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Bestuursverslag 
 

1. Voorwoord 

 

Geachte lezer, 

 

Met dit jaarverslag legt het bestuur van Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland 
verantwoording af over het gevoerde beleid in 2019. 

Het bestuur kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen boekjaar. De actuele dekkingsgraad 
is afgenomen van 102,0% eind 2018 naar 98,8% per 31 december 2019. De beleidsdekkingsgraad 
daalde van 108,7% naar 99,1%. In 2019 daalde de rente waarop de voorziening pensioenverplichtingen 
wordt berekend (de door DNB voorgeschreven rentetermijnstructuur) nog verder. De totale 
voorziening nam (onder andere) hierdoor toe van EUR 215,2 miljoen naar EUR 258,7 miljoen. Ondanks 
dat het fonds een rendement behaalde van 15,3% op de beleggingen en het beschikbaar vermogen is 
gestegen tot EUR 255,6 miljoen sloot het pensioenfonds het boekjaar 2019 af met een negatief saldo 
van EUR 7,5 miljoen (2018 EUR 15,8 miljoen negatief). 

De financiële positie van het pensioenfonds is in 2019 dus verslechterd, er is ultimo 2019 sprake van 
vermogenstekort en het herstelplan is nog van toepassing. Het herstel blijft achter bij het herstelpad 
van het herstelplan. Helaas kon er ook dit jaar niet uit de middelen van het fonds geïndexeerd worden 
en ook voor de komende jaren blijft het onzeker of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Er 
bestaat nog steeds het gevaar dat de pensioenen gekort moeten worden. De dekkingsgraad aan het 
einde van 2020 is hiervoor bepalend. 

De missie van het pensioenfonds is het beste alternatief te zijn voor de uitvoering van de 
pensioenregeling. Om te kunnen beoordelen hoe het fonds de regeling uitvoert in vergelijking met 
alternatieven heeft het pensioenfonds adviesbureau Westerbrink opdracht gegeven een uitvraag te 
doen bij een viertal APF’en. De conclusie van het onderzoek is dat het onderbrengen van de 
pensioenuitvoering bij een Algemeen Pensioenfonds (APF) met een eigen kring geen voordeel oplevert 
wat betreft de uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten van een collectieve kring zijn weliswaar lager, 
maar het is onzeker of dit in de toekomst zo blijft. Bij het vergelijk is naast de kosten het 
pensioenresultaat een belangrijker criterium. De dekkingsgraden van de onderzochte APF’en zijn 
hoger dan die van het pensioenfonds. Om in te mogen stappen zal er direct gekort moeten worden of 
door de werkgever een extra bijstorting moeten worden gedaan. Een eventuele korting leidt tot een 
lager pensioenresultaat en zorgt ervoor dat een APF op dit moment geen reële optie is. 

In 2019 is het het Risico Management raamwerk verder uitgewerkt en is samen met de risicomanager 
een stap gemaakt met de specifieke invulling.  

Vanaf 29 juli 2019 is Lloyd’s Register Verification B.V. aangesloten bij het pensioenfonds. Deze aan 
Lloyd’s Register gelieerde B.V. heeft slechts enkele werknemers in dienst. Zij vielen voorheen onder 
Lloyd’s Register Nederland of Lloyd’s Register EMEA en bouwden reeds pensioen op bij het 
pensioenfonds. Het overhevelen van deze mensen naar Verification B.V. was nodig om volledig 
voorbereid te zijn op de Brexit. Door van Verification B.V. een aangesloten onderneming te maken 
loopt de pensioenopbouw van deze werknemers gewoon door. 

De relatie met de toezichthouder DNB was goed in het verslagjaar. Tijdens het periodieke gesprek 
met DNB zijn de recente ontwikkelingen bij het fonds besproken. Er zijn geen bijzondere acties, 
aanwijzingen of onderzoeken door de toezichthouder gegeven in 2019. 
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Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zijn de rente en de koersen van risicovolle 
beleggingen in de eerste maanden van 2020 wereldwijd scherp gedaald. Het gevolg is dat de actuele 
dekkingsgraad van het pensioenfonds in 2020 flink is gedaald tot onder de kritische dekkingsgraad 
van circa 95%. In paragraaf 12.5 Coronavirus gaan we hier verder op in. Het bestuur van het 
pensioenfonds houdt de gevolgen van de pandemie op de dekkingsgraad van het pensioenfonds en 
uitvoering van de pensioenregeling en het vermogensbeheer nauwgezet in de gaten in het besef dat 
er nog veel onzekerheid is voor de economische gevolgen op de korte en de lange termijn. 

De achtergronden ten aanzien van deze en andere onderwerpen leest u in dit jaarverslag 2019. 

 

Rotterdam, 7 juli 2020 

 

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland 
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2. Meerjarenoverzicht met kerncijfers en kengetallen 
 
 2019 2018 2017 2016 2015 
      
Aantal deelnemers op 31 december      

Actieve deelnemers 481 472 467 511 512 

Gewezen deelnemers 450 429 395 353 324 

Pensioengerechtigden 225 218 218 207 216 

Totaal 1.156 1.119 1.080 1.071 1.052 

Pensioenuitkeringen (x EUR 1.000,--)      

Ouderdomspensioen1 3.246 3.192 3.157 3.127 2.956 

Nabestaandenpensioen 1.177 1.160 1.189 1.219 1.222 

Arbeidsongeschiktheidspensioen 23 25 15 2 2 

Totaal 4.446 4.377 4.361 4.348 4.180 

Premiebijdragen (x EUR 1.000,--)      

Werknemers 192 852 1.019 1.066 1.087 

Werkgevers (incl. VPL) 5.693 5.826 3.964 4.503 4.597 

Indexatie koopsom (vanuit Escrow) 1.262 1.260 1.088 - - 

Totaal 7.147 7.171 6.071 5.569 5.684 

Indexatie per 1 januari      

Actieve deelnemers middelloon3 1,50% 1,50% 1,88% 1,52% 1,3% 

Inactieven 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

Dekkingsgraden per 31 december      

Aanwezige dekkingsgraad 98,8% 102,0% 109,8% 99,8% 102,0% 

Beleidsdekkingsgraad 99,1% 108,7% 106,1% 95,8% 105,1% 

Vereiste dekkingsgraad 120,6% 121,4% 121,5% 124,1% 124,9% 

Minimaal vereiste dekkingsgraad 
Vermogen 

104,1% 104,1% 104,1% 104,1% 104,1% 

      

Beleggingsrendement 15,3% -3,3% 8,6% 8,7% 0,0% 

      

Saldo baten en lasten (x EUR 1.000,--) -7.495 -15.785 20.592 -4.217 -14.135 

      

Reserves (x EUR 1.000,--) -3.130 4.365 20.150 -442 3.775 

      

      

Tabel 1; Kerncijfers 

Toelichting: 
De premiebijdrage van de werkgever is vanaf boekjaar 2017 inclusief de bijdrage uit de Escrow t.b.v. 
de financiering van de indexatie voor iedereen die per 31 december 2017 deelnemer was en dat op 
het moment van indexeren nog steeds is. In boekjaar 2019 betreft dit een koopsom van EUR 1,3 
miljoen (2018: 1,2 miljoen) voor de indexatie van 1,50% per 1 januari 2020. 

                                                           
1 Inclusief afkopen 
2 De werknemersbijdrage is laag is, omdat de werknemers die reeds per 31 december 2017 in dienst waren in 2018 geen of 
minder werknemersbijdrage hoeven te betalen. Alleen medewerkers die in 2018 in dienst getreden zijn, betalen in 2018 een 
volledige werknemersbijdrage. Zie  artikel 4.7 lid 3 van het pensioenreglement (Middelloonreglement 2018).  
3 De indexatie vanaf 2018 heeft alleen betrekking  op de actieven die per 31 december 2017 in dienst waren. De indexatie 
voor de overige actieven is 0%. 
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De indexatie in de jaren 2017 en eerder is op basis van de toen geldende pensioenregeling en werd 
gefinancierd door de werkgever.  

3. Karakteristieken van het pensioenfonds 

3.1 Profiel 

Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland (hierna aangeduid als het Fonds) voert de 
pensioenregelingen uit van Lloyd’s Register Nederland B.V., Lloyd’s Register EMEA en Lloyd’s Register 
Verification B.V. Het Fonds heeft deze opdracht aanvaard en vastgelegd in een 
uitvoeringsovereenkomst (zie ook paragraaf 3.5) tussen het Fonds en de genoemde aangesloten 
ondernemingen. 

Het Fonds is opgericht in 1972, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 41129184. De laatste statutenwijziging was op 10 oktober 2014. Het 
bestuur in 2019 heeft besloten de statuten op een paar punten aan te passen, de goedkeuring door 
de deelnemersvergadering heeft reeds plaatsgevonden. De nieuwe statuten waren ultimo 2019 nog 
niet bij de notaris gepasseerd. Vanaf het moment van passeren van de statuten bij de  notaris zullen 
de wijzigingen effectief worden. Het Fonds is een ondernemingspensioenfonds dat is aangesloten bij 
de Pensioenfederatie. 

Het Fonds verzorgt de pensioenen van ruim 1.100 (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. 
De totale technische voorziening van deze pensioenen bedraagt ultimo 2019 circa EUR 258,7 miljoen. 

3.2 Missie, doel en (indexatie)ambitie 

De missie van het Fonds is om het best mogelijke alternatief te zijn voor de uitvoering van de 
pensioenovereenkomst(en) die de werkgever heeft afgesloten met zijn (gewezen) werknemers. Bij de 
uitvoering neemt het Fonds de eigen verantwoordelijkheid in acht.  
 
Bij deze missie horen drie belangrijke kernwaarden: 
1. Identiteit  

- herkenbaarheid voor (gewezen) deelnemers van de uitvoering van het pensioen voor de eigen 
populatie; 

- aanpassingsvermogen om het ondernemingspensioenfonds als beste uitvoerings-alternatief 
te handhaven; 

- verzorgen van transparante verantwoording en communicatie. 
 

2. Betrouwbaarheid 
- de besturing van het fonds en de uitvoering van de regeling geschiedt op professionele wijze; 
- uitvoering van pensioenen gebeurt op een foutloze manier. Vragen over pensioenen worden 

adequaat door het pensioenfonds beantwoord. 
 
3. Solide financiële basis 

- door het bestuur wordt een premie vastgesteld, die in overeenstemming is met de 
risicohouding van sociale partners en voldoende dekking biedt om de pensioenambitie te 
kunnen verwezenlijken; 

- risicohouding in overleg met sociale partners leidt tot ‘degelijke’ uitkomsten voor 
pensioenresultaat en neerwaartse risico’s; 

- vormgeving van het indexatiebeleid; 
- de uitvoering van de regeling gebeurt op kostenbewuste wijze, waarbij de kosten in relatie 

staat tot de kwaliteit van de dienstverlening; 
- sociale partners zijn bereid om de kosten van de uitvoering te blijven betalen. 
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Het Fonds stelt zich ten doel het toekennen van pensioenaanspraken aan de deelnemers van het 
Fonds, het uitkeren van (toekomstig) pensioen aan deelnemers, gewezen deelnemers, 
pensioengerechtigden en hun nabestaanden, één en ander in overeenstemming met de 
pensioenreglementen van het Fonds, en hen aldus beschermen tegen de geldelijke gevolgen van 
ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Het Fonds doet dit door zo goed mogelijk invulling te 
geven aan de pensioenovereenkomsten die de werkgever heeft afgesloten met zijn (gewezen) 
werknemers. Het Fonds toetst of de overeenkomst financieel haalbaar en uitvoerbaar is. 
 
De ambitie is om een zo goed mogelijke koopkrachtbescherming waar te maken.  
 
De indexatie voor inactieven is voorwaardelijk en onder andere afhankelijk van de financiële situatie 
van het pensioenfonds. De kosten van de indexatie voor de inactieven komen voor rekening van het 
Fonds. De indexatie voor de actieve deelnemers in de middelloonregeling was tot 2018 
onvoorwaardelijk en de kosten van deze indexatie werden doorbelast aan de aangesloten 
ondernemingen als onderdeel van de kostendekkende premie. Vanaf 1 januari 2018 geldt in principe 
voor alle deelnemers een voorwaardelijk indexatiebeleid. Deelnemers die per 31 december 2017 reeds 
als deelnemer waren opgenomen in de pensioenregeling ontvangen tijdelijk een onvoorwaardelijke 
toeslag. Deze wordt in paragraaf 3.4 en 3.8 toegelicht. 

3.3 Visie, strategie, uitvraag en toekomst 

De visie van het Fonds is dat gegeven, of ondanks, de veranderende omstandigheden het ervan 
overtuigd is dat het Fonds het beste alternatief is voor de uitvoering van de pensioenregeling. 
Aanpassingsvermogen, professionaliteit en kostenbewust handelen is belangrijk om in die positie te 
blijven. Het Fonds stelt daarbij de belangen van alle belanghebbenden (gewezen) deelnemers, 
pensioengerechtigden en werkgevers voorop. 

