heeft haar 
reactie op de aanbevelingen van de VC besproken tijdens de bestuursvergadering van 17 mei 2017. Van 
tevoren was per aanbeveling een concept reactie opgesteld die door het bestuur werd besproken en 
aangevuld. Op dat moment zijn ook de acties geformuleerd voor nadere opvolging van de aanbevelingen. 
Het bestuur heeft ten aanzien van enkele aanbevelingen gemotiveerd gekozen voor het niet opvolgen van 
de aanbeveling van de VC. 
 
Het bestuur geeft hieronder puntsgewijs aan op welke wijze het de aanbevelingen van de VC adresseert of 
heeft geadresseerd: 
 
Het functioneren van de governance 
Het bestuur heeft ieder kwartaal overleg met het VO. Tijdens deze overleggen wordt de voortgang van het 
Pensioenfonds besproken en indien nodig wordt om advies gevraagd. Het bestuur zal het maken van 
notulen en het voorstellen van een opleidingsplan expliciet onder de aandacht van het VO brengen. Het 
bestuur heeft in februari 2017 een schriftelijke adviesaanvraag ingediend bij het VO over de samenstelling 
van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.  
 
Het functioneren van het bestuur  
Het bestuur erkent dat in de afgelopen twee jaar door verschillende omstandigheden de werkzaamheden 
van het bestuur niet altijd evenwichtig waren verdeeld. Door wijzigingen aan te brengen in de taakverdeling 
binnen het bestuur en door in een vroeg stadium aspirant-bestuursleden bij werkzaamheden van het 
Pensioenfonds te betrekken, heeft het bestuur de overtuiging dat de werkdruk bij het bestuur zal afnemen en 
dat dit tot een evenwichtigere verdeling van de werkzaamheden zal leiden. Het bestuur zal de verdeling van 
de werkzaamheden van het bestuur periodiek monitoren en expliciet behandelen tijdens de jaarlijkse 
zelfevaluatie.  
 
Beleid van het bestuur 
Het bestuur is van mening dat het beleid dat zich richt op wijzigingen in de afdekking van onder andere het 
renterisico als gevolg van gebeurtennissen in de wereld, reeds onderdeel uitmaakt van het beleggingsbeleid. 
Wel erkent het bestuur dat dit explicieter kan worden verwoord. Het bestuur zal het beleggingsbeleid in de 
ABTN verduidelijken.  
Met betrekking tot de toekomstvisie volgt het bestuur de mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt. Het 
heeft potentiële kwetsbaarheden van het Pensioenfonds in kaart gebracht en triggers en omstandigheden 
geconcretiseerd waarbij de toekomstscenario’s nadrukkelijk op de agenda van het bestuur en van de 
werkgever komen. Periodieke monitoring van de triggers en omstandigheden stelt het bestuur in staat om, 
indien nodig, tijdig actie te ondernemen en waar nodig een transitieproces te starten. Het bestuur ziet op dit 
moment geen aanleiding om een schets van een dergelijk transitieproces aan de toekomstvisie toe te 
voegen, omdat deze sterk afhankelijk zal zijn van de dan geldende feiten en omstandigheden. Op het 
moment dat een transitieproces zal worden gestart dan zal het bestuur daar een externe adviseur bij 
betrekken. 
 
Algemene gang van zaken in het fonds 
De tekst over premiekorting en terugstortingen in het jaarverslag 2015 was achterhaald. Deze tekst komt niet 
voor in het jaarverslag 2016. 
Een ‘in control statement’ is voor pensioenfondsen niet verplicht en brengt veel verplichtingen met zich mee. 
De organisatie van het Pensioenfonds is overzichtelijk. Naar de mening van het bestuur is het toezicht en de 
controle op werkzaamheden vanuit verschillende werkgebieden op dit moment voldoende gewaarborgd.  
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Adequate risicobeheersing 
Het bestuur geeft op verschillende manieren invulling aan de bewaking van compliance met wet- en 
regelgeving. Er is periodiek overleg met de adviserend actuaris en Aon Hewitt over (voorgenomen) 
wijzigingen in de wet- en regelgeving. Het bestuur zal ‘update wet- en regelgeving’ aan de agenda van de 
bestuursvergadering toevoegen.  De (aspirant-) bestuursleden en de secretaris volgen relevante opleidingen 
en seminars en worden regelmatig geïnformeerd door middel van periodieke nieuwsbrieven van externe 
adviseurs, toezichthouders en de Pensioenfederatie. Tijdens de jaarlijkse off-site van het bestuur wordt in 
samenwerking met externe adviseurs aandacht besteed aan wet- en regelgeving op actuele thema’s. Het 
bestuur zal nagaan op welke wijze meer inzicht kan worden gegeven in dit proces en hoe dit kan worden 
vastgelegd.  
Met betrekking tot de vaststelling van de verschillende volwassenheidsniveaus op het gebied van 
risicomanagement, en de verdere ontwikkeling van het risicomanagementbeleid, heeft het bestuur in 2017 
een werkgroep risicomanagement ingesteld. Doel van deze werkgroep is onder meer het voorbereiden van 
een handboek waarin het integraal risicomanagementbeleid van het Pensioenfonds wordt beschreven, De 
vaststelling en de verdere ontwikkeling van de verschillende volwassenheidsniveaus met betrekking tot 
risicomanagement maken daar onderdeel van uit. 
 
Evenwichtige belangenafweging  
Het bestuur maakt voor de besluitvorming gebruik van besluitvormingsdocumenten waarin de overwegingen 
en de effecten van het bestuursbesluit worden vastgelegd. Het onderwerp evenwichtige belangenafweging 
zal expliciet worden toegevoegd aan het besluitvormingsdocument. 
Het bestuur zal in de ABTN bij het toeslagenbeleid opnemen dat de vaste maatstaf zal worden 
heroverwogen indien deze nadelig uitwerkt voor de deelnemers. 
 
Communicatie 
Het bestuur zal alternatieven onderzoeken om de effectiviteit van de communicatie aan (gewezen) 
deelnemers en pensioengerechtigden te meten en om gewezen deelnemers en pensioengerechtigden meer 
te betrekken.  
 
Naleving Code pensioenfondsen 
Het bestuur legt jaarlijks in het bestuursverslag verantwoording af over de uitvoeringskosten. Het bestuur 
volgt hierbij de ‘Aanbevelingen Uitvoeringskosten’ van de Pensioenfederatie De uitvoeringskosten worden 
volgens de uitvoeringsovereenkomst betaald door de Werkgever. Sinds 2016 verrekent het bestuur jaarlijks 
achteraf de werkelijke uitvoeringskosten met de Werkgever. De excassokosten worden verrekend in de 
premieverrekening. In het bestuursverslag wordt uitgelegd, waarom de uitvoeringskosten niet gelijk zijn aan 
de pensioenbeheerkosten. 
 
Cultuur en gedrag 
Bij de jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur wordt rekening gehouden met de zelfevaluatie van het jaar 
daarvoor. Eén keer in de twee jaar wordt de zelfevaluatie van het bestuur begeleid door een externe partij. In 
2016 werd de zelfevaluatie begeleid door Sprenkels en Verschuren. Naar aanleiding van deze zelfevaluatie 
is een verslag opgesteld door Sprenkels en Verschuren, waarin tevens acties zijn gedefinieerd en 
vastgelegd.  
 
Opvolgingen van eerdere aanbevelingen intern toezicht 
Het bestuur zal de vastlegging van de opvolging van de aanbevelingen aanscherpen. Daarnaast zal het 
bestuur nog explicieter over de aanbevelingen communiceren met het VO en de algemene vergadering van 
deelnemers. 
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5.12  CODE PENSIOENFONDSEN 
 
Met ingang van 1 januari 2014 is de Code Pensioenfondsen in werking getreden. In deze paragraaf 
rapporteert het bestuur over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de normen van de Code 
Pensioenfondsen, volgens het principe ‘pas toe of leg uit’. 
 
Het Pensioenfonds volgt de normen die zijn neergelegd in de Code Pensioenfondsen waar dat mogelijk is, 
maar wijkt af waar dat noodzakelijk of gewenst wordt geacht. Het Pensioenfonds voldoet gedeeltelijk aan de 
volgende normen: 
 
Norm 34: “Het bestuur zorgt ervoor dat het beloningsbeleid van partijen aan wie taken worden uitbesteed, 
niet aanmoedigt om meer risico’s te nemen dan voor het fonds aanvaardbaar is. Om dit te bereiken maakt 
het bestuur dit onderdeel van de contractafspraken bij het sluiten of verlengen van de 
uitbestedingsovereenkomst of - indien van toepassing - via zijn aandeelhouderspositie.” 
 
Het bestuur kiest voor het gedeeltelijk toepassen van deze norm. Het bestuur zal in haar 
uitbestedingsovereenkomsten geen beloning opnemen die aanmoedigt om meer risico’s te nemen dan voor 
het Pensioenfonds aanvaardbaar is. Aan de andere kant zal het bestuur niet in alle gevallen vragen naar het 
interne beloningsbeleid van de uitvoerder. Dit omdat het interne beloningsbeleid van de uitvoerder geen 
perverse prikkels kan geven voor de betreffende activiteit die voor het Pensioenfonds wordt uitgevoerd, of 
omdat de uitvoerder geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft, of omdat de uitvoerder onderhevig is 
aan wettelijke voorwaarden waarbij dit aspect is vastgelegd. 
 
Norm 60: “De zittingsduur van een bestuurslid is maximaal vier jaar. Een bestuurslid kan maximaal twee 
keer worden herbenoemd.” 
 
Het bestuur kiest voor het gedeeltelijk toepassen van deze norm. In artikel 6 lid 7 van de statuten is 
vastgelegd dat bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en dat zij te allen tijde kunnen 
worden herbenoemd. Het bestuur is van mening dat een gevarieerde samenstelling (man/vrouw, leeftijd, 
deskundigheid en ervaring) prevaleert boven een maximale zittingstermijn. 
 
Norm 66: “Het bestuur stelt - in overleg met het desbetreffende orgaan - concrete stappen vast om te 
bevorderen dat fondsorganen divers worden samengesteld. Ook geeft het bestuur aan hoe en binnen welke 
termijnen het van plan is om de gewenste diversiteit in leeftijd en geslacht te realiseren. Het bestuur legt dit 
vast in een diversiteitbeleid. Jaarlijks beoordeelt het bestuur in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald. 
Driejaarlijks evalueert het bestuur het diversiteitbeleid.” 
 
Het bestuur kiest voor het gedeeltelijke toepassen van deze norm. Het bestuur onderschrijft het belang van 
diversiteit, maar ziet dit breder dan de diversiteit zoals beschreven in de Code Pensioenfondsen waarin 
diversiteit met name wordt vertaald naar geslacht en leeftijd. Het bestuur streeft ook naar diversiteit van 
kennis, opleiding en specialisme van de individuele leden. In de huidige samenstelling van het bestuur van 
het Pensioenfonds komt het diversiteitsbeleid van het Pensioenfonds tot uitdrukking. 
In 2016 bestond het bestuur uit drie mannen en twee vrouwen, waarvan één lid onder de vijfenveertig jaar 
en één volledig pensioengerechtigde. Qua achtergrond en ervaring is het bestuur divers en is binnen het 
bestuur voldoende deskundigheid aanwezig op alle deelgebieden. In 2016 bestond het VO uit vijf mannen 
en één vrouw, waarvan vier leden boven de vijfenveertig jaar en twee pensioengerechtigden.  
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Het Pensioenfonds is sinds 1 januari 2009 gesloten voor nieuwe deelnemers, dit geeft beperkingen ten 
aanzien van de beschikbaarheid van geschikte kandidaten binnen de Atradius organisatie voor het bestuur 
en het VO. Bij de benoeming van nieuwe bestuursleden dient te worden gehandeld met inachtneming van 
de betrouwbaarheids- en geschiktheidsvereisten van de toezichthouder. Waar nodig kan daarom worden 
afgeweken van de door het bestuur geformuleerde streefpunten ten aanzien van diversiteit. 
 
Norm 68: “In het bestuur, het VO of het BO zitten ten minste één lid boven en één lid onder de veertig jaar.” 
 
Het Pensioenfonds is sinds 1 januari 2009 gesloten voor nieuwe deelnemers, dit betekent dat het 
deelnemersbestand op termijn zal vergrijzen. Het bestuur heeft daarom in het diversiteitsbeleid van het 
Pensioenfonds opgenomen dat het bestuur streeft naar diversiteit in leeftijd van de individuele leden. In dit 
licht is het streven om bij benoeming of verkiezing in het bestuur of het verantwoordingsorgaan ten minste 
één persoon in de leeftijdscategorie < 45 jaar te hebben. In 2016 was er één bestuurslid onder de 
vijfenveertig jaar. Ten aanzien van het VO voldeed het Pensioenfonds niet aan deze norm: in 2016 bestond 
het VO uit zes leden boven de vijfenveertig jaar. 
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6.  JAARREKENING 
 
ALLE BEDRAGEN IN DE JAARREKENING ZIJN, TENZIJ ANDERS VERMELD, IN EENHEDEN VAN 
DUIZEND EURO (EURO X 1.000) 
 
6.1  BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) 
 
Activa *nr. 31-12-2016 31-12-2015 

      
Beleggingen voor risico Pensioenfonds: 1     
Vastgoedbeleggingen 1.1 22.712  17.393  
Aandelen 1.2 103.344  81.790  
Vastrentende waarden 1.3 196.168  197.199  
Derivaten 1.4 52  93  
Overige beleggingen 1.5 62  385  
   322.338  296.860 
Vorderingen en overlopende activa: 2     
Vordering herverzekering  235  0  
Overige vorderingen  45  12  
   280  12 
Overige activa: 3     
Liquide middelen   41  159 
      
Totaal   322.659  297.031 
      
Passiva  31-12-2016 31-12-2015 
      
Stichtingskapitaal en reserves: 4     
Stichtingskapitaal  23  23  
Algemene reserve  19.455  18.399  
   19.478  18.422 
      
Technische voorziening  5  302.009  277.878 
      
Overige schulden en overlopende 
passiva 

6     

Derivaten 
Overige schulden 

 670 
307 

 276 
248 

 

Overlopende passiva  195  
1.172 

207  
731 

      
Totaal   322.659  297.031 

*De toelichtingsnummers verwijzen naar de toelichting op de balans en staat van baten en lasten in paragraaf 6.7 en 6.8. 
 
 

  



 

73 

 

Jaarverslag 2016 - Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 

 

 
 

 
6.2  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

 nr.* 2016 2015 
Baten      
Premiebijdragen 7  7.697  7.196 
Beleggingsresultaten risico Pensioenfonds 8  25.035  -429 
Overige baten 9  568  0 
Totaal   33.300  6.767 
      
Lasten      
Pensioenuitkeringen & afkoop 10  7.263  7.092 
Pensioenuitvoeringskosten 
 

11  440  420 

• Toevoeging pensioenopbouw  5.940  5.682  
• Toeslagverlening ((on)voorwaardelijk)  -286  495  
• Rentetoevoeging  -166  438  
• Mutatie overdrachten van rechten 12 0  -60  
• Wijziging rentetermijnstructuur  25.816  15.489  
• Onttrekking voor pensioenuitkeringen  -7.230  -7.110  
• Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten  -217  -214  
• Resultaat op sterfte  -1.054  -188  
• Overgang naar AG 2016  772  0  
• Overgang nieuwe correctiefactoren  489  0  
• Overige mutaties  67  -521  
Mutatie technische voorziening voor risico van het 
Pensioenfonds 

5  24.131  14.011 

Saldo overdrachten van rechten 12  0  48 
Overige lasten 13  410  367 
Totaal   32.244  21.938 
      
Saldo van baten en lasten   1.056  -15.171 
      
Mutatie algemene reserve   1.056  -15.171 
      
*De toelichtingsnummers verwijzen naar de toelichting op de balans en staat van baten en lasten in paragraaf 6.7 en 6.8. 
 
Het saldo van baten en lasten wordt verrekend met de algemene reserve. 
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6.3  KASSTROOMOVERZICHT  
 

 2016 2015 
Kasstroom uit pensioen activiteiten     
Ontvangen premies 7.787  7.286  
Ontvangen uitkeringen herverzekeraars 307  0  
Betaalde pensioenuitkeringen -7.254  -7.098  
Betaald i.v.m. overdracht van rechten 0  -48  
Betaalde pensioen uitvoeringskosten -438  -456  
Betaalde premies herverzekering -452  -331  
Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten  -50  -647 
     
     
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten     
Verkopen en aflossingen van beleggingen12 303.894  101.274  
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten 1.561  2.071  
Aankopen beleggingen13 -306.447  -103.721  
Betaalde kosten van vermogensbeheer -769  -735  
Saldo overige kasstromen u.h.v. 
beleggingsactiviteiten 1.370 

 
1.167 

 

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten  -391  56 
     
     
Mutatie liquide middelen  -441  -591 
     
Het verloop liquide middelen is als volgt:     
Stand per 1 januari  544  1.135 
Mutatie liquide middelen  -441  -591 
Stand per 31 december  103  544 
     
Stand per 31 december beleggingsrekening  62  385 
Stand per 31 december lopende rekening   41  159 
Stand per 31 december totaal  103  544 

Dit overzicht is opgesteld volgens de directe methode. 
  

                                                             
12  Derivatencontracten worden doorgerold. Bij doorrollen wordt een aflopende derivatencontract verkocht en een volgend contract gekocht.  
13  Derivatencontracten worden doorgerold. Bij doorrollen wordt een aflopende derivatencontract verkocht en een volgend contract gekocht. 
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6.4  ALGEMEEN 
 
Doelstellingen van het Pensioenfonds 
Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam, is opgericht op  
21 december 1960. Het feitelijke vestigingsadres is: David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam. 
Het Pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. 
Het Pensioenfonds is aangesloten bij de Pensioenfederatie. Het Pensioenfonds voert de pensioenregeling 
uit van Atradius N.V. (de werkgever) en de op verzoek van de raad van bestuur van Atradius N.V. 
aangesloten ondernemingen. De aangesloten ondernemingen zijn: 
• Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros 
• Atradius Collections B.V.  
• Atradius Credit Management Services B.V. 
 
De kernactiviteiten van het Pensioenfonds bestaan uit: 
• Het vaststellen van het pensioenreglement dat in overeenstemming is met de afspraken tussen de 

werkgever en werknemers en de wetgeving; 
• Het vaststellen en voeren van een prudent beleggingsbeleid;  
• Het doen van pensioenuitkeringen aan deelnemers, pensioengerechtigden en nabestaanden van 

pensioengerechtigden; 
• Het op evenwichtige wijze behartigen van de belangen van de (gewezen) deelnemers, 

pensioengerechtigden en de werkgever. 
 
Toelichting kasstroomoverzicht 
Voor de opstelling van het kasstroomoverzicht is de directe methode gehanteerd. Hierbij worden alle 
ontvangsten en uitgaven als zodanig gepresenteerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit 
pensioenactiviteiten en kasstromen uit beleggingsactiviteiten. 
 
Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Het Pensioenfonds 
kent geen verbonden partijen.  
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6.5  GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING 
 
Algemeen 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
Beleggingen en pensioenverplichtingen worden gewaardeerd op reële waarde. De overige activa en passiva 
worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten zijn referenties 
opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar. 
 
Schattingen en veronderstellingen 
De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur 
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. 
De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en 
verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De 
uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die 
niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. 
 
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen 
voor die periode gevolgen heeft, of in de periode van herziening en toekomstige perioden, indien de 
herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als toekomstige perioden. 
 
Schattingswijzigingen 
Jaarlijks worden de actuariële grondslagen en/of methoden beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van 
de berekening van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
interne en externe actuariële deskundigheid. Dit betreft onder meer de vergelijking van veronderstellingen 
ten aanzien sterfte, langleven, arbeidsongeschiktheid met werkelijke waarnemingen voor de gehele 
bevolking als voor de populatie van het Pensioenfonds. 
 
De vaststelling van de toereikend van de voorziening voor pensioenverplichtingen is een inherent onzeker 
proces, waarbij gebruik wordt gemaakt van schattingen en oordelen door het bestuur van het 
Pensioenfonds. Het effect van deze wijzigingen wordt verantwoord in het resultaat op het moment dat de 
actuariële uitgangspunten worden herzien. 
 
In 2016 zijn op basis van bovenstaande analyses, de actuariële grondslagen ten opzichte van 2015, op de 
volgende onderdelen gewijzigd: 
 
In 2016 heeft het Actuarieel Genootschap de Prognosetafel AG2016 gepubliceerd. De overgang van de 
Prognosetafel AG2014 naar de Prognosetafel AG2016 wordt getoond onder Wijziging actuariële 
grondslagen. Deze overgang heeft geleid tot een stijging van de voorziening pensioenverplichtingen van 
772, hetgeen een last voor het fonds is.  
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Tevens bevat deze post de introductie van de nieuwe fonds specifieke correctiefactoren. Deze 
correctiefactoren zijn vastgesteld op basis van een sterfteonderzoek van Willis Towers Watson. De overgang 
naar nieuwe correctiefactoren heeft geleid tot een stijging van de voorziening pensioenverplichtingen van 
489, hetgeen een last voor het fonds is.  
 
De schattingswijziging leidt cumulatief tot een stijging van de voorziening van 1.261 in boekjaar 2016, 
hetgeen een last is voor het fonds in boekjaar 2016. 
 
Rekenrente 
De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente op basis van de door 
DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. De interesttoevoeging wordt tegen de rekenrente primo berekend 
over de beginstand en de mutaties gedurende het jaar.  
 
Opname van actief, verplichting, bate of last 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar het Pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 
 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 
 
Baten worden in de rekening van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een 
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Vreemde valuta en Functionele valuta 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s; zijnde de functionele en presentatievaluta van het pensioenfonds. 
 
Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de koers per 
balansdatum. Deze waardering is onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten 
voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. 
 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers 
op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per 
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten 
laste van de staat van baten en lasten. 
 
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum. 
 
Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald. 
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Beleggingen voor risico van het Pensioenfonds 
Vastgoedbeleggingen 
Voor beursgenoteerde (indirecte) vastgoedbeleggingen is de marktwaarde de per balansdatum geldende 
beurskoers. De marktwaarde van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen is gebaseerd op het aandeel 
dat het pensioenfonds heeft in het eigen vermogen van de niet-beursgenoteerde vastgoedbelegging per 
balansdatum. De reële waarde van de vastgoedbeleggingen is bepaald door onafhankelijke, ter zake 
kundige externe taxateurs. De waarde is per eind van het boekjaar bepaald aan de hand van open-
marktwaarderingen, rekening houdend met omvang, aard en gebruik van het vastgoed. 
 
Aandelen 
Aandelen en participaties in beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op marktwaarde. De marktwaarde is 
gebaseerd op de beursnotering per balansdatum.  
 
De marktwaarde van niet-beursgenoteerde aandelen en participaties in beleggingsinstellingen is gebaseerd 
op het aandeel dat het pensioenfonds heeft in het eigen vermogen van het niet-beursgenoteerde aandeel 
per balansdatum. 
 
Vastrentende waarden 
Vastrentende waarden en participaties in beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op marktwaarde. De 
marktwaarde is de beursnotering per balansdatum. De marktwaarde van niet-beursgenoteerde participaties 
in beleggingsinstellingen is gebaseerd op het aandeel dat het pensioenfonds heeft in het eigen vermogen 
van het niet-beursgenoteerde aandeel per balansdatum. 
 