Het Fonds onderkent de volgende strategische doelstellingen: 

1. Uitvoering binnen de afgesproken kaders van de sociale partners; 

2. het behoud van de eigen identiteit vertaalt zich in de invloed en medezeggenschap van de 
diverse stakeholders en daardoor bestaat het bestuur bij voorkeur uit leden uit de eigen 
organisatie; 

3. het realiseren van een zodanig pensioenresultaat, binnen het gedefinieerde risicobudget, 
zodat een zo goed mogelijke koopkrachtbescherming wordt gerealiseerd;  

4. het op efficiënte en effectieve wijze uitvoeren van de primaire processen (administratie en 
beleggingen); 

5. kostenbeheersing wordt beschouwd in relatie tot de financiële positie, maar is geen doel op 
zich zolang de sociale partners bereid zijn de kosten te betalen. 

6. Het stimuleren dat het pensioenfonds en de aan het pensioenfonds ‘verbonden personen’ op 
alle niveaus handelen in overeenstemming met maatschappelijk geaccepteerde waarden en 
normen in het algemeen, met de specifieke waarden en normen die gelden voor het 
pensioenfonds in het bijzonder en met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Het Fonds blijft zich continu de vraag stellen of de huidige bestaansvorm het meest optimaal is om 
haar eigen visie, doelstellingen en ambities te realiseren.  

Met ingang van 1 januari 2018 is de nieuwe pensioenregeling van kracht geworden. De aangesloten 
ondernemingen van het pensioenfonds zijn dit in 2017 met de gemeenschappelijke ondernemingsraad 
(GOR) overeengekomen. Er is overgegaan naar één pensioenregeling: een voorwaardelijk 
geïndexeerde middelloonregeling.  



 

8 

 

De pensioenleeftijd is aangepast van 67 naar 68 jaar. Waar voorheen de actieve deelnemers een 
onvoorwaardelijke indexatie hadden, gefinancierd door de werkgever, worden in de nieuwe 
pensioenregeling de pensioenen van actieve deelnemers ook uit de middelen van het pensioenfonds 
geïndexeerd op basis van de prijsinflatie. 

De actieve deelnemers per 31 december 2017 ontvangen gedurende hun deelnemerschap tijdelijk een 
onvoorwaardelijke toeslag. Hierover leest u meer in paragraaf 3.8 Kenmerken Pensioenregeling.  

Het Fonds ziet zichzelf als het ‘beste alternatief’ voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst in 
de komende drie tot vijf jaar, maar blijft zich de vraag stellen of dit inderdaad nog het geval is. Het 
Fonds doet dit door periodiek en systematisch de mogelijke alternatieven op een rij te zetten. Deze 
periodieke analyse is primair bedoeld om de eigen visie ‘het beste alternatief te zijn’ tegen een zo 
objectief mogelijke meetlat te houden. Als blijkt dat een alternatief (op onderdelen) beter scoort dan 
het Fonds, zal het bestuur kijken hoe het Fonds zichzelf kan verbeteren en het beste alternatief kan 
blijven. Daarnaast is de periodieke analyse ook bedoeld om de ontwikkelingen van de diverse 
mogelijke uitvoeringsvormen te volgen.  
 
Deze analyse is in 2018 voor het eerst uitgevoerd. Daarbij is gekeken wat goede alternatieve 
uitvoeringsvormen zijn. Per uitvoeringsvorm zijn de voor en nadelen in kaart gebracht. Om tot een 
vergelijking te kunnen komen, hoe de huidige uitvoeringsvorm zich tot de alternatieven verhoudt, is 
er een scorekaart opgesteld. In de scorekaart staat een aantal hoofd- en subcriteria op basis waarvan 
iedere uitvoeringsvorm wordt afgezet tegen de huidige uitvoeringsvorm.  
 
Het belangrijkste hoofdcriterium is het pensioenresultaat, daarnaast zijn de criteria kosten, 
governance, beleggingen en service relevant. De huidige uitvoeringsvorm is het uitgangspunt en 
heeft de (neutrale) score nul op alle criteria. Als een alternatief beter scoort op een criterium dan de 
huidige uitvoeringsvorm leidt dit tot een positief getal en andersom tot een negatief getal. Aldus 
wordt een gewogen gemiddelde voor alle alternatieven ten opzichte van de huidige uitvoeringsvorm 
verkregen.  
 
In het derde kwartaal 2018 heeft het bestuur de scorekaart voor het eerst ingevuld op basis van een 
quick scan van de alternatieve uitvoeringsvormen. Hierbij is geen uitvraag in de markt gedaan. De 
conclusie van deze quick scan is dat het Fonds ‘het beste alternatief’ is. Daarnaast voelde het bestuur 
zich gesterkt door het feit dat in 2018 sociale partners bewust hebben gekozen voor uitvoering van 
de nieuwe pensioenregeling door het Fonds. Vanuit de organisatie wordt het hebben van een eigen 
pensioenfonds duidelijk als meerwaarde gezien. Uit de scorekaart volgt verder dat na ‘het Fonds’ het 
meest voor de handliggende alternatief een APF met eigen kring is. In dit kader heeft in het bestuur 
in 2019 een uitvraag in de markt laten doen om het alternatief ‘APF eigen kring’ verder te 
onderzoeken. 
 
Adviesbureau Westerbrink heeft in 2019 in opdracht van het bestuur een uitvraag gedaan bij een 
viertal APF’en. De conclusie van het onderzoek is dat een APF met eigen kring geen voordeel oplevert 
wat betreft de uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten van een collectieve kring zijn lager, maar het 
is onzeker of dit in de toekomst zo blijft. Het pensioenresultaat is een belangrijker criterium. Bij 
overgang naar een APF is maatwerk ook niet meer mogelijk. De dekkingsgraden van de onderzochte 
APF’en zijn hoger dan die van het pensioenfonds. Om in te mogen stappen zal er direct gekort 
moeten worden of er moet door de werkgever worden bijgestort. Dit zorgt ervoor dat een AFP op dit 
moment geen reële optie is. 

3.4 Beleidsuitgangspunten en strategie in 2019 

Om zijn missie uit te voeren en zijn doelstellingen te bereiken heeft het bestuur een beleidskader 
opgezet; waaronder een beleggingsbeleid, indexatiebeleid, premiebeleid, uitbestedingsbeleid en 
communicatiebeleid.  
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Om dit beleidskader zo goed mogelijk uit te voeren werkt het fondsbestuur samen met werkgever, 
adviseurs en uitvoerende partijen met name op het gebied van vermogensbeheer en 
pensioenuitvoering. De beleidsuitgangspunten zijn vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische 
Nota (ABTN). In de ABTN is de opzet van het Fonds, de risicobeheersing en de wijze van uitvoering 
vastgelegd. Daarnaast is het beleid onder andere vastgelegd in een beleggingsplan en een 
communicatieplan. 
 

De voornaamste beleidsuitgangspunten in 2019 van het Fonds gegroepeerd naar onderwerp zijn: 

De hierna beschreven beleidsuitgangspunten hebben betrekking op het beleid dat in 2019 werd 
gevoerd. 

Algemeen 

• Het bestuur houdt bij zijn besluiten rekening met evenwichtige belangenafweging. 

• Het bestuur handelt in overeenstemming met de wet- en regelgeving. 

• De voorziening pensioenverplichtingen wordt op prudente wijze vastgesteld, rekening 
houdend met de rentetermijnstructuur zoals voorgeschreven door DNB en de voorzienbare 
trend in overlevingskansen door toepassing van de door het Koninklijk Actuarieel Genootschap 
(AG) meest recente gepubliceerde prognosetafel. (zie ook de toelichting op de jaarrekening 
voor een uitgebreide beschrijving van de vaststelling voorziening pensioenverplichtingen). 

• Het pensioenfonds houdt een kostenvoorziening aan die naar verwachting voldoende is om 
de kosten te dekken als er geen onderneming meer aan het Fonds verbonden is. Hierbij is 
ervan uitgegaan dat het Fonds in een dergelijke situatie de pensioenverplichtingen overdraagt 
naar een andere pensioenuitvoerder en vervolgens tot liquidatie overgaat. 

• In het kader van de nieuwe regeling hebben sociale partners benadrukt dat het de 
waardevastheid van pensioenen zwaarder weegt dan het met zekerheid nakomen van de 
nominale verplichtingen. 

Risicohouding en risicobeheersing 

• Het bestuur zorgt voor een adequate risicobeheersing. Zie voor beleidsactiviteiten omtrent 
risicomanagement in 2019 hoofdstuk 4. In hoofdstuk 9 leest u uitgebreid over de opzet van 
het Integrale Risicomanagement en de geïdentificeerde risico’s en beheersmaatregelen. 

• Bij de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2018 heeft het fonds een 
aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd en het fondsbeleid getoetst aan de gestelde 
ondergrenzen. De uitkomsten van de aanvangshaalbaarheidstoets voldoen aan de door het 
bestuur in overleg met sociale partners gestelde ondergrenzen. De uitkomsten van de 
haalbaarheidtoets 2019 voldoen ook in 2019 aan de door het bestuur in overleg met sociale 
partners gestelde ondergrenzen. 

• De risicohouding van het Fonds op de korte termijn vertaalt zich in een vereist eigen vermogen 
(VEV) dat ligt tussen de 19% en 25%. Als het VEV structureel buiten deze bandbreedte 
terechtkomt, treedt het fondsbestuur in overleg met het verantwoordingsorgaan, de 
aangesloten ondernemingen en de ondernemingsraad. 

• De risicohouding van het Fonds op de lange termijn wordt geconcretiseerd door grenzen te 
stellen aan het pensioenresultaat: 

o Startend vanuit de vereiste dekkingsgraad dient het verwachte pensioenresultaat 
tenminste gelijk te zijn aan 95%. 

o Startend vanuit de feitelijke dekkingsgraad dient het verwachte pensioenresultaat 
tenminste gelijk te zijn aan 89%. 

o Startend vanuit de feitelijke dekkingsgraad mag de afwijking tussen het verwachte 
pensioenresultaat en het pensioenresultaat in het slecht weer scenario (het 5% 
percentiel) maximaal 40% zijn. 
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o Door middel van de haalbaarheidstoets wordt jaarlijks beoordeeld in hoeverre nog 
steeds wordt voldaan aan de gekozen grenzen. Indien hier niet aan wordt voldaan, 
treedt het pensioenfonds hierover in overleg met het verantwoordingsorgaan, de 
werkgever en de ondernemingsraad.  

Integriteit 

• Het bestuur heeft een integriteitsbeleid dat er op gericht is om het integriteitsrisico op een zo 
laag mogelijk niveau te houden. Onder integriteitsrisico wordt verstaan het gevaar voor de 
aantasting van de reputatie, alsmede de daaruit voortvloeiende mogelijke bedreiging van het 
vermogen of resultaat van het pensioenfonds. Onderdelen van het beleid zijn onder andere: 

o Een periodieke systematische analyse van integriteitsrisico’s. 
o Het Fonds heeft een gedragscode. De externe compliance officer ziet toe op de 

naleving van de gedragscode en rapporteert hier jaarlijks over aan het bestuur. 
o Het Fonds heeft een incidenten- en klokkenluidersregeling. 

Beleggingsbeleid 

• Het beleggingsbeleid dient in het belang te zijn van de (gewezen) deelnemers en 
pensioengerechtigden en dient bij te dragen aan het volledig nakomen van alle 
pensioentoezeggingen en de ambitie om de pensioenen van de inactieven jaarlijks aan te 
passen aan de prijsontwikkeling. 

• Het Fonds streeft naar een maatschappelijk verantwoorde manier van beleggen. 

• Het Fonds streeft naar rendementsoptimalisatie binnen een aanvaardbaar risicoprofiel. 
Behoud van het vermogen en een voldoende (te verwachten) beleggingsrendement zijn 
belangrijke overwegingen om een acceptabel risiconiveau vast te stellen. 

• Het totale risicobudget wordt gemeten op basis van het Vereist Eigen Vermogen en heeft in 
verband met de tekortsituatie als bovengrens 25%. Veranderingen in de portefeuille worden 
getoetst aan het totale risicobudget. 

• De belangrijkste uitgangspunten om een dergelijk risicoprofiel in samenhang met de 
geformuleerde rendementsdoelstelling te bewerkstelligen zijn: 

o Een dynamische afdekking van het renterisico op basis van een rentestaffel. Bij vooraf 
gedefinieerde renteniveaus horen percentages renteafdekking. Sinds het Fonds in juli 
2015 onder het onderste renteniveau van de staffel is gekomen, is de mate van 
renteafdekking 35%. De renteafdekking kan oplopen tot 80% bij een renteniveau van 
4,3%. 

o De activa die ter dekking van de technische voorzieningen worden aangehouden, 
worden zoveel mogelijk op gereglementeerde markten belegd op een wijze die strookt 
met de aard en duur van de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen. 

o De activa worden zodanig belegd dat de kwaliteit, veiligheid, liquiditeit en het 
rendement van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd. 

o De activa worden naar behoren gediversifieerd. 
o Het valutarisico in de aandelenportefeuille ontwikkelde markten wordt volledig 

afgedekt. 
o Het afdekken van risicoposities met behulp van afgeleide beleggingsinstrumenten 

(derivaten) gebeurt alleen om risico’s te beperken of een doeltreffend 
portefeuillebeheer te vergemakkelijken. 

o De feitelijke allocatie van de vastrentende en zakelijke waarden dienen binnen de door 
het bestuur vastgestelde bandbreedtes te blijven: 

▪ Vastrentende waarden tussen 51% en 61% (norm 56%) 
▪ Zakelijke waarden tussen 39% en 49% (norm 44%) 
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Indexatiebeleid 

• Per 1 januari 2018 is het indexatiebeleid onder de nieuwe regeling veranderd en geldt voor 
zowel de actieve als inactieve deelnemers een voorwaardelijke indexatie (maximaal de stijging 
van de prijsindex). 

• De maatstaf voor vaststelling van de toeslag is de prijsontwikkeling. Voor het vaststellen van 
de toeslag kijkt het Fonds naar de ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens’ gepubliceerd 
door het CBS, van de maand september van het voorgaand jaar ten opzichte van het jaar 
daarvoor. 

• De indexatie van de opgebouwde pensioenen van de (gewezen) deelnemers en 
pensioengerechtigden is voorwaardelijk en mede afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad. Het 
Fonds volgt de regels voor toekomstbestendig indexeren. Dit betekent dat pas vanaf een 
beleidsdekkingsgraad van 110% (de indexatiegrens) een gedeeltelijke indexatie aan de 
(in)actieven mag worden verleend. 

• Ten aanzien van inhaalindexatie geldt dat er alleen wordt gecompenseerd voor vanaf 1 januari 
2015 (aanvang nFTK) ‘misgelopen’ indexatie. Inhaalindexatie kan pas worden verleend als de 
beleidsdekkingsgraad boven de grens ligt waarbij een volledige indexatie mag worden 
gegeven. Maximaal 20% van de buffer van het Fonds boven deze beleidsdekkingsgraad mag 
worden aangewend voor inhaalindexatie. Het fonds geeft herstel van kortingen prioriteit 
boven het inhalen van toeslagen. Vanaf 1 januari 2015 is er voor de inactieven de volgende 
indexatieachterstand: 

- 1 januari 2015:  stijging van de prijzen 0,9% toegekende indexatie 0,4% 
- 1 januari 2016: stijging van de prijzen 0,6% toegekende indexatie 0,0% 
- 1 januari 2017: stijging van de prijzen 0,1% toegekende indexatie 0,0% 
- 1 januari 2018: stijging van de prijzen 1,5% toegekende indexatie 0,0% 
- 1 januari 2019:       stijging van de prijzen 1,88% toegekende indexatie 0,0% 
- 1 januari 2020:       stijging van de prijzen 2,65% toegekende indexatie 0,0%  

• Het bestuur besluit elk jaar, rekening houdend met de indexatiegrens, de financiële positie van 
het pensioenfonds, de uitkomsten van de haalbaarheidstoets en het advies van de adviserend 
actuaris, of en zo ja in hoeverre per 1 januari van enig jaar krachtens de pensioenreglementen 
(inhaal)indexatie wordt verleend. 

• De deelnemers die per 31 december 2017 deelnemer waren bij het Fonds en aaneensluitend 
tot het moment van toeslagverlening deelnemer van het Fonds zijn gebleven ontvangen 
jaarlijks uit de Escrow in beginsel de volgende toeslag, in de jaren 2018 tot en met 2024: 
(maximaal) 1,5% en vanaf 2025: 2,5% per jaar. De toeslag zal echter nooit hoger zijn dan de 
algemene loonstijging in Nederland.  
 
Als de toeslag vanuit de Escrow niet volledig kan plaatsvinden omdat er onvoldoende middelen 
in de Escrow zijn, ontvangen de daarvoor in aanmerking komende deelnemers in aanvulling 
op de toeslag vanuit de Escrow ook de voorwaardelijke toeslag vanuit de middelen van het 
Fonds (die aan de overige (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden wordt toegekend) 
voor zover de totale toeslag niet hoger uitkomt dan de CAO-loonstijging (gemaximeerd op 
1,5%/ 2,5%). 

Premiebeleid 

• De financiering van de pensioenen vindt plaats op basis van een zogeheten systeem van 
Collective Defined Contribution (CDC–regeling). De jaarlijkse premie wordt vastgesteld op 
basis van een vaste premiemethodiek, welke is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De 
totale premie voor de aangesloten ondernemingen is ten minste kostendekkend 
overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de Pensioenwet. Er bestaat geen 
bijstortverplichting van de werkgever. 
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• Het Fonds kan de premie(systematiek) niet eenzijdig aanpassen. De kenmerken van het 
premiebeleid zijn verder: 

o Prudentieafslag van 0,15% op het verwacht rendement waarmee de premie wordt 
berekend voor de jaren 2018 tot en met 2022 en daarna 0,25%. De prudentieafslag is 
ter compensatie vanwege het feit dat het Fonds de premie onder de nieuwe 
pensioenregeling niet meer eenzijdig kan aanpassen. Door de prudentieafslag wordt 
de financiële basis van het Fonds verstevigd wat zal leiden tot een hogere 
premiedekkingsgraad. 

o Kostenopslag van 2,25% van de totale salarissom voor directe uitvoeringskosten. 
o Opslag voor toekomstbestendige indexatie. Hiermee wordt rekening gehouden door 

het verwacht rendement dat gebruikt wordt voor de rekenrente van de premie te 
verlagen met de minimaal voorgeschreven verwachte prijsinflatie. Dit minimum 
bedraagt 2%, waarbij in een periode van vijf jaar naar dit niveau wordt toegegroeid. 
Dit geldt ook gedurende de periode dat de actieven nog uit de escrow geïndexeerd 
worden. De afslag voor prijsinflatie op het rendement zorgt voor een lagere 
rekenrente van de premie en daarmee voor een hogere premie. 

o Het opnieuw vastzetten van de rentecurve voor het verwacht rendement op risicovrije 
vastrentende waarden per 30 september 2017 (was 30 september 2015). De 
rentecurve is voor vijf jaar vastgezet. Omdat de rentecurve per 30 september 2017 
iets lager ligt dan per 30 september 2015, leidt dit tot een iets hogere premie. De reset 
van de rentecurve is aan toezichthouder DNB voorgelegd en op 11 december 2017 
door DNB akkoord bevonden. 

o Voor een bepaalde groep deelnemers zijn bij de wijziging van de regeling 
voorwaardelijk VPL-rechten toegekend. De inkoop van deze rechten vindt plaats bij 
pensioeningang vanuit actieve dienst, maar uiterlijk per 31 december 2020. De VPL-
inkoop vindt in beginsel dekkingsgraadneutraal plaats op basis van de DNB-
rentetermijnstructuur en een solvabiliteitsopslag die gelijk is aan het aanwezig eigen 
vermogen, maar minimaal 0%. 

• De werkgeversbijdrage is gelijk aan de totale feitelijke premie minus de deelnemersbijdrage. 

• De deelnemersbijdrage in de basispensioenregeling bedraagt 6% van de voor de deelnemer in 
het betreffende boekjaar vastgestelde pensioengrondslag. Deze bijdrage wordt door de 
aangesloten onderneming op het salaris van de deelnemer ingehouden. 

• Voor werknemers die al vóór 1 januari 2018 deelnemer waren bij het pensioenfonds geldt het 
volgende: 

o In dienst getreden in 2017 in de middelloonregeling: 2,3% *) 
o In dienst getreden in 2016 in de middelloonregeling: 1,2% *) 
o In dienst getreden in 2015 of eerder in de middelloonregeling: 0% *) 
o Tot 2018 deelnemer aan de eindloonregeling: 0%. 

*) Deze percentages gelden in 2018 en 2019. Vanaf 2020 is het percentage 3,5%. 
 

• Om ongewenste fluctuatie van de feitelijke premie door invloed van de rentestand te 
voorkomen maakt het Fonds gebruik van de door het raamwerk van het Besluit financieel 
toetsingskader pensioenfondsen (FTK) gegeven mogelijkheid om premiedemping te 
bewerkstelligen. Het is daarbij toegestaan om af te wijken van de rentetermijnstructuur als 
rekenrente voor de vaststelling van de premie. Het Fonds dempt de kostendekkende premie 
op basis van verwacht fondsrendement. 

• De feitelijke premie is gelijk aan de gedempte kostendekkende premie. Het deel van de 
feitelijke premie dat betrekking heeft op de reguliere pensioenopbouw wordt in rekening 
gebracht bij de aangesloten ondernemingen. Het deel van de feitelijke premie dat betrekking 
heeft op de Tijdelijke toeslag wordt in rekening gebracht bij de Stichting Toeslagverlenging 
Escrow Lloyd’s Register. 
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• Het kenmerk van een CDC pensioenregeling is dat de aangesloten ondernemingen bij 
eventuele tekorten in het fonds niet hoeven bij te storten. Ook is de premiemethodiek 
vastgelegd. Bij tekorten heeft het Fonds dus uitsluitend nog de mogelijkheid om de pensioenen 
te verlagen.  

o Het Fonds informeert de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en 
aangesloten ondernemingen schriftelijk over het besluit tot vermindering van 
pensioenaanspraken en pensioenrechten. De vermindering kan op zijn vroegst drie 
maanden nadat de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, aangesloten 
ondernemingen en toezichthouder hierover geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd. 

o Indien het Fonds de pensioenaanspraken en pensioenrechten vermindert, wordt deze 
vermindering vastgelegd, met als streven om deze vermindering op een later moment 
ongedaan te maken. 

Uitbestedingsbeleid 

• Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor, en behoudt volledige zeggenschap over de 
uitbestede activiteiten of processen. 

• Taken en werkzaamheden die kunnen worden geschaard onder het vaststellen van beleid 
worden niet uitbesteed. 

• In geval van uitbesteding voert het bestuur een systematische analyse uit van de risico’s die 
samenhangen met de uitbesteding van werkzaamheden. 

• Werkzaamheden op het gebied van strategische advisering, uitvoering, monitoring en controle 
worden onafhankelijk van elkaar uitgevoerd om zodoende een adequate functiescheiding te 
realiseren. 

• Bij uitbesteding van werkzaamheden dient iedere (schijn van) belangenverstrengeling te 
worden vermeden. 

• Uitbestedingsrelaties worden (onder andere) geselecteerd op basis van optimale kwaliteit, 
zorgvuldigheid en openheid met betrekking tot de uitvoering van de dienstverlening 
Uitbestedingsrelaties worden periodiek geëvalueerd. 

Communicatiebeleid 

• Het communicatiebeleid is erop gericht dat wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen 
ten aanzien van communicatie. Hierbij zijn de hieronder vermelde doelstellingen van belang. 

• Informatieverstrekking: 
o De informatie moet aansluiten bij de behoeften en kenmerken van de ontvanger. 
o De informatie moet relevant en toegankelijk zijn. 
o De informatie moet zijn getoetst op de normen: correct, duidelijk, tijdig en 

evenwichtig. 

• Pensioenbewustwording 

• Pensioeninzicht 

3.5 Uitvoeringsovereenkomst met de aangesloten ondernemingen 

Tussen het Fonds en de aangesloten ondernemingen is een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. De 
uitvoeringsovereenkomsten met Lloyd’s Register Nederland B.V. en Lloyd’s Register EMEA van 1 januari 
2018 zijn per 21 oktober 2019 vervangen door een nieuwe uitvoeringsovereenkomst in verband met het 
toetreden van Lloyd’s Register Verification B.V. per 29 juli 2019 tot het Fonds. De drie 
uitvoeringsovereenkomsten zijn inhoudelijk hetzelfde.  
 
De voornaamste bepalingen uit de uitvoeringsovereenkomst van 2018 luiden als volgt: 

• De aangesloten ondernemingen hebben de uitvoering van de pensioenovereenkomsten welke 
zijn vastgelegd in de pensioenreglementen opgedragen aan het Fonds. 

• Het bestuur van het Fonds heeft de opdracht tot uitvoering van de hiervoor genoemde 
pensioenovereenkomsten aanvaard. 
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• De aangesloten ondernemingen verklaren alle verplichtingen die uit de statuten en de 
pensioenreglementen van het Fonds voor de aangesloten ondernemingen voortvloeien, te zullen 
nakomen en aanvaarden. 

• De aangesloten ondernemingen verplichten zich jegens het Fonds om de werknemers, die volgens 
de bepalingen van de pensioenreglementen aan de voorwaarden van toetreding voldoen, als 
deelnemer bij het Fonds aan te melden. Het Fonds verplicht zich deze werknemers, die volgens 
de statuten en de pensioenreglementen daarvoor in aanmerking komen, als deelnemer in het 
Fonds op te nemen. 

• Als overgangsmaatregel bij de wijzigingen per 1 januari 2018 is een stichting opgericht voor het 
beheer van een geblokkeerde rekening (Escrow-rekening), welke bedoeld is ter financiering van 
Tijdelijke toeslagen ten behoeve van deelnemers die op 31 december 2017 deelnemer waren in 
het fonds, ter grootte van (maximaal) 1,5% per jaar voor de jaren 2018 tot en met 2024 en 
vervolgens 2,5% per jaar totdat de Escrow-rekening leeg is. (zie voor een uitgebreide toelichting 
paragraaf 3.8) 

• Het Fonds stelt pensioenreglementen op in overeenstemming met de pensioenovereenkomsten 
en de uitvoeringsovereenkomst en brengt deze pensioenreglementen in overeenstemming met 
eventuele wijzigingen in de pensioenovereenkomst over welke wijzigingen de aangesloten 
ondernemingen het Fonds onverwijld informeren. 

• Wijzigingen in de statuten en de pensioenreglementen vereisen de goedkeuring van de 
vergadering van deelnemers. Geen overleg met de directie en goedkeuring van de vergadering 
van deelnemers is vereist, wanneer de wijzigingen verband houden met een wijziging van de 
pensioenovereenkomsten, wijziging van dwingende wet- en regelgeving, door de toezichthouder 
gegeven aanwijzingen, het voorbehoud dat de aangesloten onderneming heeft gemaakt ten 
aanzien van de verschuldigde bijdragen (op grond van ingrijpende wijziging van omstandigheden) 
of met de ontoereikendheid van de middelen van het Fonds. 