Lopende interest 
De lopende interest op vastrentende waarden wordt gepresenteerd als onderdeel van de marktwaarde van 
de vastrentende waarden. 
 
Derivaten 
Derivaten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Voor beursgenoteerde contracten is dit de beursprijs 
per balansdatum. Voor niet-beursgenoteerde contracten is de waardering gebaseerd op recente 
marktinformatie, als input voor de gehanteerde gangbare waarderingsmodellen, voornamelijk discounted 
cash flow models en option pricing models. Indien een derivatenpositie negatief is wordt het bedrag onder de 
schulden verantwoord. 
 
Overige beleggingen 
Grondstoffen (Commodities) 
Grondstoffen zijn participaties in beleggingsinstellingen en zijn gewaardeerd op marktwaarde. De 
marktwaarde is de beursnotering per balansdatum. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de overige beleggingen. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 
gewoonlijk de verkrijgingswaarde. Vorderingen en overlopende activa worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op 
grond van verwachte oninbaarheid. 
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Vorderingen en overlopende activa worden onderscheiden van vorderingen in verband met 
beleggingstransacties conform RJ 610.208. Conform RJ 610.208 mogen overige vorderingen en schulden 
inzake vastgoedbeleggingen, aandelen en vastrentende waarden betreffende te vorderen respectievelijk te 
betalen posities of tijdelijke banksaldi in verband met beleggingstransacties onder de beleggingsrubrieken 
vastgoedbeleggingen, aandelen en vastrentende waarden worden geclassificeerd indien deze door het 
pensioenfonds niet kunnen worden aangewend voor andere doelen dan beleggingstransacties. 
 
Liquide middelen 
Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas, banktegoeden en deposito’s die onmiddellijk opeisbaar 
zijn dan wel met een looptijd korter dan twaalf maanden. Zij worden onderscheiden van tegoeden in verband 
met beleggingstransacties. 
 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen uit hoofde van 
beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de beleggingen. 
 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. 
 
Stichtingskapitaal en reserves 
Stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en 
posten van het vreemd vermogen, inclusief de technische voorziening voor risico van het Pensioenfonds en 
overige technische voorzieningen, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans 
zijn opgenomen. De statutaire reserves die het Pensioenfonds aanhoudt, blijken afzonderlijk uit de balans. 
 
Technische voorziening (TV) 
Voor de waardering van de TV wordt uitgegaan van de volgende onderstellingen: 
 
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds 
 
De voorziening voor pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds wordt gewaardeerd op 
actuele waarde (marktwaarde). De actuele waarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de 
beste inschatting van toekomstige kasstromen die samenhangen met de op balansdatum onvoorwaardelijke 
pensioenverplichtingen. Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale 
aanspraken en de onvoorwaardelijke (indexatie)toezeggingen. De contante waarde wordt bepaald met 
gebruikmaking van de DNB curve rentetermijnstructuur. 
 
Bij de berekening van de voorziening voor pensioenverplichtingen is uitgegaan van het op de balansdatum 
geldende pensioenreglement en van de over de verstreken deelnemersjaren verworven aanspraken. 
Jaarlijks wordt door het bestuur besloten of de opgebouwde pensioenaanspraken worden geïndexeerd. Alle 
per balansdatum bestaande indexatiebesluiten (ook voor indexatiebesluiten na balansdatum voor zover 
sprake is van ex ante-condities) zijn in de berekening begrepen. Er wordt geen rekening gehouden met 
toekomstige salarisontwikkelingen. Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met 
premievrije pensioenopbouw in verband met invaliditeit op basis van de contante waarde van premies 
waarvoor vrijstelling is verleend wegens arbeidsongeschiktheid. 
 
Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt rekening gehouden met de voorzienbare trend in 
overlevingskansen. 
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De TV voor de actieve deelnemers is vastgesteld als de contante waarde van de opgebouwde 
pensioenaanspraken. De TV voor de niet-actieve deelnemers, partners en wezen zijn gelijk aan de contante 
waarde van de toegekende pensioenrechten en/of pensioenaanspraken. De TV is met inbegrip van de 
toegekende toeslagen per 1 januari volgend op de balansdatum. 
 
Voor de waardering van de TV wordt uitgegaan van de volgende onderstellingen: 
 

 Rekenrente 
De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente op basis van de 
door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. De interesttoevoeging wordt tegen de rekenrente 
primo berekend over de beginstand en de mutaties gedurende het jaar.  
 

 Onvoorwaardelijke indexatie 
Voor pensioenaanspraken en –rechten die worden geregeerd door een onvoorwaardelijke 
indexatietoezegging wordt de TV vastgesteld met in acht neming van een verwachte toekomstige 
stijging van 2,5% per jaar. Er wordt geen rekening gehouden met overige toekomstige 
voorwaardelijke jaarlijkse verhogingen. 

 
 Sterftekansen 

De sterftekansen van volwassen mannen en vrouwen worden in 2016 ontleend aan de  
Prognosetafel AG2016 en Willis Towers Watson ervaringssterfte 2016.  In 2015 worden de 
sterftekansen van volwassen mannen en vrouwen worden ontleend aan de Prognosetafel AG2014 
en Towers Watson ervaringssterfte 2014. 

 
 Nabestaandenfrequentie 

Voor uitgestelde pensioenen wordt verondersteld dat alle deelnemers gehuwd zijn (onbepaald 
partnersysteem) met een drie jaar jongere vrouw respectievelijk een drie jaar oudere man 
(partnerfrequentie 100%). Voor gepensioneerden wordt uitgegaan van de werkelijke burgerlijke 
staat, met dezelfde veronderstelling als voor deelnemers ten aanzien van het leeftijdsverschil tussen 
man en vrouw. 
Voor gewezen deelnemers wordt op grond van het van toepassing zijnde pensioenreglement de 
aanname over de burgerlijke staat vastgesteld, met dezelfde veronderstelling ten aanzien van het 
leeftijdsverschil tussen man en vrouw. 

 
 Wezenpensioen 

Er wordt een voorziening voor wezenpensioen aangehouden die gelijk is aan een opslag van 3% op 
de voorziening voor latent partnerpensioen voor (gewezen) deelnemers. De voorziening voor latent 
partnerpensioen voor gepensioneerden wordt hiervan uitgezonderd aangezien in de praktijk vrijwel 
geen gerechtigde wezen ontstaan bij overlijden van een gepensioneerde. 
 
Bij ingegaan wezenpensioen wordt voor wezen jonger dan 18 jaar aangenomen dat het 
wezenpensioen voortduurt tot de 18-jarige leeftijd. Indien het kind invalide of studerend is (en ouder 
dan 18) wordt verondersteld dat het pensioen voortduurt tot de 27e verjaardag, danwel tot het 
moment waarop het kind voordien overlijdt, of ophoudt invalide te zijn of ophoudt te studeren 

 
 Arbeidsongeschiktheid 

Voor arbeidsongeschikte deelnemers voor wie de pensioenopbouw zonder verdere betaling van 
bijdragen wordt voortgezet, wordt de TV gelijk gesteld aan de contante waarde van de in totaal 
bereikbare aanspraken. 
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 Toekomstige administratie- en uitbetalingskosten 

Bij de vaststelling van de pensioenverplichtingen wordt rekening gehouden met een opslag voor 
toekomstige administratie- en uitbetalingskosten van 3,0% (2015: 3,0%) van de technische 
voorziening. 

 
 Uitbetalingswijze 

Voor de berekening van de TV wordt ervan uitgegaan dat de pensioenen op post-numerando per 
maand wijze worden uitbetaald. 

 
 Toetredingen en uittredingen 

Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige toetredingen en uittredingen. 
 

 Leeftijd 
De leeftijd per de berekeningsdatum wordt vastgesteld in maanden nauwkeurig. 

 
Overige schulden en overlopende passiva 
Overige schulden en overlopende passiva worden bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na 
eerste verwerking worden schulden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale 
waarde indien geen sprake is van transactiekosten). 
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6.6  GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 
 
Algemeen 
De in de staat van baten en lasten opgenomen posten zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de in de 
balans gehanteerde waarderingsgrondslagen voor beleggingen en de technische voorziening. Zowel 
gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat. 
 
Premiebijdragen  
Onder premiebijdragen van werkgever en werknemers wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte 
c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar verzekerde pensioenen onder aftrek van kortingen. 
Premies zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
 
Beleggingsresultaten risico Pensioenfonds 
Indirecte beleggingsopbrengsten 
Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde 
waardewijzigingen en valutaresultaten. In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van 
beleggingen, inclusief valuta - koersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de staat van baten en 
lasten opgenomen. (In)directe beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking 
hebben. 
 
Directe beleggingsopbrengsten 
Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt in dit verband verstaan rentebaten en -lasten, dividenden, 
huuropbrengsten en soortgelijke opbrengsten. Dividend wordt verantwoord op het moment van 
betaalbaarstelling. 
 
Kosten vermogensbeheer 
Onder kosten van vermogensbeheer worden zowel de externe als de daaraan toegerekende interne kosten 
verstaan. Afschrijvingen en andere exploitatiekosten van onroerende zaken in exploitatie zijn in de kosten 
van vermogensbeheer opgenomen. 
 
Verrekening van kosten 
Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de opbrengsten gerelateerde 
transactiekosten, provisies, valutaverschillen e.d. 
 
Pensioenuitkeringen 
De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De pensioen-
uitkeringen zijn berekend op actuariële grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. De pensioenuitkeringen zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
 
Pensioenuitvoeringskosten 
De pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
 
Mutatie technische voorziening voor risico van het Pensioenfonds 
Pensioenopbouw 
Bij de pensioenopbouw zijn aanspraken en rechten over het boekjaar gewaardeerd naar het niveau dat zij 
op balansdatum hebben. 
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Toeslagen 
Bij de berekening van de pensioenverplichtingen worden de aanspraken en rechten gewaardeerd naar het 
niveau dat zij op balansdatum hebben. Dit houdt in; 
 
• dat uit een besluit tot indexatie genomen na de balansdatum op balansdatum geen verplichting 

voortvloeit;  
• dat financiële verplichtingen voortvloeiende uit besluiten die voor balansdatum zijn genomen worden 

verantwoord (ook al wordt de toezegging pas in het volgend boekjaar verwerkt);  
• dat per balansdatum onvoorwaardelijke verplichtingen voortvloeiend uit het voldoen aan ex ante-

condities, die niet aan een bestuursbesluit onderhevig zijn, worden opgenomen. 
 
Rentetoevoeging 
De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente op basis van de door 
DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. De interesttoevoeging wordt tegen de éénjaarsrente uit de 
rentetermijnstructuur primo berekend over de beginstand en de mutaties gedurende het jaar. 
 
Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten 
Vooraf wordt een actuariële berekening gemaakt van de toekomstige pensioenuitvoeringskosten (met name 
excassokosten) en pensioenuitkeringen die in de technische voorziening worden opgenomen. Deze post 
betreft de vrijval ten behoeve van de financiering van de kosten en uitkeringen van het verslagjaar. 
 
Wijziging marktrente 
Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing 
van de actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt 
verantwoord onder het hoofd wijziging marktrente. 
 
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 
De wijziging van de technische voorziening uit hoofde van overdracht van rechten is conform de eerder 
weergegeven grondslagen. 
 
Overige mutaties technische voorziening 
Onder de overige mutaties technische voorziening is opgenomen het resultaat op schattingswijzigingen, dat 
wil zeggen resultaat uit hoofde van sterfte en arbeidsongeschiktheid. 
 
Overige schulden en overlopende passiva 
Schulden worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale 
waarde. 
 
Saldo overdrachten van rechten 
De post saldo overdracht van rechten bevat het saldo van bedragen uit hoofde van overgenomen dan wel 
overgedragen pensioenverplichtingen. 
 