• De door de aangesloten ondernemingen verschuldigde bijdragen voor de pensioenregeling 
worden, in overeenstemming met het hieromtrent in de pensioenreglementen en de actuariële 
en bedrijfstechnische nota bepaalde, vastgesteld door het bestuur na advies van de adviserende 
actuaris. De bijdragen dienen in beginsel steeds kostendekkend te zijn overeenkomstig het 
daaromtrent bepaalde in de Pensioenwet. Kortingen op de bijdragen en/of terugstortingen door 
het Fonds zijn uitgesloten. 

• Op de ingegane pensioenen en opgebouwde pensioenaanspraken van (gewezen) deelnemers en 
pensioengerechtigden wordt jaarlijks een voorwaardelijke toeslag verleend van maximaal de 
procentuele verhoging van de consumentenprijsindex voor alle huishoudens, zoals gepubliceerd 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek, over de periode van september van het vorige jaar 
ten opzichte van september van het jaar daarvoor. Het bestuur van het fonds beslist jaarlijks in 
hoeverre de ingegane pensioenen en opgebouwde pensioenaanspraken per 1 januari van dat jaar 
worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslag is geen reserve gevormd en wordt geen 
premie betaald. De toeslag wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Er wordt niet meer 
toeslag verleend dan naar verwachting in de toekomst te realiseren is conform de richtlijnen van 
het Financieel Toetsingskader. Bij een beleidsdekkingsgraad van minder dan 110% wordt geen 
toeslag verleend.  

• Opzegging van de overeenkomst kan alleen per 31 december van een jaar, met in achtneming van 
één jaar opzegtermijn. 
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3.6 Organisatiestructuur en betrokken partijen 

Algemeen 

Het Fonds heeft een paritair bestuursmodel waarin het bestuur het hoogste orgaan is. Het bestuur is 
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de uitvoering van de pensioenregelingen. 
Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het Fonds. 
Pensioenadministratie, vermogensbeheer en bestuursondersteuning zijn uitbesteed aan derde 
partijen. Het bestuur blijft conform de eisen van de Pensioenwet eindverantwoordelijk voor de juiste 
uitvoering van de uitbestede taken. Het Fonds heeft zelf geen personeel in dienst. 

Website 

www.pensioenfondslr.nl. De webhosting is uitbesteed aan Aon. 

Organogram Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland ultimo 2019 

 

Samenstelling bestuur per 31 december 2019 
Naam M/V & Leeftijd: Geleding: Lid sinds: Einde zitting 
P.C. Molenaar (voorzitter) M 57 Werkgevers 05-07-2017 n.v.t. 
W. den Dekker (vice voorzitter) M 50 Werkgevers 04-01-2012 n.v.t. 
A.W.M. Holthuis M 63 Werkgevers 11-12-2018 n.v.t. 
F.N. Spronk (secretaris) M 54 Deelnemers 10-03-2010 01-10-2023 
R.A.P. Halkes M 53 Deelnemers 24-06-2003 01-04-2022 
T.C. Verspaandonk M 72 Pensioengerechtigden 01-07-2016 01-07-2020 
 
De heer F.N. Spronk is per 1 oktober 2019 door het bestuur herbenoemd voor een nieuwe 
bestuursperiode van 4 jaar.   

Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de heren Molenaar, Den Dekker en Spronk. Het mandaat 
van het dagelijks bestuur is vastgelegd in de notitie ‘Nadere uitwerking van het dagelijks beleid’. 
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Samenstelling verantwoordingsorgaan per 31 december 2019 
 
Naam M/V & Leeftijd: Geleding: Lid sinds: Einde zitting 
C.J.J. de Vos (voorzitter) M 70 Pensioengerechtigden 01-02-2015 01-02-2023 
A. van der Vorm V  40 Deelnemers 27-10-2016 27-10-2020 
E.T. van den Heuvel (secretaris) M 42 Deelnemers 23-10-2014 23-10-2022 
M.P.A. Kok M 57 Werkgevers 27-11-2018 01-07-2021 
 
De heer Vos is per 1 februari 2019 herkozen als vertegenwoordiger van de gepensioneerden. Volgens 
het rooster van aftreden, is per jaar steeds één VO-lid herkiesbaar c.q. hernoembaar. Hierdoor blijft 
kennis en ervaring behouden. 

Intern toezicht 

Het intern toezicht is vormgegeven middels een visitatiecommissie bestaande uit externe 
deskundigen. De visitatiecommissie wordt jaarlijks benoemd door het bestuur na bindende voordracht 
door het verantwoordingsorgaan. Ultimo 2019 bestaat de visitatiecommissie uit de volgende leden: 
W. Caderius van Veen 
H. Mens 
H-J. Strang 
 
Zie ook na dit bestuursverslag het hoofdstuk “Intern Toezicht” voor meer informatie en een 
samenvatting van het laatste visitatierapport. 

Beleggingsadviescommissie (BAC) 

R.A.P. Halkes 
P.C. Molenaar 
B.J. Kobus, voorzitter (Sprenkels & Verschuren) 
 
Het bestuur als geheel is primair verantwoordelijk voor de vaststelling van het strategisch 
beleggingsbeleid en het jaarlijkse beleggingsplan. De BAC heeft hierin een adviserende en 
voorbereidende rol. Verder zorgt de BAC voor monitoring van het beleggingsbeleid, de beoordeling 
van de beleggingsrapportages en de periodieke evaluatie van de vermogensbeheerders. De commissie 
wordt ondersteund door Sprenkels & Verschuren en de bestuursondersteuner. 

Communicatie- en pensioencommissie (CPC)  

W. den Dekker, voorzitter 
T.C. Verspaandonk 
 
De CPC heeft een voorbereidende en adviserende rol richting het bestuur over de aandachtsgebieden 
communicatie, juridische en fondsdocumenten, toeslagen en actuariële zaken. De commissie wordt 
ondersteund door de adviserend actuaris en de bestuursondersteuner. De taken, bevoegdheden en 
werkwijze van de CPC zijn vastgelegd in het Reglement Communicatie- en Pensioencommissie. 

Risicomanagement Commissie (RC)  

A.W.M. Holthuis, voorzitter 
F.N. Spronk 
 
De RC adviseert het bestuur over de administratieve organisatie, de interne risicobeheersing en de 
interne controlfunctie van het pensioenfonds, respectievelijk van de externe uitvoerders en verifieert 
of deze tenminste voldoet aan de eisen die de externe toezichthouder daaraan stelt.  
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De RC heeft een voorbereidende en adviserende rol richting het bestuur en heeft als belangrijkste 
taken: 

• de uitvoering van het integrale risicomanagement (IRM) van het pensioenfonds; 

• de opzet, bestaan en werking van de administratieve organisatie en de interne 
risicobeheersing van het pensioenfonds, alsmede de rapportage hierover; 

• belast met de niet-financiële risico’s en financiële risico’s (de risico’s in het domein van het 
vermogensbeheer vallen onder de scope van de beleggingscommissie); 

• periodieke rapportages; 

• ondersteuning van de sleutelfunctiehouder risicobeheer als vervuller van de sleutelfunctie. 
 
De commissie wordt ondersteund door TriVu en de bestuursondersteuner. De heer P. de Koning is in 
de bestuursvergadering van 7 mei 2019 aangesteld als adviseur van de RC (risicomanager). De taken, 
bevoegdheden en werkwijze van de RC zijn per 7 mei 2019 vastgelegd in het Reglement 
Risicomanagement Commissie.  
 
Sleutelfunctiehouders  
Actuarieel, G. Koning (certificerend actuaris Triple A)  – Vervuller: certificerend actuaris. 
Risicobeheer, T. Holthuis (waarnemend)   – Vervuller : De RC en de extern adviseur. 
Interne audit, Externe vacature     – Vervuller: uitbesteed aan externe partij. 
 
Het sleutelhouderschap van de actuariële functie en de bijbehorende werkzaamheden worden 
ondergebracht bij de heer Koning, certificerend actuaris bij Triple A. De heer Holthuis is waarnemend 
sleutelfunctiehouder voor de Risicobeheerfunctie. De invulling sleutelfunctie Interne Audit moet nog 
worden ingevuld, dit zal in 2020 gerealiseerd worden. Voor het houderschap en de vervulling van de 
Interne Audit sleutelfunctie zal een extern natuurlijk persoon worden benoemd, welke in de 
organisatie van het fonds wordt opgenomen.  
 

Compliance officer 

G.J. Mersch, GBA Accountants & Adviseurs 
 
Het Fonds heeft de functie van compliance officer extern ondergebracht. De compliance officer ziet 
toe op de juiste naleving van de gedragscode en rapporteert hier jaarlijks over aan het bestuur. Verder 
fungeert de compliance officer als vertrouwenspersoon in het kader van de ‘Incidenten- en 
klokkenluidersregeling’. 
 
Uitbesteding 

Pensioen- en financiële administratie 

RiskCo Administrations B.V. 

 

Vermogensbeheerders 

BMO Asset Management (staatsobligaties en swaps, maatwerkportefeuille t.b.v. de renteafdekking) 

Vanguard (bedrijfsobligaties en aandelen, passief beheer) 

CBRE Global Investors (vastgoed) 

 

Risicoherverzekering 

ElipsLife 

 

Zie ook paragraaf 3.7 voor meer informatie over de uitbesteding. 
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Ondersteuning en controle 

Vaste adviseurs 

Aon, adviserend actuaris 

Sprenkels & Verschuren, vermogensadviseur 

TriVu, adviseur risicomanagement commissie 

 

Bestuursondersteuning 

Aon 
 

Accountant 

Ernst & Young Accountants LLP (EY) 
 

Certificerend actuaris 

G. Koning AAG, Triple A – Risk Finance Certification 

3.7 Uitbesteding 

Algemeen 

Een belangrijk deel van de uitvoerende werkzaamheden van het Fonds is uitbesteed aan externe 
partijen. De externe partijen hebben ruime ervaring op de te onderscheiden terreinen. De 
pensioenadministratie (waaronder de deelnemers-, uitkeringen- en vanaf 2017 ook de financiële 
administratie) is uitbesteed aan RiskCo. De pensioenadministratie van RiskCo is de basis voor de 
berekening van de (totale) voorziening pensioenverplichtingen zoals deze is opgenomen in het 
jaarverslag. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan BMO Asset Management, Vanguard en CBRE 
Global Investors. De vastgoedportefeuille onder beheer van CBRE wordt geleidelijk afgebouwd en 
bedraagt ultimo 2019 nog maar 29k. 

Contract en SLA afspraken 

Met alle uitbestedingsrelaties is een contract afgesloten waarin de bevoegdheden en afspraken zijn 
vastgelegd. In het contract met RiskCo is een Service Level Agreement (SLA) opgenomen. In deze 
overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de te leveren prestaties bij een groot aantal processen die 
RiskCo uitvoert voor het Fonds. Het Fonds wordt via rapportages periodiek geïnformeerd over de 
realisatie van de SLA-afspraken. Daarnaast vindt tussen dagelijks bestuur en de pensioenadministratie 
regelmatig overleg plaats over allerlei lopende zaken. 

ISAE3402-rapportages 

Het beleid van het Fonds is om via ISAE3402- of gelijkwaardige rapportages zicht te krijgen op de 
effectieve werking van de interne beheersmaatregelen bij de uitbestedingsrelaties. Een ISAE3402-
rapportage is een rapportage van de uitbestedingsorganisatie voorzien van een oordeel van een 
onafhankelijke accountant. Hierin geeft de auditor aan of de uitbestedingsorganisatie haar in de 
rapportage genoemde processen op orde heeft en of de beheersingsmaatregelen in de processen 
gedurende een bepaalde periode effectief hebben gewerkt. Van zowel RiskCo als de 
vermogensbeheerders BMO en Vanguard worden jaarlijks ISAE3402- of gelijkwaardige rapportages 
ontvangen. Indien door een uitbestedingspartner een ISAE3402 wordt afgegeven die niet het gehele 
boekjaar bestrijkt zal aan het management van de uitbestedingspartner een verklaring worden 
gevraagd of er in de periode die niet door de ISAE3402 wordt afgedekt materiële wijzigingen zijn 
geweest in de manier waarop de dienstverlening is uitgevoerd (“een Bridge Letter”). 
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Evaluatie en beoordeling 

De werkzaamheden en resultaten van de verschillende uitbestedingsrelaties van het Fonds worden 
periodiek door het bestuur beoordeeld en geëvalueerd. Dit gebeurt op verschillende manieren die bij 
elkaar ervoor zorgen dat het bestuur grip houdt op de uitbestedingsorganisaties: 

• ieder kwartaal worden de SLA rapportages beoordeeld; 

• er is veelvuldig contact en overleg met de pensioenadministratie en de vermogensbeheerders; 

• het bestuur beoordeelt ieder jaar de uitgebrachte ISAE3402 of gelijkwaardige rapportages en legt 
de conclusies schriftelijk vast. Partijen worden aangesproken op eventuele bevindingen en 
gevraagd naar de verbeteracties; 

• van partijen wordt een Bridge Letter gevraagd. Indien het bestuur aanleiding heeft om te twijfelen 
aan de kwaliteit van deze verklaring zal zij op basis van de SLA rapportages en beoordeling van 
overige werkzaamheden voor de ontbrekende periode beoordelen of er zich geen bijzonderheden 
hebben voorgedaan; 

• uitbestedingsrelaties worden periodiek geëvalueerd. 
 

3.8 Kenmerken pensioenregelingen 

Het pensioenfonds voerde tot 2018 twee pensioenregelingen uit voor Lloyd’s Register Nederland B.V. 
en Lloyd’s Register EMEA, beide gevestigd in Rotterdam; ‘Pensioenreglement 1 januari 2006’ voor 
werknemers die vóór 1 april 2003 in dienst zijn getreden bij één van de aangesloten ondernemingen 
en ‘Pensioenreglement 1 april 2003’ voor werknemers die vanaf 1 april 2003 in dienst zijn getreden bij 
één van de aangesloten ondernemingen.  

Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe pensioenregeling die geldt voor alle werknemers van alle 
aangesloten ondernemingen. Hierna staan de kenmerken van de pensioenregeling die vanaf 1 januari 
2018 van kracht is geworden.  

De belangrijkste kenmerken van het ‘Pensioenreglement 2018’ zijn: 

• het betreft een middelloonregeling; 

• maximaal pensioensalaris EUR 107.593,-- (in 2019); 

• franchise EUR 13.785,-- (in 2019); 

• opbouwpercentage 1,875% per jaar; 

• partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen; 

• standaard pensioenleeftijd 68 jaar; 

• voorwaardelijke indexatie op basis van prijsinflatie; 

• eigen bijdrage 6% van de pensioengrondslag; 

• Voor werknemers die al vóór 1 januari 2018 deelnemer waren bij het pensioenfonds geldt een 
afwijkende eigen bijdrage, te weten: 

- In dienst getreden in 2017 in de middelloonregeling: 2,3% *)  
- In dienst getreden in 2016 in de middelloonregeling: 1,2% *) 
- In dienst getreden in 2015 of eerder in de middelloonregeling: 0% *) 
- Tot 2018 deelnemer aan de eindloonregeling: 0% 

*) Deze percentages gelden in 2018 en 2019. Vanaf 2020 is het percentage 3,5%. 
 

De pensioenregeling 2018 omvat ook een arbeidsongeschiktheidspensioen, een tijdelijk 
partnerpensioen en een wezenpensioen. Voor een specifieke groep deelnemers is in het kader van de 
Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloop nog een 
voorwaardelijke overgangsregeling (VPL) van toepassing. Dit geldt voor deelnemers die voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 

a. vóór 1 april 2003 een dienstverband zijn aangegaan met een aangesloten onderneming, en 
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b. dit dienstverband nadien niet hebben beëindigd, en 

c. op 31 december 2004 nog niet de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, en 

d. waarvoor op grond van de in de pensioenregeling geldig tot en met 31 december 2005 
opgenomen prepensioenregeling een eerdere prepensioenleeftijd dan 62 jaar gold. 

Deze deelnemers ontvangen een aanvulling op de te verkrijgen pensioenen uit de pensioenregeling 
die per 1 januari 2006 in werking is getreden voorzover deze deelnemers in die pensioenregeling 
minder pensioen konden opbouwen in vergelijking met wat deze deelnemers konden opbouwen in de 
tot 2006 geldende pensioenregeling met inbegrip van de daarin opgenomen prepensioenregeling. 

De aanvullende aanspraak wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde 
aanvullende spraken zijn gefinancierd. Wanneer de deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat 
deze aanspraak (volledig) is gefinancierd, heeft de deelnemer alleen recht op dat moment 
gefinancierde en opgebouwde deel van de aanvullende pensioenaanspraak. De pensioenaanspraak 
moet uiterlijk 31 december 2020 gefinancierd zijn. Wanneer het pensioen van de deelnemer vóór 31 
december 2020 ingaat, moet het in te kopen pensioen bij pensioeningang gefinancierd zijn. De 
berekeningswijze, financieringswijze en wijze van toeslagverlening van de aanvullende aanspraak is 
vastgelegd in een addendum van Pensioenreglement 2018. 

De pensioenregeling kent verder diverse keuzemogelijkheden: zo kan worden gekozen voor een 
andere pensioendatum en verschillende pensioensoorten kunnen tegen elkaar worden uitgeruild. 

De actieve deelnemers per 31 december 2017 ontvangen gedurende hun deelnemerschap tijdelijk een 
onvoorwaardelijke toeslag. Deze tijdelijke toeslag wordt gefinancierd vanuit een Escrow (geblokkeerde 
rekening) die buiten het pensioenfonds is ondergebracht. De werkgever stort in totaal een bedrag van 
EUR 19 miljoen op deze Escrow rekening. Zolang deze tijdelijke toeslag vanuit de Escrow kan worden 
gefinancierd, komt deze in plaats van de voorwaardelijke toeslag vanuit de middelen van het 
pensioenfonds. De tijdelijke toeslag bedraagt (maximaal) 1,5% in de jaren 2018 tot en met 2024 en 
vanaf 2025 2,5% per jaar. De tijdelijke toeslag wordt gemaximeerd op de CAO-loonontwikkeling in 
Nederland. Als de aanwezige dekkingsgraad hoger is dan het vereist eigen vermogen kunnen deze 
deelnemers naast de tijdelijke toeslag ook een toeslag vanuit de middelen van het pensioenfonds 
ontvangen. De hoogte van de toeslag uit de middelen van het Fonds is gelijk aan het eventuele 
positieve verschil tussen de reguliere toeslag vanuit het Fonds en de tijdelijke toeslag. De hoogte van 
de toeslag is samen met de tijdelijke toeslag maximaal gelijk aan de CAO-loonontwikkeling in 
Nederland. 
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3.9 Ontwikkelingen in deelnemers 

Demografie deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden ultimo 2019 

 Aantal deelnemers  

lft Actief Gewezen Pensioengerechtigd Totaal 

< 20 0 0 5 5 
20-25 1 0 11 12 
25-30 20 6 3 29 
30-35 35 27 0 62 
35-40 49 60 0 109 
40-45 62 72 0 134 
45-50 59 75 3 137 
50-55 99 89 4 192 
55-60 80 65 6 151 
60-65 60 39 12 111 
65-70 16 17 30 63 
70-75 0 0 74 74 
75-80 0 0 34 34 
80-85 0 0 25 25 
85-90 0 0 14 14 
90-95 0 0 4 4 
>95 0 0 0 0 
Totaal 481 450 225 1.156 

 
 
Mutatieoverzicht deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 
 
 

 
 

Deel-
nemers 

Gewezen 
deel-
nemers 

Ouder-
doms-
pensioen 

Partner-
pensioen 

Wezen- 
pensioen 

Arbeids-
ongeschiktheids-
pensioen 

Totaal 
pensioen-
gerechtigden 

Aantallen per  
1 januari 2019 472 429 134 63 19 2 218 

        
Bij 49 36 9 2 4 1 16 
        
Af 40 15 3 1 5 0 9 

Aantallen per  
31 december 2019 481 450 140 64 18 4 225 
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4. Verantwoording over het gevoerde beleid in 2019 

4.1 Inleiding 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en legt verantwoording af aan 
de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, het verantwoordingsorgaan en de externe 
toezichthouders. Het bestuur doet dit door het opstellen van een jaarverslag (incl. controle-
verklaringen van de accountant en de certificerend actuaris), rapportages aan de externe 
toezichthouders en communicatie naar de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. 
 
Strategische doelstellingen 
Zoals in paragraaf 3.3 is beschreven, heeft het Fonds vanuit haar missie om ‘het best mogelijke 
alternatief’ te zijn voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst een aantal strategische 
hoofddoelstellingen geformuleerd. Deze zijn: 

- uitvoering binnen de afgesproken kaders van de sociale partners; 
- het behoud van de eigen identiteit vertaalt zich in de invloed en medezeggenschap van de 

diverse stakeholders en daardoor bestaat het bestuur bij voorkeur uit leden uit de eigen 
organisatie; 

- het realiseren van een zodanig pensioenresultaat, binnen het gedefinieerde risicobudget, zodat 
een zo goed mogelijke koopkrachtbescherming wordt gerealiseerd;  

- het op efficiënte en effectieve wijze uitvoeren van de primaire processen; 
- kostenbeheersing wordt beschouwd in relatie tot de financiële positie, maar is geen doel op 

zich zolang de sociale partners bereid zijn de kosten te betalen; 
- het stimuleren dat het pensioenfonds en de aan het pensioenfonds ‘verbonden personen’ op 

alle niveaus handelen in overeenstemming met maatschappelijk geaccepteerde waarden en 
normen in het algemeen, met de specifieke waarden en normen die gelden voor het 
pensioenfonds in het bijzonder en met de toepasselijke wet- en regelgeving. 
 

Het uitgestippelde beleid, waarvan de belangrijkste uitgangspunten zijn gedefinieerd in paragraaf 3.4, 
staat in dienst van deze missie en dient bij te dragen aan de realisatie van de strategische 
doelstellingen. In het verdere verloop van dit hoofdstuk zal per beleidstermijn verantwoording worden 
afgelegd en een toelichting worden gegeven op het gevoerde beleid in 2019. Daar waar per 
beleidsterrein door het bestuur subdoelstellingen zijn geformuleerd zullen deze worden genoemd. Er 
zal worden getoond wat de resultaten zijn geweest, hoe deze hebben bijgedragen aan de strategische 
hoofddoelstellingen en of bijsturing van het beleid gewenst of nodig is geweest.  
 
In 2019 is het risicomanagement verder uitgewerkt en in het kader van IORP II zijn de 
sleutelfunctiehouders en sleutelfunctievervullers voor de actuariële en risicobeheer functie benoemd. 
Het ESG-beleid is vormgegeven. Met ondersteuning van een externe adviseur is de missie van het 
Fonds om ‘het best mogelijke alternatief’ te zijn getoetst, door een uitvraag in de markt te doen. In het 
vervolg van dit hoofdstuk leest u meer over het beleid in 2019. 
 
Achtergrond informatie, feiten en cijfers met betrekking tot financiële zaken, beleggingen, actuariële 
zaken en risicomanagement zijn verder uitgediept in hoofdstukken 6 tot en met 9. 

4.2 Financieel beleid, herstelplan, beleid inzake kortingen en actuariële zaken in 2019 

Doelstellingen financieel beleid 

Een solide financieel beleid draagt bij aan de strategische doelstellingen omdat dit voor meer zekerheid 
zorgt. Het bestuur heeft de volgende subdoelstellingen geformuleerd: 

- Verbetering dekkingsgraad, minimaal conform herstelpad uit het herstelplan 

- Prudente actuariële grondslagen 



 

23 

 

- Gemiddeld genomen geen negatief resultaat op kosten 

- Ambitie om de pensioenen van de deelnemers jaarlijks aan te passen aan de 
prijsontwikkeling 

Gevoerde beleid in 2019 

Dekkingsgraad en herstelplan 

De financiële positie van het pensioenfonds is in 2019 verslechterd. De beleidsdekkingsgraad is gedaald 
van 108,7% ultimo 2018 naar 99,1% per 31 december 2019 en de actuele dekkingsgraad is in 2019 
verder gedaald van 102,0% naar 98,8%. Op het toetsingsmoment 31 december 2019 was de 
dekkingsgraad nog voldoende hoog om de pensioenen niet te hoeven korten. 

Gedurende het hele jaar was er een herstelplan van kracht. Het pensioenfonds moet tot een korting 
op de pensioenen overgaan in de volgende situaties: 

• Als de beleidsdekkingsgraad vijf jaar lang lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad en de 
actuele dekkingsgraad aan het einde van die vijfjarige periode ook lager is dan de minimaal vereiste 
dekkingsgraad.  

• Als er onvoldoende herstelkracht is om binnen de looptijd van het herstelplan te herstellen tot de 
vereiste dekkingsgraad. De looptijd is conform artikel 138 van de Pensioenwet maximaal 10 jaar. 
Een pensioenfonds kan kiezen voor een kortere herstelperiode. 

Het pensioenfonds hanteert bij kortingen het volgende beleid: 

• Als de beleidsdekkingsgraad vijf jaar lang lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad en de 
actuele dekkingsgraad aan het einde van die vijfjarige periode ook lager is dan de minimaal vereiste 
dekkingsgraad (MVEV), dan zal er op dat moment een onvoorwaardelijke korting op het pensioen 
worden doorgevoerd. Bij het Fonds is de beleidsdekkingsgraad ultimo 2019 voor het eerst lager 
dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Op basis van deze regel is korting dus tot en met ultimo 
2024 niet aan de orde.  

• Voor wat betreft de looptijd van het herstelplan hanteert het pensioenfonds de maximale termijn 
van 10 jaar. 

• Als er onvoldoende herstelkracht is om binnen de looptijd van het herstelplan te herstellen tot de 
vereiste dekkingsgraad, zal de korting in beginsel worden gespreid over de looptijd van het 
herstelplan waarbij de korting elk jaar gelijk is. 

 
Bij het sluiten van het Pensioenakkoord is, in het licht van en vooruitlopend op het nieuwe 
pensioencontract, overeengekomen dat pensioenfondsen geen MVEV-korting hoeven door te voeren 
bij een dekkingsgraad boven de 100%. Daarnaast is voor 2020 de hersteltermijn om toe te groeien naar 
de vereiste dekkingsgraad verlengd van 10 naar 12 jaar (mits de feitelijke dekkingsgraad minimaal 90% 
is). 