Overige baten en lasten 
Overige baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
 
Resultaat 
Het resultaat komt tot stand als het verschil tussen baten en lasten. 
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6.7  TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
 
ACTIEF 
 
1    Beleggingen voor risico Pensioenfonds 
 
(EUR X 1000) Vastgoed- 

beleggingen 
Aandelen Vastrentende 

waarden 
Derivaten Overige 

beleggingen 
Totaal 

Stand per 1 januari 2015 excl. liquide 
middelen 

13.215 63.087 220.918 -556 0 296.664 

Aankopen 4.484 22.112 74.412 296.325 0 397.333 
Verkopen -2.018 -6.933 -93.992 -296.325 0 -399.268 
Waardeontwikkeling 1.712 3.524 -4.139 373 0 1.470 

Stand per 31 december 2015* excl. 
liquide middelen 

17.393 81.790 197.199 -183 0 296.199 

Liquide middelen binnen beleggingen 
Negatieve derivaten naar overige 
schulden 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
276 

385 
0 

385 
276 

Stand per 31 december 2015  
exclusief negatieve derivaten 

17.393 81.790 197.199 93 385 296.860 

Stand per 31 december 2015* excl. 
liquide middelen 

17.393 81.790 197.199 -183 0 296.199 

Aankopen 21.748 113.680 171.245 442.260 0 748.933 
Verkopen -20.315 -94.130 -210.010 -442.260 0 -766.715 
Waardeontwikkeling 3.886 2.004 37.734 -435 0 43.189 
       
Stand per 31 december 2016 excl. 
liquide  middelen 

22.712 103.344 196.168 -618 0 321.606 

Liquide middelen binnen beleggingen 
Negatieve derivaten naar overige 
schulden 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
670 

62 
0 

62 
670 

Stand per 31 december 2016  
exclusief negatieve derivaten 

22.712 103.344 196.168 52 62 322.338 

 
Schattingen en oordelen 
Zoals vermeld in de toelichting zijn de beleggingen van het Pensioenfonds nagenoeg allemaal gewaardeerd 
tegen actuele waarde per balansdatum en is het over het algemeen mogelijk en gebruikelijk om de actuele 
waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen. Voor sommige andere 
financiële instrumenten, zoals beleggingsvorderingen en – schulden, geldt dat de boekwaarde de actuele 
waarde benadert als gevolg van het korte termijn karakter van de vorderingen en schulden. De boekwaarde 
van alle activa en de financiële verplichtingen op balansdatum benadert de actuele waarde. 
 
Op basis van deze verscheidenheid en gradaties in waarderingsmethoden dienen de beleggingen te worden 
ingedeeld naar drie verschillende waarderingsniveaus: 
 
• Niveau 1: De waarde van de belegging is gebaseerd op direct waarneembare marktnoteringen van 

identieke beleggingen in een actieve markt. 
• Niveau 2: Actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand van waarderingsmodellen waarin gebruik is 

gemaakt van waarneembare marktdata. 
• Niveau 3: De waarde wordt vastgesteld met waarderingsmodellen waarin geen gebruik is gemaakt 

van waarneembare marktdata. 
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Op basis van deze indeling kan de beleggingsportefeuille per 31 december van 2016 als volgt worden 
samengevat: 
 
(EUR X 1000) Markt Modellen 
31-12-2016 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal 
Vastgoedbeleggingen 22.712 0 0 22.712 
Aandelen 103.344 0 0 103.344 
Vastrentende waarden 85.916 110.252 0 196.168 
Derivaten14 0 0 -618 -618 
Overige beleggingen 0 0 62 62 
Totaal 211.972 110.252 -556 321.668 

 
Het Pensioenfonds belegt in 2016 evenals in 2015 niet in de bijdragende ondernemingen.  
 
Op basis van deze indeling kan de beleggingsportefeuille per 31 december van 2015 als volgt worden 
samengevat: 
 
(EUR X 1000) Markt Modellen 
31-12-2015 Niveau 1 Niveau 2  Niveau 3 Totaal 
Vastgoedbeleggingen 17.393 0 0 17.393 
Aandelen 81.790 0 0 81.790 
Vastrentende waarden 38.144 159.055 0 197.199 
Derivaten15 0 0 -183 -183 
Overige beleggingen 0 0 385 385 
Totaal 137.327 159.055 202 296.584 

 
1.1 Vastgoedbeleggingen 
(EUR X 1000) 31-12-2016 31-12-2015 
Indirecte vastgoedbeleggingen (participaties in 
beleggingsinstellingen) 

22.712 17.393 

Totaal vastgoedbeleggingen 22.712 17.393 
 
Voor een bedrag van 0 (2015: 0) heeft het pensioenfonds alleen het economisch eigendom van het 
vastgoed. 
 
In de portefeuille is een bedrag van 0 (2015: 0) aan herontwikkeling begrepen. 
 
1.2 Aandelen 
(EUR X 1000) 31-12-2016 31-12-2015 
Beursgenoteerde aandelenbeleggingsfondsen  103.344 81.790 
Totaal aandelen 103.344 81.790 
(EUR X 1000) 31-12-2016 31-12-2015 
Mature markets 85.807 68.187 
Emerging markets 17.537 13.603 
Totaal aandelen 103.344 81.790 

                                                             
14 Derivaten zijn inclusief de derivaten met een negatieve waarde 
15 Derivaten zijn inclusief de derivaten met een negatieve waarde 
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Het Pensioenfonds heeft in totaal 0 (2015: 0) aan aandelen uitgeleend. Voor het risico van niet-terug-
levering zijn zekerheden ontvangen tot een bedrag van 0 (2015: 0). Als gevolg van de hierna beschreven 
constructie staat voor in totaal 0 aan aandelen niet ter directe beschikking aan het Pensioenfonds.  
 
1.3 Vastrentende waarden  

 
Het Pensioenfonds heeft geen vastrentende waarden uitgeleend.  
 
Eind 2016 zijn de bedrijfsobligaties, samen met de ‘Wereldwijde aandelen’, ‘Emerging market aandelen’ 
vervangen door indexfondsen van Vanguard. 
 
1.4 Derivaten 
(EUR x 1000) 31-12-2016 31-12-2015 
Valutaderivaten 52 93 
Totaal derivaten 52 93 

 
Indien een derivatenpositie negatief is wordt het bedrag onder de schulden verantwoord. 
 
1.5 Overige beleggingen 
(EUR x 1000) 31-12-2016 31-12-2015 

Liquide middelen / depot  62 385 
Totaal overige beleggingen 62 385 

 
2 Vorderingen en overlopende activa 
(EUR x 1000) 31-12-2016 31-12-2015 
Overige vorderingen   
Overige vorderingen 45 12 
Totaal  45 12 
Vordering herverzekering   
Vordering winstaandeel (herverzekering SCOR) 517 307 
Voorziening dubieuze debiteuren herverzekering -282 -307 
Totaal 235 0 
Totaal vorderingen en overlopende activa 280 12 

 
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.  

(EUR x 1000) 31-12-2016 31-12-2015 
(Staats-)bedrijfsobligaties  0 37.461 
Beursgenoteerde beleggingsinstellingen in 
vastrentende waarden 

85.916 67.999 

LDI fondsen 110.252 91.057 
Overige vorderingen 0 682 
Totaal vastrentende waarden 196.168 197.199 
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Eind 2016 is er een vordering opgenomen inzake winstaandeel van afgelopen jaren, tegelijkertijd is er een 
reservering in verband met uitlooprisico. 
 
3  Overige activa 
(EUR x 1000) 31-12-2016 31-12-2015 
Rekeningcourant saldo (ABN en ING) 41 159 
Totaal overige activa 41 159 

Het pensioenfonds heeft geen kredietfaciliteit bij bank. Onder de liquide middelen zijn geen deposito’s 
begrepen. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
 
PASSIEF 
 
4  Stichtingskapitaal en reserves 
(EUR X 1000) 31-12-2016 31-12-2015 
Stichtingskapitaal & Algemene reserve   
Stand 1 januari  18.422 33.593 
Saldo van baten en lasten 1.056 -15.171 
Stand 31 december  19.478 18.422 

 
De dekkingsgraad van het Pensioenfonds heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld: 
 
 31-12-2016 31-12-2015 
Dekkingsgraad 31 december16 106,4% 106,6% 
Beleidsdekkingsgraad 103,3% 108,2% 
Vereiste dekkingsgraad FTK 119,2% 119,0% 
Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,2% 104,2% 

 
De toezichthouder, DNB, heeft een gestandaardiseerde methode vastgesteld om te toetsen of er voldoende 
eigen vermogen aanwezig is: de standaardtoets. De standaardtoets meet voor een aantal risicofactoren het 
mogelijke (negatieve) effect (in euro’s) op het eigen vermogen. Omdat de resultaten van de standaardtoets 
afhankelijk zijn van marktomstandigheden en het risicoprofiel van de aanwezige beleggingen, fluctueren ze 
in de loop van de tijd. 
 
Voor het bepalen van het vereist eigen vermogen (de solvabiliteitstoets) maakt het Pensioenfonds gebruik 
van het standaardmodel. Het bestuur acht het gebruik van het standaardmodel passend voor de risico’s van 
het Pensioenfonds. 
 
De dekkingsgraad per 31 december 2016 van het Pensioenfonds is 106,4% (2015: 106,6%). De vereiste 
dekkingsgraad voor het Pensioenfonds per 31 december 2016 zoals die voortvloeit uit de 
solvabiliteitsvoorschriften volgens de Pensioenwet bedraagt 119,2% (2015: 119,0%). Dit betekent dat het 
Pensioenfonds per 31 december 2016 niet voldoet aan de solvabiliteitstoets. 
  

                                                             
16 Dekkingsgraad = (aanwezig vermogen / pensioenverplichtingen voor risico van het Pensioenfonds).  Dekkingsgraad wordt 
weergegeven per 31 december van het jaar, zoals opgenomen in de jaarrekeningen van het Pensioenfonds 
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De berekening van het vereist eigen vermogen ultimo 2016 en 2015 is als volgt: 
 
(EUR X 1000) 
Technische voorzieningen volgens jaarrekening 

2016 2015 

S1 Renterisico 9.688 11.164 
S2 Risico zakelijke waarden 42.890 33.813 
S3 Valutarisico 11.287 10.093 
S4 Grondstoffenrisico 0 0 
S5 Kredietrisico 13.678 16.608 
S6 Verzekeringstechnisch risico 9.805 11.903 
S10 Actief beheerrisico 0 0 
Totaal S (vereiste buffers) = 
√(S1²+S2²+2*0.5*S1*S2+S3²+S4²+S5²+ S6²+ S10²) 58.044 52.907 
   
Vereist eigen vermogen (art. 132 Pensioenwet) 58.044 52.907 
Minimaal vereist eigen vermogen 12.538 11.621 
Aanwezig vermogen (Totaal activa – verplichtingen) 19.478 18.422 

 
Bij de berekening van de buffers past het Fonds de standaardmethode toe. Voor de samenstelling van de 
beleggingen wordt uitgegaan van de strategische asset mix in de evenwichtssituatie. 
 
De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds was per 31 december 2016 lager dan het vereiste eigen 
vermogen van 119,2%. Dit betekent dat het Pensioenfonds zich per 1 januari 2016 in een reservetekort 
bevond. Het bestuur van het Pensioenfonds heeft eind maart 2016 een nieuw herstelplan ingediend. In het 
herstelplan dient een pensioenfonds het tekort binnen maximaal tien jaar weg te werken. Het resterende 
(reserve-) tekort mag vervolgens weer in maximaal tien jaar worden weggewerkt. Hierdoor kan een herstel 
naar de vereiste dekkingsgraad langer duren dan tien jaar. 
 
Het herstelplan 2016 van het Pensioenfonds laat een gestaag herstel zien met name als gevolg van het 
verwachte beleggingsrendement (autonoom herstel). Hierdoor is het Pensioenfonds naar verwachting 
binnen de gestelde termijn uit reservetekort en kan na enkele jaren weer worden overgegaan tot het 
(gedeeltelijk)verlenen van toeslag. 
 