Begin 2019 is het herstelplan opnieuw geactualiseerd. Dit herstelplan beslaat de tienjarige periode 
1 januari 2019 tot en met 31 december 2028. Uit het herstelplan blijkt op basis van de dekkingsgraad 
per 31 december 2018 en de gehanteerde aannames, dat het Fonds naar verwachting binnen 10 jaar 
kan toegroeien naar een dekkingsgraad van circa 124%. De vereiste dekkingsgraad is per 31 december 
2018 is 121,4%. De vereiste dekkingsgraad zal volgens het herstelplan 2019 naar verwachting in 2026 
worden bereikt. Het herstelplan 2019 is ingediend bij DNB. DNB heeft op 23 mei 2019 aangegeven 
akkoord te zijn met het herstelplan. 

Begin 2020 is het herstelplan opnieuw geactualiseerd. Dit herstelplan beslaat de tienjarige periode 
1 januari 2020 tot en met 31 december 2029. Voor het dekkingsgraadsjabloon is uitgegaan van de 
nieuwe parameters zoals voorgeschreven door DNB. In het herstelplan wordt uitgegaan van de 
maximale rendementen zoals voorgeschreven door DNB.  
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Uit het herstelplan 2020 blijkt op basis van de dekkingsgraad per 31 december 2019 en de gehanteerde 
aannames, dat het Fonds naar verwachting binnen 10 jaar kan toegroeien naar een dekkingsgraad van 
circa 122%. De vereiste dekkingsgraad zal dus naar verwachting binnen 10 jaar worden bereikt. Het 
fonds kan dus zonder korten binnen de hersteltermijn van 10 jaar toegroeien naar de vereiste 
dekkingsgraad. Het fonds hoeft daarom geen gebruik te maken van de (éénmalige) mogelijkheid die 
minister Koolmees biedt om de hersteltermijn te verlengen naar 12 jaar. Het in 2020 vernieuwde 
herstelplan is ingediend bij DNB. Er is op 4 juni 2020 een reactie ontvangen van DNB dat zij akkoord 
zijn met het ingediende vernieuwde herstelplan. 

De kritieke dekkingsgraad was ultimo 2019 ongeveer 95%. Wanneer de aanwezige dekkingsgraad per 
jaareinde lager is dan 95%, is het fonds naar verwachting niet in staat om zonder korten toe te groeien 
naar de vereiste dekkingsgraad. Voorgaande is ook belangrijk voor de toetsing eind 2020. Wanneer de 

wet- en regelgeving niet wijzigt, zal er eind 2020 gekort moeten worden wanneer de aanwezige 
dekkingsgraad lager is dan 95%. 

Actuariële zaken 

Op 12 september 2018 heeft het Actuarieel Genootschap de nieuwe Prognosetafel AG2018 
gepubliceerd (als vervanger van de prognosetafel AG2016). Het bestuur heeft per 30 september 2018 
de nieuwe prognosetafel AG2018 ingevoerd. Voor de vaststelling van de voorziening betekent dit, dat 
per 31 december 2018 en 31 december 2019 de prognosetafel AG 2018 wordt gehanteerd. 
 
De fondsspecifieke correctiefactoren op de sterftekansen zijn voor het laatst per 31 december 2017 
vastgesteld. De correctiefactoren worden in beginsel iedere vier jaar geactualiseerd.   
De flexibiliserings- en afkoopfactoren worden in principe voor vijf jaar vastgesteld maar wel periodiek 
geëvalueerd. Ook in 2019 is dit gebeurd. De factoren waren per 1 januari 2018 voor vijf jaar 
vastgesteld. In de tussentijd zijn diverse grondslagen gewijzigd, waarbij vooral de rente sterk is 
gedaald. Het bestuur heeft daarom in december 2019 besloten om de factoren per 1 januari 2020 te 
actualiseren op basis van de grondslagen per 31 december 2019, waarbij de factoren wederom in 
principe voor vijf jaar worden vastgesteld met de mogelijkheid om ze tussentijds na evaluatie aan te 
passen. Door de rentedaling zijn de vervroegingsfactoren hoger geworden, wat gunstig is voor de 
deelnemers die daar gebruik van maken.  
 
In 2019 is onderzoek gedaan naar de partnerfrequenties. De partnerfrequenties zijn voor het laatst 
gewijzigd in 2013. Door wijzigingen in gezinssamenstellingen kunnen de partnerfrequenties in de loop 
der tijd niet meer passend zijn. Uit het onderzoek bleek dat zowel de werkelijke waargenomen 
partnerfrequenties als de partnerfrequenties op basis van CBS-cijfes lager liggen dan de 
partnerfrequenties die het Fonds hanteert. Van de waargenomen frequenties en de CBS-cijfers zijn 
deze laatste het hoogst en dus het meest prudent. Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 
21 oktober 2019 besloten de partnerfrequenties per 31 december 2019 aan te passen en aan te passen 
aan de partnerfrequenties gebaseerd op de CBS-cijfers. Dit heeft een licht verlagend effect op de 
voorziening pensioenverplichtingen.  
 
Er is in 2019 ook onderzoek gedaan naar het veronderstelde uniforme leeftijdsverschil tussen mannen 
en vrouwen, dat gebruikt wordt voor de reservering van het partnerpensioen. Het is de eerste keer 
dat dit voor het fonds is onderzocht. Het leeftijdsverschil van 3 jaar (man 3 jaar ouder dan de 
vrouwelijke partner) voor mannen blijkt een goede aanname, maar voor de vrouwelijke deelnemers 
blijkt het gehanteerde leeftijdsverschil van 3 jaar niet passend te zijn. Het bestuur heeft in de 
bestuursvergadering van 21 oktober 2019 besloten om het uniforme leeftijdsverschil tussen de 
vrouwelijke (gewezen) deelnemers en gepensioneerden en de (ex-) partner per 31 december 2019 te 
wijzigen van 3 jaar naar 1 jaar. Het leeftijdsverschil voor mannelijke (gewezen) deelnemers en 
gepensioneerden blijft ongewijzigd en bedraagt 3 jaar. 
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De wijziging van de partnerfrequenties en het uniform leeftijdsverschil hebben in totaal tot 0,1% 
toename van de voorziening geleid. 

Kostenbeheersing en evaluatie kostendekking 

Het bestuur evalueert ieder jaar het resultaat op kosten.  Het resultaat op kosten was over 2019 EUR 
20.000,-- positief. Er heeft in 2019 een uitgebreidere evaluatie van de kostendekking plaatsgevonden. 
Het Fonds heeft onderzocht of de voorziening voor kosten en de kostenopslag in de premie voldoende 
zijn. Als het pensioenfonds na een beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst als gesloten fonds zou 
doorgaan, is de kostenvoorziening onvoldoende om de jaarlijkse kosten te dekken. Het bestuur acht 
het echter waarschijnlijk dat in een dergelijke situatie de pensioenverplichtingen worden 
overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder, gevolgd door liquidatie. Hiermee is bij de 
vaststelling van de kostenvoorziening rekening gehouden.  

Het bestuur acht een overdracht naar een APF in een dergelijk scenario het meest realistisch. Om de 
pensioenverplichtingen naar een multi-cliënt kring van een APF over te kunnen dragen, is het nodig 
om de kostenvoorziening te verhogen.  

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 14 april 2020 besloten om de kostenvoorziening per 
31 december 2019 te verhogen van 2% plus een aanvulling van EUR 200k, naar 2,5% zonder EUR 200 
aanvulling. Dit leidde per saldo tot 0,4% toename van de voorziening. Voor de “going concern” situatie 
is het niet nodig om de kostendekking verder aan te passen. Het resultaat op kosten zal naar 
verwachting op termijn ook verbeteren doordat er steeds meer middelen uit de kostenvoorziening 
vrijvallen omdat de pensioenuitkeringen toenemen.  

Conclusies van het bestuur 

Het bestuur concludeert dat de financiële positie in 2019 verslechterd is en dat het herstel achter blijft 
bij het herstelpad van het herstelplan. In 2019 is weliswaar een goed beleggingsrendement behaald, 
maar aan de andere kant nam de voorziening pensioenverplichtingen fors toe door een daling van de 
rentetermijnstructuur. De pensioenen hoeven desondanks niet te worden gekort. Het Fonds heeft de 
partnerfrequenties geactualiseerd en het leeftijdsverschil voor vrouwelijke deelnemers is verlaagd 
naar 1 jaar, waarmee de actuariële grondslagen prudent zijn. De kosten zijn lager dan in 2018. De 
evaluatie van de kostenvoorziening 2019 heeft ertoe geleid dat het bestuur de opslag 
kostenvoorziening per ultimo 2019, heeft verhoogd van 2% plus een aanvulling van EUR 200k, naar 
2,5% van de pensioenverplichting en het vervallen van de EUR 200 aanvulling. De kosten zijn 
gemonitord en beheersbaar gebleven. Het resultaat op kosten is licht positief.  

Zie voor meer achtergrondinformatie en details ook hoofdstuk ‘6. Financiële zaken en positie van het 
pensioenfonds’ van dit bestuursverslag. 

4.3 Premiebeleid in 2019 

Doelstellingen premiebeleid 

Het bestuur heeft de volgende subdoelstellingen geformuleerd: 

- Toekomstbestendige premie 

- Verbetering van de premiedekkingsgraad 

Gevoerde beleid in 2019 

De financiering van de aanspraken ingevolge het pensioenreglement vindt plaats op basis van een 
zogeheten systeem van Collective Defined Contribution (CDC–regeling). De jaarlijkse premie wordt 
vastgesteld op basis van een vaste premiemethodiek. Deze premiemethodiek is vastgelegd in de 
uitvoeringsovereenkomst. Tot en met 2017 dempte het Fonds de premie op basis van verwacht 
rendement. Deze systematiek is in 2018 onder de nieuwe regeling voortgezet.  
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Bij de gedempte kostendekkende premie wordt uitgegaan van het verwachte fondsrendement terwijl 
bij de voorziening pensioenverplichtingen moet worden uitgegaan van de lagere DNB 
rentetermijnstructuur. Dit betekent dat de ontvangen premie lager is dan de actuarieel benodigde 
premie en dit zorgt ervoor dat de premiedekkingsgraad lager is dan 100%. De premiedekkingsgraad is 
gedurende 2019 flink gedaald naar 67% per 1 januari 2020 (primo 2019 77%). Dit komt omdat de  
DNB-rentetermijnstructuur in 2019 sterk is gedaald, de actuarieel benodigde premie neemt toe 
terwijl de feitelijke premie niet wijzigt door rentewijziging (de rente die gebruikt wordt voor 
rendement op risicovrije vastrentende waarden is voor 5 jaar vastgezet). 
 
De verwachte premie 2020 zal iets hoger zijn dan de premie 2019. Het  bestuur heeft eind 2019 
besloten om de premie 2020 vast te stellen op basis van de maximale parameters geldend in 2019. 
 

Conclusies van het bestuur 

De premiedekkingsgraad is gedurende 2019 flink gedaald van 77% primo 2019 naar 67% per 1 januari 
2020. De oorzaak hiervoor is dat de DNB-rentetermijnstructuur in 2019 sterk is gedaald, de actuarieel 
benodigde premie neemt toe terwijl de feitelijke premie niet wijzigt door een  rentewijziging omdat 
de rente voor 5 jaar is vastgezet. 
 
Door voor 2020 uit te gaan van de parameters geldend in 2019 volgt het bestuur de 
uitvoeringsovereenkomst en de bestendige gedragslijn conform eerdere jaren. Een doelbewuste 
afwijking van de bestendige bedragslijn was door de premie reeds vast te stellen op basis van de 
nieuwe parameters die per 2020 geldig zijn zou, in verband met een evenwichtige belangenafweging, 
bij een eventuele korting van het pensioen per ultimo 2019 volgens het bestuur verdedigbaar zijn. De 
korting is niet aan de orde en derhalve is het bestuur niet afgeweken van hetgeen in de 
uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd. Wel heeft het bestuur naar sociale partners toe haar zorg 
uitgesproken over de lage premiedekkingsgraad en het negatieve effect hiervan op de dekkingsgraad 
in de komende jaren. In 2020 treedt het bestuur met sociale partners hierover in overleg. 

4.4 Beleggingsbeleid in 2019 

Doelstellingen beleggingsbeleid 

Het beleggingsdoel van het Fonds is om met een voor het Fonds acceptabel beleggingsrisico een zo 
hoog mogelijk rendement te behalen om de continuïteit van de pensioenregeling zo goed mogelijk te 
garanderen. 

Gevoerde beleid in 2019 

De beleggingen van het Fonds zijn een vast onderdeel tijdens bestuursvergaderingen. Voorstellen waar 
het bestuur een besluit over dient te nemen worden voorbereid door de beleggingscommissie en eerst 
uitgebreid tijdens bestuursvergaderingen besproken en toegelicht, vaak met ondersteuning van 
externe deskundigen. De beleggingscommissie monitort periodiek de werkelijke asset allocatie (blijven 
de beleggingen binnen de vastgestelde bandbreedtes), de performance resultaten, of wordt voldaan 
aan de restricties van het beleggingsbeleid en het risicobudget en brengt hierover verslag uit tijdens 
de bestuursvergaderingen. De dashboard rapportages van Sprenkels & Verschuren zijn hiervoor de 
basis.  

In 2019 heeft de beleggingsadviescommissie zijn tijd onder andere besteed aan het voorbereiden van 
het ESG-beleid, de uitwerking van Investment Cases voor beleggingscategorieën, waarin door het 
pensioenfonds is belegd en de uitwerking van de evaluatie van de allocatie aandelen. 

Verder zijn op beleggingsgebied in het bestuur onder andere de volgende onderwerpen besproken: 

• De beleggingsrendementen waren in 2019 goed. Het rendement voor de totale portefeuille kwam 
uit op 15,3%. 
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• Het ESG-beleid is tot stand gekomen als samenwerking tussen bestuur en het verantwoordings-
orgaan. Op de educatiedag in april heeft het pensioenfonds de uitgangspunten voor het beleid 
opgesteld. Dit is voorafgegaan met een vragenlijst om de input van individuele bestuursleden en 
leden van het verantwoordingsorgaan mee te kunnen wegen in de uitgangspunten. De 
beleggingscommissie heeft het beleid vastgelegd in het beleggingsplan en de ABTN. Het ESG-
beleid is door het bestuur in de bestuursvergadering van 10 december 2019 vastgesteld en 
akkoord bevonden.  

• In augustus 2019 heeft de LDI-maatwerkportefeuille de randen van de bandbreedtes van de 
renteafdekking bereikt door de fors gedaalde rente. Bijsturing was op basis van de bestaande 
inrichting niet goed mogelijk.  
 
In samenwerking met BMO (de LDI-manager) heeft de beleggingscommissie het beheermandaat 
met BMO gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat de verplichtingenkasstroom expliciet als 
benchmark zal worden gehanteerd. 

• De daling van de dekkingsgraad naar 90,1% op 16 augustus was voor het bestuur aanleiding om 
conform het Crisisplan de beleggingscommissie advies te vragen over de mogelijkheden om het 
risico op korten te mitigeren. Na onderzoek van verschillende mogelijkheden, waaronder zowel 
het meer als minder risicovol beleggen, heeft het bestuur geconcludeerd dat vastgehouden dient 
te worden aan het strategisch beleggingsbeleid en dat er geen wijzigingen doorgevoerd moeten 
worden in het beleggingsbeleid. Met afbouw van risico vermindert ook de herstelkracht van het 
Fonds en het verwachte rendement waardoor de kritische dekkingsgraad stijgt en de kans op 
korten juist toeneemt. Ook het verhogen van risico kan leiden tot een hogere korting. Het 
bestuur is bovendien van mening dat het pensioenfonds belegt voor de langere termijn en dat 
aan wijzigingen in het strategisch beleggingsbeleid een ALM-studie ten grondslag dient te liggen. 
Het onderzoek heeft dus niet geleid tot wijzigingen, maar wel tot het versneld opstarten van de 
ALM-cyclus. In de ALM-studie die in 2020 zal worden uitgevoerd, zal ook gekeken worden of een 
aanpassing van de dynamische rentestaffel nodig is. 

• De nieuwe waarderingsrentecurve voor rentederivaten, ESTER, is binnen de beleggingscommissie 
besproken en door BMO toegelicht. Omdat het Fonds op dit moment niet in swaps belegt, heeft 
de overgang naar ESTER weinig effect. 

• Het fonds had reeds besloten om de belegging in onroerend goed te verkopen. Totdat de 
verkoop wordt gerealiseerd zal de strategische allocatie naar onroerend goed gelijk zijn aan de 
feitelijke allocatie. In oktober 2018 bedroeg de waarde van onroerend goed belegging EUR 100K, 
eind 2019 is de waarde van het vastgoed verder afgebouwd naar circa EUR 29K.  

• Aanpassing LDI subcription agreement BMO. In verband met Brexit heeft BMO, om een 
ononderbroken dienstverlening te kunnen garanderen, de werkzaamheden officieel bij een 
andere maatschappij binnen BMO ondergebracht. Inhoudelijk is het contract hierdoor niet 
veranderd. In het contract is tevens het nieuwe LDI-mandaat opgenomen. Het bestuur is akkoord 
met het nieuwe contract. 

• De beleggingscommissie heeft een onderzoek gestart naar betere alternatieven voor de 
aandelenfondsen van Vanguard. Er is bij vier vermogensbeheerders, BlackRock, Northern Trust, 
State Street en Vanguard (met een nieuw ESG-fonds) een uitvraag gedaan. Na een eerste selectie 
zijn BlackRock en Northern Trust als beste naar voren gekomen. Beide partijen zijn in januari 
2020 uitgenodigd voor een ‘beauty parade’. Inmiddels heeft het Fonds na een zorgvulidg 
selectietraject BlackRock aangesteld als nieuwe vermogensbeheerder voor de aandelen. 

• De beleggingscommissie heeft in 2019 voor de meeste beleggingscategorieën die toegankelijk 
zijn voor het pensioenfonds een investment case opgesteld. Het opstellen van de investment 
cases wordt in 2020 afgerond. 
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Conclusies van het bestuur 

In 2019 heeft de beleggingsadviescommissie uitgebreid tijd besteed aan het voorbereiden van het ESG-
beleid, de uitwerking van de Investment Cases voor beleggingscategorieën, waarin door het 
pensioenfonds is belegd, de uitwerking van de evaluatie van de allocatie aandelen en de nieuwe 
inrichting van het LDI mandaat. Het bestuur heeft na overleg met het verantwoordingsorgaan het ESG-
beleid vastgesteld en vastgelegd in het beleggingsplan en de ABTN. In 2019 is er door het bestuur ook 
gekeken naar de mogelijkheden om het risico op korten te mitigeren, dit onderzoek heeft niet geleid 
tot wijzigingen maar wel tot het versneld opstarten van de ALM-cyclus. Hoewel het niet zichtbaar is in 
de financiele positie van het fonds (de dekkingsgraad is gedaald) is het bestuur tevreden over de wijze 
waarop het beleggingsbeleid is uitgevoerd in 2019.   

Meer informatie over de beleggingen en maatschappelijk verantwoord beleggen vindt u in hoofdstuk 
“7. Beleggingen” verderop in dit bestuursverslag. 

4.5 Risicobeleid in 2019 

Doelstellingen inzake risicomanagement 

Uitgangspunt van het risicomanagement is dat risicohouding en risicobeheersing op elkaar aansluiten. 
Risico’s die het bereiken van de strategische doelstellingen van het Fonds bedreigen dienen zoveel 
mogelijk begrepen te worden en zal het Fonds vervolgens mitigeren. De organisatorische opzet van 
het risicomanagement dient adequaat te zijn en te zijn geborgd in het beleid, de processen en de 
bestuurlijke jaarkalender. 

Gevoerde beleid in 2019 

Risicomanagement en risicobeheersing 

Het onderwerp risicomanagement en risicobeheersing stond in 2019 veelvuldig op de bestuursagenda. 
Het bestuur heeft daarbij gedurende 2019 de volgende activiteiten ontplooid:  

• De taken, bevoegdheden en werkwijze van de RC zijn vastgelegd in het Reglement 
Risicomanagement Commissie. 

• Er is een eerste opzet gemaakt voor een risicorapportage (op kwartaalbasis) van de RC aan het 
bestuur. De rapportage laat zien waar het fonds vandaan komt, hoe de werking van het RC-
beleid in een periode was en wat de ontwikkelingen zijn. 

• De ISAE3402 rapportages (of gelijkwaardig) van de (kern) uitbestedingsrelaties worden 
jaarlijks door het bestuur beoordeeld op inhoud en opzet en zijn een vast onderdeel van de 
bestuurlijke jaarkalender.   

• De heer P. de Koning van TriVu is in de bestuursvergadering van 7 mei 2019 aangesteld als 
adviseur van de RC.  

• Het bestuur heeft tijdens een heidag, onder begeleiding van TriVu, de strategische risico’s 
herijkt en uitgewerkt. De normering van de domeinen is naar aanleiding van de heidag ook 
verder uitgewerkt.  

• Een eerste opzet van het IT-beleid is besproken. Het bewustzijn van het bestuur op het IT-
gebied zal vergroot worden en de grootste risico’s zullen benoemd moeten gaan worden. In 
2020 gaat de RC hier verder invulling aan geven. 

• Vier maal per jaar wordt de Dashboard rapportage van Sprenkels & Verschuren besproken 
tijdens de bestuursvergaderingen. Vaste onderdelen daarbij zijn een analyse van de ex-post 
en ex-ante renteafdekking en een gevoeligheidsanalyse. Bij de gevoeligheidsanalyse wordt de 
impact op de dekkingsgraad van een renteschok of een waardedaling van de aandelen 
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bekeken. Tevens wordt middels deze rapportage gerapporteerd over het feitelijke en 
strategische vereist eigen vermogen en gemonitord of deze binnen de door het bestuur 
gestelde bandbreedte blijft. 

• Het bestuur heeft in 2019 samen met de compliance officer een integriteitsrisicoanalyse 
uitgevoerd. Hierbij is op verschillende deelgebieden geïnventariseerd wat het bruto risico is, 
wat de genomen beheersmaatregelen zijn en welk netto risico er vervolgens over blijft. Op alle 
deelgebieden was de conclusie dat het overgebleven netto risico acceptabel is. In 2019 waren 
er geen nieuwe feiten of omstandigheden die aanleiding gaven tot een andere inschatting van 
de integriteitsrisico’s.   

• Het bestuur heeft de heer Holthuis benoemd als waarnemend sleutelfunctiehouder 
Risicobeheer. De vervulling van de sleutelfunctie is toebedeeld aan de risicocommissie waarin 
de extern adviseur een belangrijk rol speelt. 

• Tijdens de heidag in november 2019 zijn de strategische risico’s herijkt en verder uitgewerkt. 

Conclusies van het bestuur 

In 2019 zijn de vervolgacties met betrekking tot het IRM beleid verder uitgewerkt. Het bestuur 
concludeert dat er in 2019 weer belangrijke stappen zijn gezet op het gebied van risicomanagement 
en risicobeheersing. Het risicobewustzijn is door de vele aandacht die het bestuur aan 
risicomanagement heeft besteed,  verder vergroot en dat vindt het bestuur belangrijk. Het bestuur is 
van mening dat de doelstelling om risico’s die het bereiken van de strategische doelstellingen van het 
Fonds bedreigen te doorgronden en waar mogelijk te mitigeren, begint bij het onderkennen van deze 
risico’s. Verder concludeert het bestuur dat er bij besluitvorming op een meer structurele wijze 
aandacht is voor risico’s door het gebruik van voorleggers en een tweede lijns beoordeling van de 
risico’s door de Sleutelfunctiehouder Risicobeheer. Hierdoor wordt de besluitvorming zorgvuldiger. 
Het bestuur werkt nog aan het explicieter monitoren van de effectiviteit van de beheersmaatregelen 
en het daarbij meer gebruikmaken van de input van uitvoeringsorganisaties. In 2020 zal het IT-beleid 
uitgewerkt worden en zal het risicomanagement verder geoperationaliseerd worden. In hoofdstuk 9 
wordt nader ingegaan op de specifieke risico’s van het Fonds. 

4.6 Haalbaarheidstoets in 2019 

Algemeen 

Pensioenfondsen moeten jaarlijks een haalbaarheidstoets uitvoeren. De uitgangspunten voor de 
haalbaarheidstoets zijn voorgeschreven door DNB en gelden voor alle pensioenfondsen. De 
haalbaarheidstoets geeft inzicht in het te verwachten pensioenresultaat (= maatstaf voor 
koopkrachtbehoud van het pensioen) op fondsniveau en de risico’s die daarbij spelen, gegeven de 
financiële opzet van het pensioenfonds. Pensioenfondsen moeten zelf in overleg met de werkgever, 
de ondernemingsraad en het verantwoordingsorgaan bandbreedtes vaststellen voor de toegestane 
afwijking van het verwachte pensioenresultaat bij slechtweer scenario’s. Deze bandbreedtes moeten 
passen bij de risicohouding van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het 
pensioenfonds. Jaarlijks wordt aan de hand van de haalbaarheidstoets gekeken of het verwachte 
pensioenresultaat nog past binnen de vastgestelde bandbreedtes en of het daarmee blijft aansluiten 
bij de verwachtingen. 

Uitkomsten haalbaarheidstoets 2019: 

 Uitkomst Norm 

Verwacht pensioenresultaat 91% minimaal 89% 

Afwijking in slecht weer scenario 36% maximaal 40% 
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Uit de jaarlijkse haalbaarheidstoets volgde dus dat het pensioenfonds voldeed aan de grenzen die het 
heeft gesteld. Een pensioenresultaat van 91% betekent een gemiddeld koopkrachtverlies van 9% over 

een periode van 60 jaar (komt ongeveer overeen met gemiddeld een indexatie van 2/3 van de 
prijsinflatie). Het betreft een gemiddelde van 2000 scenario’s en er is daarmee dus geen garantie dat 
dit ook daadwerkelijk zal gebeuren. In 5% van de scenario’s was het pensioenresultaat circa 58% of 
lager, wat erop neerkomt dat er 5% kans is op een koopkrachtverlies van circa 42% of meer over een 
periode van 60 jaar.  