Beleidsdekkingsgraad 
De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraad. Alle beleidsmaatregelen die 
worden genomen door het bestuur van het Pensioenfonds moeten worden gebaseerd op deze 
beleidsdekkingsgraad. 
De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds bedraagt per 31 december 2016 103,3 % (31 december 
2015 108,2%). 
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5  Technische voorziening 
Het mutatieoverzicht van de technische voorziening voor risico van het Pensioenfonds is in onderstaande 
tabel weergegeven: 
(EUR X 1000) 2016 2015 
Stand per 1 januari 277.878 263.867 
Toevoeging pensioenopbouw 5.940 5.682 
Toeslagverlening ((on)voorwaardelijk) -286 495 
Rentetoevoeging -166 438 
Mutatie overdrachten van rechten 0 -60 
Wijziging rentetermijnstructuur 25.816 15.489 
Onttrekking voor pensioenuitkeringen -7.230 -7.110 
Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten -217 -214 
Resultaat op sterfte -1.054 -188 
Overgang naar AG 2016 772 0 
Overgang nieuwe correctiefactoren 489 0 
Overige mutaties 67 -521 
Totaal mutaties 24.131 14.011 
Stand per 31 december  302.009 277.878 

 
De gemiddelde duration van de pensioenverplichtingen bedraagt eind 2016 18,9 jaren (2015: 18,4 jaren). De 
pensioenverplichtingen zijn opgerend met -0,060% (2015: 0,159%), zijnde -166 (2015: 438). De gemiddelde 
duration is vastgesteld op basis van een kleine parallelle verschuiving van de DNB-curve per 31 december 
2016. Deze kleine parallelle verschuiving is gelijk voor alle looptijden, er wordt hierbij dus geen rekening 
gehouden met het feit dat de UFR-systematiek voor looptijden langer dan 20 jaar de rentegevoeligheid 
verlaagt. 
 
De voorziening voor pensioenverplichtingen is naar categorieën van deelnemers als volgt samengesteld: 
 
(EUR X 1000) 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2015 
 Voorziening Aantal Voorziening Aantal 
Actieven 117.518 344 106.426 364 
Pensioengerechtigden 106.319 412 99.772 403 
Slapers 69.376 741 63.587 741 
Toekomstige uitvoeringskosten 8.796  8.093  
Totaal 302.009 1.497 277.878 1.508 

 
Herverzekeringscontracten 
Het bestuur heeft er in beginsel voor gekozen om de bestaande herverzekeringsovereenkomst en de 
samenwerking met SCOR Global Life SE voort te zetten. De Goudse Verzekeringen is met ingang van  
1 januari 2016 in de plaats getreden van Delta Lloyd Levensverzekering N.V. als herverzekeraar. Onder de 
herverzekeringsovereenkomst zijn de volgende risico’s ten aanzien van de deelnemers herverzekerd: het 
risico op overlijden voorafgaand aan de pensioeningangsdatum en het risico op arbeidsongeschiktheid. 
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Overige technische voorzieningen: 
 
(EUR x 1000) 31-12-2016 31-12-2015 
   
Voorziening voor arbeidsongeschiktheid 1.647 n.v.t. 
   
Totaal overige technische voorzieningen 1.647 n.v.t. 

 
De toekomstige opbouw voor de arbeidsongeschikte deelnemers is inbegrepen in de totale opgave van de 
voorziening pensioenverplichtingen en bedraagt is 1.647. 
 
6  Overige schulden en overlopende passiva 
(EUR x 1000) 31-12-2016 31-12-2015 
   
Negatieve derivaten 670 276 
Overige schulden   
Schuld aan werkgever 148 58 
Schuld aan herverzekeraar SCOR 0 36 
Loonheffing en ZVW 159 154 
Totaal overige schulden 207 248 
Overlopende passiva   
Nog te betalen beleggingskosten 172 188 
Uitlooprisico 14 0 
Nog te betalen kosten 9 19 
Totaal overlopende passiva 195 207 
Totaal overige schulden en overlopende passiva 1.172 731 

 
De overige schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. De rekening-courant verhouding met 
herverzekeraar ASR is in 2015 volledig afgewikkeld. 
De negatieve derivaten betreffende de valuta contracten met een negatieve waarde. 
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6.8  TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 
 
BATEN 
7  Premiebijdragen  
(EUR x 1000) 2016 2015 
Bijdragen (regulier) van werkgever  6.315 5.705 
Bijdragen van werknemers 1.382 1.491 
Totaal premie 7.697 7.196 
Gedempte premie 6.233 6.379 
Kostendekkende premie 7.597 6.982 

 
De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke premie is als bate verantwoord. De premie bedraagt in 2016 
31,9 % (29,9% zonder uitvoeringskosten) van het gemaximeerd pensioengevende salaris. In 2015 bedroeg 
de premie 29,2% van het gemaximeerd pensioengevende salaris. 
In de bijdragen van de werkgever zijn de doorbelaste operationele kosten van EUR 488 (2015: EUR 500) 
opgenomen. 
 
De feitelijke premie in 2016 bedraagt meer dan de kostendekkende premie. 
 
De zuiver kostendekkende premie is als volgt samengesteld: 
(EUR X 1000) 2016 2015 
Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken en risico 
premies voor risico fonds  5.413 5.165 
In premie begrepen bedrag voor directe kosten 500 550 
In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten 162 155 
Premies risicoherverzekering 387 367 
Benodigde solvabiliteitsopslag 1.135 745 
Totaal  7.597 6.982 

 
De gedempte kostendekkende premie is als volgt samengesteld: 
(EUR X 1000) 2016 2015 
Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken en risico 
premies voor risico fonds  5.190 5.303 
In premie begrepen bedrag voor directe kosten 500 550 
In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten 156 159 
Premies risicoherverzekering 387 367 
Benodigde solvabiliteitsopslag 0 0 
Totaal  6.233 6.379 

 
De gedempte premie is lager dan de kostendekkende premie zonder demping van de disconteringsvoet.  
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8  Beleggingsresultaten risico Pensioenfonds 
 
2016 
(EUR X 1000) 

Directe 
beleggings- 
opbrengsten 

Indirecte 
beleggings- 
opbrengsten 

Kosten van 
vermogens-

beheer 

Totaal 

Vastgoedbeleggingen 0 -1.354 0 -.1354 
Aandelen 1.314 12.525 0 13.960 
Vastrentende waarden 1.551 11.895 0 13.325 
Overige beleggingen 10 0 0 10 
Derivaten 0 -210 0 -210 
Vermogensbeheerkosten 0 0 -696 -696 
Totaal 2.875 22.856 -696 25.035 

 
De vermogensbeheerkosten van EUR 696 betreffen algemene kosten die niet aan specifieke 
beleggingscategorieen kunnen worden toegewezen. Het betreft hoofdzakelijk management fee BNP EUR 
541, bewaarloon BNP EUR 34, management fee DTCC EUR 163, adviseur voor vermogensbeheer EUR 14 
en tenslotte is op de kosten de korting van EUR 56 in mindering gebracht. 
De vermogensbeheerkosten 2015 en 2016 zijn voor de beleggingsportefeuille in zijn geheel gemaakt, en zijn 
daarom niet direct te relateren aan de beleggingscategorieen. Transactiekosten worden direct of indirect ten 
laste van het rendement van de beleggingen gebracht, omdat deze zijn verwerkt in de aan- en 
verkoopprijzen van de beleggingsinstrumenten, zodoende zijn deze niet gespecificeerd. 
 
2015 
(EUR X 1000) 

Directe 
beleggings- 
opbrengsten 

Indirecte 
beleggings- 
opbrengsten 

Kosten van 
vermogens-

beheer 

Totaal 

Vastgoedbeleggingen 0 1.975 0 1.975 
Aandelen 1.103 4.115 0 5.218 
Vastrentende waarden 2.071 -6.661 0 -4.590 
Overige beleggingen -1 0 0 -1 
Derivaten 0 -2.340 0 -2.340 
Vermogensbeheerkosten 0 0 -691 -691 
Totaal 3.173 -2.911 -691 -429 
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In onderstaande tabel zijn de indirecte beleggingsopbrengsten verder uitgesplitst. 
 
(EUR X 1000) 2016 2015 
Directe beleggingsopbrengsten   
Aandelen (dividend) 1.314 1.103 
Vastrentende waarden 1.551 2.071 
Overige beleggingen 10 -1 
Totaal 2.875 3.173 
   
Indirecte beleggingsopbrengsten   
Aandelen herwaardering 2.004 3.524 
Vastrentende waarden herwaardering 37.734 -4.139 
Vastgoedbeleggingen herwaardering 3.886 1.712 
Derivaten herwaardering -435 373 
Saldo herwaarderingsresultaten 43.189 1.470 
   
Aandelen verkoopresultaat  10.521 591 
Vastrentende waarden verkoopresultaat  -25.839 -2.522 
Vastgoedbeleggingen verkoopresultaat  -5.240 263 
Derivaten verkoopresultaat 225 -2.713 
Saldo verkoopresultaten -20.333 -4.381 
   
Af: kosten toegerekend aan de beleggingen 696 691 
Totaal beleggingsopbrengsten 25.035 -429 

 
De kosten toegerekend aan de beleggingen (696) betreffen de management fee vermogensbeheerbeheer 
beleggingen van 703 en het bewaarloon 34, verminderd met de ontvangen rebates van 56. Daarnaast is er 
voor 14 aan overige beleggingsadvieskosten opgenomen.  
 
9  Overige baten 
(EUR X 1000) 2016 2015 
Claim herverzekeraar SCOR 517 0 
Uitlooprisico SCOR 48 0 
Overige baten 3 0 
Totaal  568 0 

 
De claim heeft betrekking op de herverzekeringsovereenkomst die is afgesloten voor het risico op overlijden 
voorafgaand aan de pensioeningangsdatum en het risico op arbeidsongeschiktheid. 
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LASTEN 
 
10  Pensioenuitkeringen & afkoop 
(EUR X 1000) 2016 2015 
Ouderdomspensioen 5.691 5.492 
Partnerpensioen 1.456 1.439 
Wezenpensioen 41 45 
Arbeidsongeschiktheidspensioen 74 95 
Afkoop 1 21 
Totaal 7.263 7.092 

 
11  Pensioenuitvoeringskosten 
(EUR X 1000) 2016 2015 
Controlekosten onafhankelijke accountant  28 27 
Kosten adviserend actuaris 73 52 
Kosten certificerend actuaris 19 18 
Visitatiecommissie 14 14 
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 15 15 
Overige bestuurskosten 20 13 
Administratie- en excassokosten 221 241 
Contributies  28 24 
Overige pensioenuitvoeringskosten 22 16 
Totaal 440 420 

 
Controle- en advieskosten onafhankelijk accountant 
In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van 
het resultaat gebracht: 
 
2016 (EUR X 1000) Price 

waterhouseCoopers 
accountants N.V. 

Overige Price 
waterhouseCoopers 

accountants N.V.-
netwerk 

Totaal Price 
waterhouseCoopers 

accountants N.V.-
netwerk 

  Overige Totaal 

Controle van de jaarrekening 28 0 28 
Andere werkzaamheden 0 0 0 
Fiscale advisering 0 0 0 
Andere niet-controlediensten 0 0 0 
Totaal 28 0 28 

 
2015 (EUR X 1000) Price 

waterhouseCoopers 
accountants N.V. 

Overige Price 
waterhouseCoopers 

accountants N.V.-
netwerk 

Totaal Price 
waterhouseCoopers 

accountants N.V.-
netwerk 

  Overige Totaal 

Controle van de jaarrekening 27 0 27 
Andere werkzaamheden 0 0 0 
Fiscale advisering 0 0 0 
Andere niet-controlediensten 0 0 0 
Totaal 27 0 27 
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Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie 
betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke accountants zoals 
bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria 
van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op 
het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2016, ongeacht of de werkzaamheden reeds 
gedurende het boekjaar zijn verricht. 
 
12  Saldo overdrachten van rechten 
De post saldo overdrachten van rechten bevat het saldo van bedragen uit hoofde van overgenomen dan wel 
overgedragen pensioenverplichtingen. Dit saldo geeft enerzijds de mutatie van de technische voorziening 
weer en anderzijds de financiële afwikkeling van de overdrachten van rechten. 
 
(EUR X 1000) 2016 2015 
Inkomende waardeoverdrachten kasstroom  0 0 
Toevoeging aan de technische voorziening  0 0 
Actuarieel resultaat inkomende waardeoverdrachten 0 0 
   
Uitgaande waardeoverdrachten kasstroom 0 48 
Onttrekking aan de technische voorziening  0 -60 
Actuarieel resultaat uitgaande waardeoverdrachten 0 -12 
Totaal 0 -12 

 
Er zijn in 2016 geen waardeoverdrachten geweest. 
 
13  Overige lasten 
(EUR X 1000) 2016 2015 
Risicopremie herverzekering  387 349 
Winstuitkering SCOR (terugbetaling) 23 0 
Risicopremie herverzekering vorig boekjaar 0 18 
Totaal 410 367 
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6.9  RISICOBEHEER EN DERIVATEN 
 
Het bestuur gebruikt onder andere ALM studies om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de 
pensioenverplichtingen enerzijds en de ontwikkeling van verschillende beleggingsstrategieën in diverse 
economische scenario’s anderzijds. Op basis van de uitkomsten van deze analyses stelt het bestuur van 
tijd tot tijd beleggingsrichtlijnen vast waarop het door het Pensioenfonds uit te voeren beleggingsbeleid 
wordt gebaseerd. 
 
Beleggingen brengen risico’s met zich mee. De beleggingsrichtlijnen richten zich tevens op het 
beheersen van de belangrijkste beleggingsrisico’s en zetten uiteen binnen welke grenzen en normen het 
beleggingsbeleid moet worden uitgevoerd. Hieronder volgt een beschrijving van de voornaamste risico’s 
die beleggingen met zich meebrengen en hoe het bestuur deze risico’s mitigeert. Naast 
beleggingsrisico’s kent het Pensioenfonds een aantal andere risico’s die samenhangen met de uitvoering 
van de pensioenregeling, zoals operationele risico’s en verzekeringstechnische risico’s. Deze worden 
verderop in deze paragraaf weergegeven. 
 
6.9.1 MARKTRISICO 
Marktrisico is uit te splitsen in renterisico, valutarisico en prijs(koers)risico. De beleggingsdoelstellingen 
geven de strategie weer die het Pensioenfonds volgt ten aanzien van het beleggingsrisico. In de 
dagelijkse praktijk ziet de beleggingscommissie toe op het marktrisico conform de binnen het 
Pensioenfonds aanwezige beleidskaders en de beleggingsrichtlijnen. De overall marktposities worden 
periodiek gerapporteerd aan het bestuur. 
 
6.9.1.1  Renterisico 
Het renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden en de pensioen-
verplichtingen veranderen als gevolg van veranderingen in de marktrente. Maatstaf voor het meten van 
rentegevoeligheid is de duration. 
 
De duration is de gewogen gemiddelde resterende looptijd in jaren van de kasstromen (coupons en 
aflossingen van de hoofdsom) van de renteproducten. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Indien op balansdatum de rentehedge lager is dan 100% dan is er sprake van een zogenaamde 
‘duration-mismatch’. Bij een rentedaling zal de waarde van beleggingen minder snel stijgen dan de 
waarde van de verplichtingen (bij toepassing van de actuele marktrentestructuur), met als gevolg dat de 
dekkingsgraad zal dalen.  

                                                             
17 Eind 2016 was er geen sprake van een additionele positie in bedrijfsobligaties en waren er in de matchingportefeuille alleen posities 
in LDI funds waardoor er overall sprake was van een impliciete leverage van 1,4. Daardoor is de duration van de LDI beleggingen hoger 
dan die van de verplichtingen. Daar staat tegenover dat er minder volume aan LDI Beleggingen benodigd was (129) dan de waarde van 
de verplichtingen (314). 
18 Eind 2015 was er naast het belang in LDI funds (met een leverage van 1,4) ook een positie in kortlopende bedrijfsobligaties waardoor 
de matchingportefeuille per saldo geen leverage kende en de duration van de matchingbeleggingen relatief laag was. 
19 Op basis van de DNB UFR curve. 

 31-12-2016 31-12-2015 
Duration van de LDI-beleggingen 21,017 15,818 
Duration van de pensioenverplichtingen19 18,9 18,4 
Afdekkingspercentage DNB UFR 61% 59% 
Afdekkingspercentage marktcurve 49% 48% 
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Het bestuur heeft medio oktober 2015 een dynamisch beleggingsbeleid geïntroduceerd, waarbij het bestuur 
op basis van een advies van de BC, het niveau van de DNB UFR renteafdekking binnen een bandbreedte 
(tussen 50% en 80%) vaststelt. 
 
Door naast beleggingen in individuele obligaties gebruik te maken van BNP Paribas LDI Solution fondsen 
heeft het Pensioenfonds de rentegevoeligheid van de pensioenverplichtingen gedeeltelijk afgedekt. 
Deze LDI fondsen zijn beleggingsfondsen uitgegeven door BNP Paribas LDI Solution Sicav, waarmee 
met behulp van renteproducten en rentederivaten de rentegevoeligheid van de pensioenverplichtingen 
kan worden gematched. 
 
6.9.1.2  Valutarisico 
De beleggingen in vreemde valuta per 31 december 2016 zijn als volgt: 
 
(EUR X 1000) Voor valuta-

afdekking 
% voor valuta-

afdekking 
Na valuta-
afdekking 

% na valuta-
afdekking 

     
Euro 217.021 67,3% 258.208 80,3% 
US Dollar 57.959 18,0% 29.083 9,0% 
Britse pond 12.034 3,7% 2.487 0,8% 
Japanse yen 6.627 2,1% 3.245 1,0% 
Overige 28.644 8,9% 28.644 8,9% 
Stand 31-12-2016  322.285 100,0% 321.667 100,0% 

 
Door bewegingen op de valutamarkten, kan de valuta-afdekking in de praktijk afwijken van de 
voorgenomen strategische afdekkingspercentages. 
 
6.9.1.3  Prijsrisico 
Prijsrisico is het risico dat door de ontwikkeling van marktprijzen (veroorzaakt door factoren die 
samenhangen met een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren) 
waardewijzigingen plaatsvinden. Wijzigingen in marktomstandigheden hebben altijd direct invloed op het 
beleggingsresultaat, omdat alle beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde waarbij 
waardewijzigingen onmiddellijk worden verwerkt in het saldo van baten en lasten. Het Pensioenfonds 
probeert prijsrisico zo veel mogelijk te mitigeren door spreiding binnen de portefeuille (diversificatie) aan 
te brengen naar regio, categorie en sector. Het Pensioenfonds heeft verdere spreiding aangebracht door 
alleen te beleggen in gediversifieerde beleggingsfondsen. 
 
Beperking van het marktrisico wordt onder meer bereikt door het diversifiëren van de beleggingen. 
De regionale spreiding van de aandelenportefeuille is als volgt: 
 
Regionale spreiding (EUR X 1000) 31-12-2016 31-12-2015 
Europa, EUR 8.021 8,0% 7.254 8,9% 
Europa niet-EUR 8.321 8,3% 7.794 9,5% 
Noord Amerika 55.401 55,2% 45.239 55,3% 
Japan 6.535 6,5% 5.377 6,6% 
Asia Pacific  3.316 3,3% 2.724 3,3% 
Other emerging countries 18.710 18,7% 13.402 16,4% 
Totaal  100.304 100,0% 81.790 100,0% 
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De spreiding over sectoren van de aandelenportefeuille is als volgt: 
 
Spreiding sectoren (EUR X 1000) 31-12-2016 31-12-2015 
Energie 7.304 7,3% 4.751 5,8% 
Materialen 4.707 4,7% 3.278 4,0% 
Industrie 10.449 10,4% 8.133 9,9% 
Duurzame goederen 19.703 19,6% 18.133 22,2% 
Financiële diensten 21.079 21,0% 18.557 22,7% 
Technologie 10.013 10,0% 16.959 20,7% 
Niet-duurzame goederen 10.627 10,5% 8.985 11,0% 
Nutsbedrijven 3.249 3,2% 2.565 3,1% 
Telecom 11.572 11,5% 0 0,0% 
Overige  1.601 1,6% 429 0,5% 
Totaal 100.304 100,0% 81.790 100,0% 

 
Binnen de aandelenportefeuille zijn de beleggingen in de sector Telecom separaat gepresenteerd. In 
voorgaande jaren waren deze beleggingen opgenomen binnen de sector Technologie. Het betreft een 
andere presentatietechniek en geen wezenlijke verandering in feitelijke spreiding binnen de sectoren  
 
6.9.2 KREDIETRISICO 
Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het Pensioenfonds als gevolg van faillissement of 
betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het Pensioenfonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan 
onder meer worden gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito’s worden 
geplaatst, marktpartijen waarmee Over The Counter (OTC)-derivatenposities worden aangegaan. 
 
Het kredietrisico in de rendementsportefeuille dat door het Pensioenfonds wordt gelopen is relatief 
beperkt, omdat er uitsluitend wordt belegd in gediversifieerde en goed kredietwaardige ETF’s (investment 
grade). Voor het grootste deel bestaan de vastrentende beleggingen uit overheids- en aan overheid 
gerelateerde obligaties. 
 
Ten aanzien van de kredietwaardigheid in de matchingportefeuille (exclusief derivaten) kan het volgende 
overzicht worden gegeven: 
 
(EUR X 1000) 31-12-2016 
AAA 48.676 44,1% 
AA 53.474 48,5% 
Geen rating 
Derivaten (Interest rate swaps met investment banks) 
Liquiditeiten (20) 

 
7.371 

731 

 
6,7% 
0,7% 

Totaal 110.252 100,0% 
 
De saldi onder derivaten en liquiditeiten betreffen de posities binnen de LDI, die op basis van de Look 
through zijn vastgesteld. Deze posities hebben geen rating.   

                                                             
20 Binnen de indextrackers en LDI funds wordt onder meer een deel cash aangehouden dat geen kredietwaardering kent 
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De spreiding van het landenrisico van alle vastrentende beleggingen (inclusief de “look-through” door de 
ETF’s in de rendementsportefeuille) is als volgt: 
 
(EUR X 1000) 31-12-2016 31-12-2015 
Nederland 34.787 18,4% 30.099 15,2% 
Duitsland 29.018 15,3% 35.261 17,8% 
Frankrijk 44.769 23,7% 44.203 22,4% 
Italië 3.360 1,8% 5.277 2,7% 
Ierland 0 0,0% 266 0,1% 
Spanje 4.966 2,6% 4.175 2,1% 
Noord-Amerika 10.521 5,6% 18.345 9,3% 
Overig EU (Euro) 42.087 22,2% 25.270 12,8% 
Overig EU (non-Euro) 15.191 8,0% 26.482 13,4% 
Overig21 4.561 2,4% 8.205 4,2% 
Totaal  189.260 100,0% 197.583 100,0% 

 
6.9.3 LIQUIDITEITSRISICO 
Liquiditeitsrisico is het risico dat het Pensioenfonds over onvoldoende liquide middelen beschikt om de 
lopende betalingen, waaronder pensioenuitkeringen, te kunnen verrichten. Waar de overige 
risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere 
termijn. Liquiditeitsrisico is relatief beperkt bij het Pensioenfonds, omdat de som van premies en directe 
beleggingsopbrengsten hoger is dan de som van pensioenuitkeringen en kosten. Bovendien bestaat de 
beleggingsportefeuille uit beleggingsfondsen die onder normale omstandigheden binnen korte tijd tegen 
een redelijke prijs omgezet kunnen worden in liquide middelen. De volgende tabel geeft een overzicht 
van de verhandelbaarheid (liquiditeit) van de portefeuille weer. 
 
 31-12-2016 31-12-2015 
Dagelijks verhandelbaar 66% 69% 
Wekelijks verhandelbaar (LDI Funds) 34% 31% 
Totaal  100% 100% 

 
6.9.4 CONCENTRATIERISICO 
Grote posten kunnen leiden tot concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen moeten 
per beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden opgeteld. Als grote post wordt 
aangemerkt elke post die meer dan 5% van het balanstotaal uitmaakt.  
  

                                                             

21 Categorie “Overig” betreft vastrentende waarden die zijn belegd in Pacific en in overig. In 2015 waren deze 
categorieën separaat gepresenteerd, maar zijn ten behoeve van betere vergelijking samengevoegd. 
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Dit betreft de volgende posten: 
 
(EUR X 1000) 31-12-2016 31-12-2015 
Aandelen   
DB X-TRACKERS MSCI WORLD TRN 0 29.664 
ISHARES MSCI WORLD 0 30.620 
DB X-TRACKERS EMERG MARKET 0 13.603 
ISHARES RUSSEL 2000 9.984 7.903 
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND 75.823 0 
VANGUARD EMERG MARKETS INDEXFND 17.536 0 
Vastrentende waarden   
VANGUARD EURO INVESTM GR INDXFND 85.916 0 
Vastgoedbeleggingen   
EASYETF FTSE EPRA EUROPE 22.712 17.393 
Matching   
LDI funds 110.252 91.057 

 
In het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een adequate spreiding van activa en 
passiva ontbreekt. Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie van de portefeuille in 
regio’s, economische sectoren of tegenpartijen. Een portefeuille van leningen die sterk sectorgebonden 
is, kan door deze sectorconcentratie een verhoogd risico lopen. Indien aandelen in dezelfde sector 
worden aangehouden is sprake van een cumulatief concentratierisico. Overigens beperken 
concentratierisico’s zich niet uitsluitend tot de beleggingen. Binnen de beleggingsfondsen waarin het 
Pensioenfonds belegd is diversificatie aangebracht in lijn met de beleggingsrichtlijnen zoals vastgesteld in 
het prospectus van deze beleggingsfondsen. 
 
6.9.5 SPECIFIEKE FINANCIELE INSTRUMENTEN (DERIVATEN) 
Voor zover dat binnen de grenzen van het beleggingsbeleid van het Pensioenfonds past, maakt het 
Pensioenfonds ook gebruik van financiële derivaten. Derivaten hebben als voornaamste risico het 
kredietrisico (het risico dat tegenpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen). Dit risico 
kan beperkt worden door slechts transacties aan te gaan met goed te boek staande partijen, en zoveel 
mogelijk te werken met onderpand. Buiten de beleggingsfondsen is in 2016 uitsluitend gebruik gemaakt 
van derivaten bij het afdekken van het valutarisico. 
 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de volgende instrumenten: 
 
• Valutaswaps. Dit zijn overeenkomsten tussen twee partijen om gedurende een bepaalde periode een 

hoeveelheid van een bepaalde valuta te ruilen tegen een hoeveelheid andere valuta met de 
verbintenis om de betrokken valuta weer om te ruilen op een vooraf bepaalde datum en tegen een 
vooraf bepaalde koers; 

 
• Valutatermijncontracten. Dit zijn met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting 

wordt aangegaan tot het verkopen van een valuta en de aankoop van een andere valuta, tegen een 
vooraf vastgestelde prijs en op een vooraf vastgestelde datum. Door middel van 
valutatermijncontracten worden valutarisico’s afgedekt.  
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Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities, deze bestaan uitsluitend uit valutaswaps, van 
het Pensioenfonds per 31 december 2016: 
 

Expiratie-
datum 

 Onderliggende 
contractomvang 

Positieve 
waarde 

Negatieve 
waarde 

Actuele aarde 
activa 

17-01-2017 GBP 1.424 26 0 26 
17-01-2017 JPY --412.627 20 0 20 
17-01-2017 USD -2.245 6 -670 -664 

  -413.448 52 -670 -618 
 
6.9.6 VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICO’S 
Binnen de actuariële risico’s wordt onderscheid gemaakt tussen het langleven-, overlijdens- en 
arbeidsongeschiktheidsrisico. 
 
Het voornaamste actuariële risico is het langlevenrisico (het risico dat deelnemers langer blijven leven 
dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van de technische voorziening). Als gevolg hiervan is 
de pensioenvermogensopbouw niet toereikend voor de uitkering van de pensioenverplichting. 
 
De pensioenverplichtingen per 31 december 2016 zijn gebaseerd op de Prognosetafel AG2016 en de 
fondsspecifieke Willis Towers Watson ervaringssterftecijfers 2016. 
 
Het overlijdensrisico houdt in dat het Pensioenfonds in geval van overlijden van een deelnemer mogelijk 
een nabestaandenpensioen moet toekennen waarvoor door het Pensioenfonds geen voorzieningen zijn 
getroffen. Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het Pensioenfonds voorzieningen moet 
treffen voor premievrijstelling bij invaliditeit en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen 
(“schadereserve”). 
 
Het Pensioenfonds heeft met ingang van 1 januari 2016 een driejarige herverzekeringsovereenkomst 
afgesloten met De Goudse Levensverzekering N.V., die voor de uitvoering van deze overeenkomst 
samenwerkt met SCOR Global Life SE. Onder de herverzekeringsovereenkomst zijn het risico op 
overlijden voorafgaand aan de pensioeningangsdatum en het risico op arbeidsongeschiktheid 
herverzekerd. 
 
De volgende risico’s zijn verzekerd bij De Goudse Levensverzekering N.V.: 
• levenslang partnerpensioen, onbepaald 
• wezenpensioen 
• arbeidsongeschiktheidspensioen 
• premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 
 
De verzekering van het overlijdensrisico dekt de uitkering van het partner- en/of wezenpensioen voor 
zover dit nog niet is gefinancierd. Bij overlijden van een deelnemer zal de herverzekeraar eenmalig een 
kapitaal aan het Pensioenfonds uitkeren. Er wordt uitgegaan van een bepaald partner systeem: dat wil 
zeggen dat het Pensioenfonds uitsluitend bevoegd is te claimen als er bij overlijden een partner aanwezig 
is. De verzekering van het arbeidsongeschiktheidsrisico dekt zowel de premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid als de uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen (WIA-excedent). Het 
langleven risico wordt door het Pensioenfonds zelf gedragen. 
 
Een vertegenwoordiging van het bestuur heeft in 2016 regelmatig overleg gevoerd met de herverzekeraar 
van het Pensioenfonds, De Goudse Levensverzekering N.V., die voor de uitvoering van de 
herverzekeringsovereenkomst samenwerkt met SCOR Global Life SE. 
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Uitlooprisico en winstdeling 
Per 31 december 2015 is de herverzekeringsovereenkomst tussen Delta Lloyd Levensverzekering N.V. 
en het Pensioenfonds beëindigd, met uitzondering van het uitlooprisico en de winstdeling. Er is een 
voorlopige winstdeling vastgesteld, welke afhankelijk van het verloop van het uitlooprisico jaarlijks tussen 
Delta Lloyd Levensverzekering N.V. en het Pensioenfonds wordt bijgesteld. 
 
6.9.7 INDEXATIERISICO 
Van een beperkte groep gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (47 gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden per 31 december 2016) waarvan de pensioenen voor 2001 premievrij zijn gemaakt of 
zijn ingegaan worden de pensioenen onvoorwaardelijk geïndexeerd op basis van de consumenten prijsindex 
alle huishoudens oktober-oktober van het CBS met een maximum van 5,5%. 
 
Deze 47 gewezen deelnemers en pensioengerechtigden hebben bezwaar gemaakt tegen het voorstel van 
het Pensioenfonds in 2009 om de onvoorwaardelijke toeslagverlening om te zetten naar voorwaardelijke 
toeslagverlening en hebben daarmee het recht behouden op onvoorwaardelijke toeslagverlening.  
 
Voor pensioenaanspraken en –rechten die worden geregeerd door een onvoorwaardelijke 
indexatietoezegging wordt de TV vastgesteld met in acht neming van een verwachte toekomstige stijging 
van 2,5% per jaar. Er wordt geen rekening gehouden met overige toekomstige voorwaardelijke jaarlijkse 
verhogingen. De feitelijk toegekende onvoorwaardelijke toeslag kan meer of minder bedragen dan 2,5% per 
jaar, hetgeen tot een resultaat leidt voor het Pensioenfonds. 
 
6.9.8 OPERATIONEEL RISICO 
Operationeel risico is het risico dat optreedt bij de uitvoering van de pensioen- en beleggingsactiviteiten, 
als gevolg van niet afdoende of falende interne processen, menselijk gedrag en systemen of als gevolg 
van externe gebeurtenissen. Dit risico wordt gemitigeerd door contractuele afspraken die met de 
uitvoerders zijn opgesteld en door procesbeschrijvingen voor de processen die het Pensioenfonds zelf 
uitvoert. Aon Hewitt rapporteert elk kwartaal over de in het Service Level Agreement overeengekomen 
items met betrekking tot de uitvoering van de pensioenregeling. Deze rapportage wordt gecontroleerd 
door de secretaris van het Pensioenfonds in samenspraak met de afdeling Group Human Resources van 
Atradius. 
 
Over de werkzaamheden van Aon Hewitt over de periode oktober 2015 tot en met september 2016 is een 
ISAE 3402 II rapport afgegeven met een verklaring van Deloitte & Touche LLP. Aon Hewitt heeft een 
comfort letter ISAE 3402 II afgegeven over de periode oktober tot en met december 2016. Het bestuur 
heeft kennisgenomen van het ISAE 3402 II rapport en de comfort letter. 
 
BNP Paribas IP is de vermogensbeheerder van het Pensioenfonds. BNP Paribas IP is aanwezig bij 
vergaderingen van de beleggingscommissie, onder meer om te adviseren, te rapporteren over 
ontwikkelingen met betrekking tot de dienstverlening en om de beleggingsrapportages te bespreken.  
De maandelijkse beleggingsrapportages zijn een vast agendapunt op de bestuursvergaderingen. Over de 
werkzaamheden van BNP Paribas IP is een ISAE 3402 II rapport afgegeven met een verklaring van de 
onafhankelijke accountant van BNP Paribas IP, Deloitte & Associés. Het bestuur heeft kennis genomen 
van het ISAE 3402 II rapport. 
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BNP Paribas SS is de custodian van het Pensioenfonds. Over de werkzaamheden van BNPP SS aan het 
Pensioenfonds is een ISAE 3402 II rapport afgegeven met een verklaring van de onafhankelijke 
accountant van BNP Paribas SS, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. , over de periode 1 oktober 
2015 tot en met 30 september 2016, inclusief een bridge letter over de periode vanaf 30 september 2016 
tot en met 31 december 2016. Het bestuur heeft kennisgenomen van het ISAE 3402 II rapport en de 
bridge letter. 
 
Op basis van het ISAE 3402 II rapport en de bijbehorende verklaringen met betrekking tot BNP Paribas IP 
zijn er over de onderzochte periode geen incidenten geweest en zijn er bij de controle van de procedures 
geen afwijkingen geconstateerd. In de ISAE 3402 II rapporten met bijbehorende verklaringen met betrekking 
tot Aon Hewitt en BNP Paribas SS werd melding gemaakt van enkele kleine incidenten. Op basis van de 
ISAE 3402 II rapporten met bijbehorende verklaringen is in alle gevallen door Aon Hewitt en BNP Paribas SS 
actie ondernomen om herhaling van de geconstateerde incidenten te voorkomen, of is de interne organisatie 
zo aangepast dat het risico op toekomstige incidenten gemitigeerd is. Alle gerapporteerde incidenten zijn 
naar de mening van het bestuur voldoende toegelicht en er is voor het bestuur geen aanleiding verdere 
maatregelen te nemen. 
 
In sommige gevallen is door het Pensioenfonds navraag gedaan naar de ISAE 3402 II rapporten met 
bijbehorende verklaringen van derden (externe uitvoerders van de uitvoerder van het Pensioenfonds) om 
een laag dieper te gaan en er zeker van te zijn dat bij de uitbesteding van werkzaamheden aan derden door 
de uitvoerder ook kritisch gekeken wordt naar de processen en eventuele incidenten. Gebleken is dat, 
vanwege geheimhoudingsclausules, de ISAE 3402 II rapporten met bijbehorende verklaringen van derden 
niet met het Pensioenfonds gedeeld mogen worden. 
 
6.9.9 SYSTEEMRISICO 
Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer 
naar behoren functioneert, waardoor beleggingen van het Pensioenfonds niet langer verhandelbaar zijn en 
zelfs, al dan niet tijdelijk, hun waarde kunnen verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit risico voor 
het Pensioenfonds niet beheersbaar. 
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6.9.10 SAMENVATTING RISICO’S S-FORMULE 
 
Risico Risicogrens 31-12-2016 
S1 Renterisico Dynamisch beleid In december 2016 is besloten om de 

renteafdekking aan te passen van 68% 
naar 60% op basis DNB UFR rentecurve. 

S2 Risico zakelijke 
waarden 

Strategische 
beleggingsmix en 
gedefinieerde 
bandbreedtes. 

LDI portefeuille waarbij looptijd buckets 
worden toegepast. 

S3 Valutarisico Beleggingen valuta 
worden (deels) afgedekt. 

In 2016 is het valutarisico gedeeltelijk 
afgedekt met valutaswaps GBP, JPY, USD 

S4 Grondstoffenrisico Het Pensioenfonds belegt 
niet in grondstoffen. 

n.v.t. 

S5 Kredietrisico Binnen het risicobudget 
belegt het Pensioenfonds 
in obligaties met een 
rating van minimaal BBB. 

In 2016 belegde het Pensioenfonds voor 
61% in bonds. 

S6 
Verzekeringstechnisch 
risico 

Minimaliseren van 
langlevenrisico door 
toepassing actuele 
informatie over 
overlevingskansen. 

Prognosetafels AG 2016 met 
fondsspecifieke ervaringssterfte (‘hoog’ 
2016) toegepast. Stop/loss herverzekering 
voor arbeidsongeschiktheid-, partner- en 
wezenpensioen. 

S7 Liquiditeitsrisico Geen liquiditeitsrisico’s. 100% van het vermogen is binnen enkele 
dagen liquide te maken. 

S8 Concentratierisico Geen concentratierisico’s. Voldoende spreiding in de aard en 
kenmerken van beleggingen en/of 
tegenpartijen. 

S9 Operationeel risico Geen operationele 
risico’s. 

Contracten en SLA’s met uitvoerder en 
vermogensbeheerder ingericht. Geen 
operationele risico’s. 

S10 risico uit hoofde 
van actief 
vermogensbeheer 

Geen actief beheer 100% van het vermogen is passief 
beheerd.  
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6.10  VERHOUDING BESTUURDERS / PENSIOENFONDS 
 
De bezoldiging voor de (voormalige) bestuurders in 2016 bedraagt EUR 0 (2015: EUR 0). Het 
Pensioenfonds heeft in 2016 geen personeel in dienst (ook niet in 2015). 
 
Het Pensioenfonds heeft geen leningen verstrekt aan de (voormalige) bestuurders. Ook heeft het 
Pensioenfonds geen vorderingen op de (voormalige) bestuurders. 
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6.11  VOORSTEL TOT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 
 
Het voorstel van het bestuur van het Pensioenfonds, ten aanzien van het in het boekjaar 2016 behaalde 
saldo van baten en lasten van EUR 1.056 is om dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve hetgeen 
reeds als zodanig in de balans is verwerkt. 
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6.12  GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 
Er hebben zich geen gebeurtenissen voor gedaan na balansdatum, die invloed hebben op dit jaarverslag. 
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Jaarrekening 2016 – Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 
 
 
Het bestuur, 
 
 
Amsterdam, 7 juni 2017 
 
 
 
 
A.M. van der Hall      M. van Harten 
Voorzitter      Vice-voorzitter 
 
 
 
 
R.C. Klouth      F.G. Roelands-Pol 
Lid       Lid 
 
 
 
 
R.N. Nibbering      B.A. Grotholt 
Lid       Lid 
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7.  OVERIGE GEGEVENS 
 
7.1  CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 

Verklaring over de jaarrekening 2016 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland op 31 december 2016 en 
van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk 
Wetboek (BW). 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Pensioenfonds Atradius 
Nederland te Amsterdam (‘de stichting’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit: 
• de balans per 31 december 2016; 
• de staat van baten en lasten over 2016; en 
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 

toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek 
2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 
• karakteristieken van het pensioenfonds; 
• kerncijfers; 
• ontwikkelingen op pensioengebied; 
• het bestuursverslag; 
• de overige gegevens; 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

  

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de 
accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor: 
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW; 

en voor 
• een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen 
van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van 
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 
controleverklaring. 

Amsterdam, 7 juni 2017 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
 
Origineel getekend door drs. M. Ferwerda RA 
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 Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 van 
Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 
  

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle 
inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van 
zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. 
Onze controle bestond onder andere uit: 
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van 
de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
stichting. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten 
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 
een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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7.2  VERKLARING VAN DE ACTUARIS  
 
 
Opdracht 
Door Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland te Amsterdam is aan Towers Watson Netherlands B.V. de 
opdracht verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het 
boekjaar 2016. 
 
Onafhankelijkheid 
Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland, zoals 
vereist conform artikel 148 van de Pensioenwet. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het 
pensioenfonds. 
 
Gegevens 
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds.  
Voor de toetsing van de technische voorzieningen en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik 
mij gebaseerd op de financiële gegevens die ten grondslag liggen aan de jaarrekening. 
 
Afstemming accountant 
Op basis van de door mij en de accountant gehanteerde Handreiking heeft afstemming plaatsgevonden over 
de werkzaamheden en de verwachtingen bij de controle van het boekjaar. Voor de toetsing van de 
technische voorzieningen en voor de beoordeling van de vermogenspositie als geheel heb ik de materialiteit 
bepaald op 1.000. Met de accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde afwijkingen boven 67,5 te 
rapporteren. Deze afspraken zijn vastgelegd en de uitkomsten van mijn bevindingen zijn met de accountant 
besproken. 
Ik heb voorts gebruik gemaakt van de door de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole 
onderzochte basisgegevens. De accountant van het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn 
bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid (materiële juistheid en volledigheid) van de basisgegevens 
en de overige uitgangspunten die voor mijn oordeel van belang zijn. 
 
Werkzaamheden 
Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven in 
artikel 147 van de Pensioenwet, onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de 
Pensioenwet. De door het pensioenfonds verstrekte administratieve basisgegevens zijn zodanig dat ik die 
gegevens als uitgangspunt van de door mij beoordeelde berekeningen heb aanvaard. 
Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik onder meer onderzocht of:  
• de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen 

toereikend zijn vastgesteld; 
• de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten; 
• het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-person regel. 
 
Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds, uitgaande van de 
feitelijke situatie op balansdatum. Daarbij heb ik mij gebaseerd op de tot en met balansdatum aangegane 
verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen en is mede het financieel beleid van het 
pensioenfonds in aanmerking genomen. 
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Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
resultaten geen onjuistheden van materieel belang bevatten. 
 
De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het 
Koninklijk Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken en vormen naar mijn mening een 
deugdelijke grondslag voor mijn oordeel. 
 
Oordeel 
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als 
geheel bezien, toereikend vastgesteld. 
 
Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot en 
met 140 van de Pensioenwet, met uitzondering van artikel 132 vanwege het geconstateerde reservetekort 
(op grond van door DNB vastgestelde definities). 
 
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de dekkingsgraad bij het 
minimaal vereist eigen vermogen. 
 
Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland is gebaseerd op de 
tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De 
vermogenspositie is naar mijn mening niet voldoende, omdat het aanwezig eigen vermogen lager is dan het 
vereist eigen vermogen. 

Amstelveen, 7 juni 2017  

E.W.J.M Schokker AAG  
Verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V. 
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8.  BIJLAGEN 
 
AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN 
 
ABTN Actuariële Bedrijfstechnische Nota; 
ALM Analyse van de onderlinge samenhang van de ontwikkeling van beleggingen en verplichtingen ter 
toetsing van het premie-, indexatie- en beleggingsbeleid; 
Asset Beleggingscategorie; 
Basispunt 0,01 procentpunt; 
Benchmark Norm waarmee kosten en prestaties van instellingen uit dezelfde sector worden vergeleken; 
Commodities Beleggingen in goederen en grondstoffen (verbruiksartikelen); 
Compliance Handelen in overeenstemming met (in- en externe) wet- en regelgeving en integriteitsbeleid; 
Corporate governance Goed ondernemingsbestuur, gericht op (het toezien op) integer en transparant 
handelen en het afleggen van verantwoording daarover; 
Dekkingsgraad betreft de mate waarin de toegezegde-pensioenverplichtingen zijn gedekt door aanwezig 
vermogen; 
Duration is de gewogen gemiddelde looptijd van cashflows van vastrentende waarden; 
Duration-mismatch is het verschil in duration tussen de beleggingen en de pensioenverplichtingen; 
Feitelijke premie is de daadwerkelijke premie die betaald wordt door de werkgever en de deelnemers in de 
pensioenregeling; 
Financiële instrumenten omvatten ‘primaire’ financiële instrumenten zoals vorderingen en schulden, 
afgeleide financiële instrumenten zoals opties, termijncontracten en swaps; 
FTK Financieel Toetsingskader 
Gedempte premie is de berekening van de jaarlijkse premie op basis van grondslagen anders dan de 
kostendekkende premie door rekening te houden met verwachtingen en/of historische rendementen; 
Inflatie geldontwaarding; 
Kostendekkende premie is de kostendekkende premie die gelijk is aan de actuarieel benodigde premie 
voor de inkoop van de onvoorwaardelijke onderdelen van de pensioentoezegging; 
LDI fondsen zijn beleggingsfondsen waarin met behulp van renteproducten en rentederivaten de 
rentegevoeligheid van de pensioenverplichtingen nauwkeurig kan worden gematched; 
Nominaal Uitgedrukt in geldwaarde of procenten zonder rekening te houden met toekomstige loon- of 
prijsinflatie; 
Rentetermijnstructuur is het verband tussen de looptijd van een vastrentende belegging enerzijds en de 
daarop te ontvangen marktrente anderzijds; 
Slapers Deelnemers van een pensioenfonds die niet langer bij dit Pensioenfonds pensioenrechten 
opbouwen; 
TOP is tijdelijk ouderdomspensioen; 
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van 
veranderingen in valutawisselkoersen; 
Vastgoedfondsen Een beleggingsfonds waarvan het kapitaal is belegd in vastgoed; 
Vastrentende waarden Beleggingen met een vaste looptijd en een overeengekomen plan van rente en 
aflossing, zoals onderhandse leningen, obligaties en hypothecaire leningen; 
Verantwoordingsorgaan is een orgaan waaraan het bestuur van het Pensioenfonds verantwoording moet 
afleggen; 
Visitatiecommissie bestaat ten minste uit drie externe deskundigen; de visitatiecommissie beoordeelt 
minimaal één keer in de drie jaar het functioneren van het Pensioenfonds; 
Zakelijke waarden Aandelen, private equity, commodities en onroerend goed. 
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