Verder bleek uit de jaarlijkse toets dat er vooral de eerste jaren een aanzienlijke kans op korten is als 
gevolg van de lage startdekkingsgraad ultimo 2018 en geen extra herstelkracht vanuit de premie. 
Inmiddels is de dekkingsgraad en de premiedekkingsgraad van het Fonds verder gedaald wat de 
uitgangspositie heeft verslechterd, anderzijds zal de premie de komende jaren toenemen doordat het 
in te rekenen rendement bij de rekenrente voor de premie afneemt door de wijziging van de 
parameters. 

4.7 Indexatiebeleid in 2019 

Doelstelling indexatiebeleid 

Het Fonds wil een zo goed mogelijke koopkrachtbescherming bieden. 

Gevoerde beleid in 2019 

Het bestuur heeft beleid vastgesteld ten aanzien van toekomstbestendig indexeren, inhaalindexatie, 
herstel van kortingen, de indexatiedrempel en de Escrow voor deelnemers die per 31 december 2017 
deelnemer waren bij het Fonds. De belangrijkste beleidsuitgangspunten vindt u in paragraaf 3.4.  

Gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en deelnemers op of na 1 januari 2018 toegetreden 

Vanaf 1 januari 2018 is het indexatiebeleid onder de nieuwe regeling veranderd en geldt voor zowel 
actieven als inactieven een voorwaardelijke indexatie. Voor de voorwaardelijke toeslagverlening 
wordt geen bestemmingsreserve gevormd en geen premie betaald. De toeslag die verleend wordt 
over de pensioenaanspraken, is maximaal de stijging van het prijsindexcijfer. Als prijsindex wordt 
uitgegaan van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens, zoals vastgesteld door het CBS. 
Daarbij wordt uitgegaan van de referentieperiode september – september. 

Gegeven de financiële situatie van het Fonds en de regels van toekomstbestendig indexeren heeft het 
bestuur van het Fonds in december 2019 besloten om de pensioenen van de (in)actieven per 1 januari 
2020 niet te indexeren. Ook per 1 januari 2019 konden de pensioenen niet worden geïndexeerd. 

Deelnemers die per 31 december 2017 reeds deelnemer waren (Escrow) 
De actieve deelnemers per 31 december 2017 ontvangen gedurende hun deelnemerschap tijdelijk 
een onvoorwaardelijke indexatie gefinancierd vanuit een Escrow (geblokkeerde rekening) die buiten 
het pensioenfonds is ondergebracht. De hoogte van deze toeslag is (maximaal) 1,5% in 2018 tot en 
met 2024 en daarna 2,5%, maar bedraagt te allen tijde maximaal de CAO-loonstijging. Als CAO-
loonindexcijfer wordt uitgegaan van het loonindexcijfer van de CAO-lonen (per maand inclusief 
bijzondere beloningen) voor totaal CAO-sectoren (voor alle bedrijven), zoals op 1 januari 2020 door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd. Hierbij wordt uitgegaan van de 
referentieperiode oktober – oktober. 
 
Indien de dekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad en de middelen van het Fonds 
toereikend zijn, kan de indexatie vanuit de Escrow voor de deelnemers worden aangevuld. De 
indexatie kan dan worden aangevuld tot de cao-loonstijging, maar zal hoogstens worden aangevuld 
tot de prijsindex. 
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Per 1 januari 2018 en 2019 was deze indexatie 1,50%. Per 1 januari 2020 is aan deze groep 
deelnemers weer een onvoorwaardelijke toeslag van 1,50% toegekend. De financiering van de 
indexatie vanuit de Escrow vindt eveneens plaats op basis van een gedempte premie uitgaande van 
verwacht rendement en een opslag voor toekomstbestendige indexatie. De indexatie van 1 januari 
2020 is financieel verwerkt in boekjaar 2019.  

Conclusies van het bestuur 

De doelstelling om een zo goed mogelijke koopkrachtbescherming te bieden is voor wat betreft de 
(in)actieven in 2019 helaas niet gehaald. De beleidsdekkingsgraad is in 2019 gedaald van 108,7% 
(ultimo 2018) naar 99,1%  per 31 december 2019 en ligt daarmee nog altijd onder de indexatiedrempel 
van 110%.  

De pensioenen van de actieve deelnemers die per 31 december 2017 reeds deelnemer waren, zijn 
per 1 januari 2020 met 1,50% verhoogd. Dit is gelijk aan de ambitie. Daarmee is de 
indexatiedoelstelling voor deze groep actieve deelnemers wel bereikt.  

4.8 Integriteitsbeleid en compliance in 2019 

Doelstelling integriteitsbeleid 

De doelstelling met betrekking tot het integriteitsbeleid is dat er geen gevaar ontstaat voor de 
aantasting van de reputatie, alsmede de daaruit voortvloeiende mogelijke bedreiging van het 
vermogen of resultaat van het pensioenfonds. 

Gevoerde beleid in 2019 

Het bestuur vindt integriteit en compliance belangrijke onderwerpen en heeft hier ook in 2019 de 
nodige aandacht aan besteed. De belangrijkste beleidsuitgangspunten staan verwoord in paragraaf 3.4 
van dit bestuursverslag.  
 
De (externe) compliance officer de heer G.J. Mersch van GBA Accountants & Adviseurs houdt toezicht 
op de naleving van de gedragscode en houdt een register bij van de nevenfuncties van het bestuur, 
het VO en de adviseurs van het pensioenfonds. Het agendapunt ‘meldingen inzake compliance’ staat 
standaard op de agenda van iedere reguliere bestuursvergadering. Het onderwerp compliance staat 
op de jaarkalender van het pensioenfonds. Jaarlijks worden in aanwezigheid van de compliance officer 
de volgende punten behandeld tijdens een bestuursvergadering: 
 

- de compliance rapportage over het afgelopen jaar; 
- vaststelling groep van verbonden personen.; 
- ondertekening nalevingsverklaring; 
- inventarisatie nevenfuncties, privérelaties en privé belangen. Hierbij wordt ook gekeken of 

nevenfuncties een (mogelijk) belangenconflict kunnen veroorzaken. Geconstateerd is dat dit 
niet het geval is; 

- integriteitsrisicoanalyse; 
- evaluatie van beleid en gedragscode. 

 
In 2019 is een kleine wijziging doorgevoerd in de gedragscode. In sommige gevallen dient de voorzitter 
volgens de gedragscode goedkeuring te vragen bij de compliance officer. De compliance officer heeft 
geadviseerd om deze goedkeuring bij het bestuur neer te leggen. Dit advies is door het bestuur 
opgevolgd. In de gedragscode is nu opgenomen dat in de genoemde gevallen de voorzitter 
goedkeuring vraagt bij de vice voorzitter. Alle compliance meldingen worden in ieder geval gemeld in 
de bestuursvergadering en doorgegeven aan de compliance officer, die deze meldingen opneemt in 
de jaarlijkse compliance rapportage. 
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Conclusies van het bestuur 

De compliance officer brengt na afloop van het jaar schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Uit de 
compliance rapportage die de heer Mersch over 2019 heeft uitgebracht blijkt dat er geen 
bijzonderheden op compliance gebied zijn geweest. De doelstelling geen reputatieschade en/of 
bedreiging van het vermogen is bereikt. 

4.9 Uitbestedingsbeleid in 2019 

Doelstellingen uitbestedingsbeleid 

Het uitbestedingsbeleid heeft als doel dat ook bij uitbesteding van activiteiten de strategische 
doelstellingen van het pensioenfonds gewaarborgd blijven. De belangen van belanghebbenden mogen 
geen gevaar lopen doordat het pensioenfonds delen van haar werkzaamheden heeft uitbesteed. 

Gevoerde beleid in 2019 

In 2019 heeft het bestuur de uitbestedingsrelaties systematisch beoordeeld. De belangrijkste 
uitgangspunten van het uitbestedingsbeleid zijn beschreven in paragraaf 3.4. 

Het bestuur heeft veelvuldig contact gehad met de pensioenadministrateur RiskCo. Periodiek vindt er 
overleg plaats tussen het dagelijks bestuur en de pensioenadministrateur waarbij de SLA rapportages 
en de dienstverlening worden besproken.  De pensioenadministrateur voert één van de kerntaken van 
het pensioenfonds en het bestuur hecht er grote waarde aan dat dit correct gebeurt. Daarom zal in 
2020 onder externe begeleiding een uitgebreidere evaluatie van de pensioenadministrateur 
plaatsvinden. 

Kort na het verstrekken van de opdracht tot een evaluatie van RiskCo in april 2020 is het pensioenfonds 
geconfronteerd met omstandigheden waardoor mogelijk de continuïteit van de dienstverlening door 
de pensioenadministrateur niet kan worden gewaarborgd. Er wordt door alle belanghebbenden van 
RiskCo Administrations en de overige (werk-)maatschappijen van InAdmin N.V. gewerkt aan een 
oplossing. De impact hiervan kan momenteel nog niet worden bepaald. Wel is duidelijk dat de klanten 
van InAdmin RiskCo gezamenlijk optrekken om te borgen dat de dienstverlening op korte en langere 
termijn op beheerste en integere wijze kan worden blijven uitgevoerd. Mocht de dienstverlening 
abrupt eindigen dan hebben de gezamenlijke klanten een fallback plan gereed waarmee voor een korte 
periode de uitvoering van de meest cruciale processen is geborgd.  

In 2019 is er aandacht geweest voor de evaluatie en beoordeling van vermogensbeheerder BMO. De 
uitkomsten van de evaluatie zijn voorgelegd en besproken met BMO binnen de beleggingscommissie 
en vervolgens gedeeld met het bestuur. 

Het contract met ElipsLife liep eind 2018 af. Onder begeleiding van Aon is een offertetraject opgestart 
voor het afsluiten van een nieuw contract voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 
2021. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft het bestuur besloten tot verlenging van het 
contract met ElipsLife. 

Het bestuur is tevreden over de samenwerking met Triple A. De heer Heesterbeek heeft zijn opvolger 
ingewerkt en vanaf boekjaar 2019 zal de heer G. Koning de certificerend actuaris van het fonds. In 
november 2019 is een nieuwe overeenkomst met Triple A afgesloten inzake de certificering voor een 
periode van drie jaar (tot en met 2022). 

Conclusies van het bestuur 

Het bestuur heeft de uitbesteding zodanig vormgegeven dat de strategische doelstelling tot een 
efficiënte en effectieve uitvoering zijn gerealiseerd. De belangen van deelnemers zijn hierbij gebaat. 
Daarmee is de hoofddoelstelling van het uitbestedingsbeleid bereikt.  
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Het besluit van het bestuur om in 2020 een uitgebreide evaluatie van RiskCo te laten uitvoeren, laat 
zien dat het bestuur de dienstverlening van de uitbestedingspartijen continu in de gaten houdt en 
toetst aan de eisen die het Fonds stelt aan uitbestedingsrelaties. Het bestuur heeft daarbij de 
uitbestedingsrisico’s, aansprakelijkheid en continuïteit van de pensioenadministratie in het belang van 
de deelnemers scherp voor ogen gehouden. 

4.10 Communicatiebeleid in 2019 

Doelstellingen communicatiebeleid 

De doelstellingen van het communicatiebeleid zijn: 

- Informatieverstrekking: Het verstrekken van begrijpelijke informatie waarbij ten minste wordt 
voldaan aan de uitgangspunten van wet- en regelgeving.   

- Pensioenbewustwording: De deelnemer bekend maken met de regeling waaraan hij/zij 
deelneemt en bewust maken van het belang van het pensioen.   

- Pensioeninzicht: De deelnemer krijgt voldoende inzicht in de regeling om te weten wanneer 
hij/zij zelf actie moet ondernemen. 

Gevoerde beleid in 2019 

Het bestuur vindt communicatie een belangrijk onderwerp dat een vast onderdeel is op de agenda van 
bestuursvergaderingen. De communicatie- en pensioencommissie (CPC) adviseert het bestuur over 
wijzigingen in het communicatiebeleid en zorgt voor een jaarlijkse update van het communicatieplan.  

Het dagelijks bestuur en de bestuursondersteuning zorgen dat de website regelmatig wordt 
geactualiseerd. De inhoud en actualisatie van de website is een vast agendapunt van de CPC-
vergaderingen. 

Verder heeft het bestuur op het gebied van communicatie in 2019 de volgende activiteiten ontplooid: 

• De CPC heeft in 2019 vijf keer vergaderd. 

• De CPC heeft het communicatieplan geactualiseerd. In december 2018 heeft het bestuur het 
communicatieplan 2019 vastgesteld en daarin de speerpunten op communicatiegebied voor 
2019 vastgelegd. Eén van de speerpunten is een meer doelgroepgerichte en middels 
voorlichtingsbijeenkomsten meer interactieve benadering van de achterban. 

• Er zijn in 2019 twee nieuwsbrieven verschenen.  

• In een bijeenkomst met de klankbordgroep in 2019 is het doel en opzet van de nieuwsbrief 
besproken. Reacties van deelnemers en gepensioneerden zijn meegenomen in de uiteindelijke 
versie. De sessie met de klankbordgroep van november 2019 wordt verplaatst naar 2020, omdat 
het bestuur in 2019 reeds voor verschillende doelgroepen op verschillende plaatsen in het land 
deelnemerspresentaties heeft gegeven. 

• In 2019 is een presentatie met uitleg over de pensioenregeling gegeven aan niet-
Nederlandstalige medewerkers. Hierbij werd vooral ingegaan op onderwerpen die specifiek van 
belang zijn voor niet-Nederlandstalige medewerkers.  

• In 2019 is een aantal presentaties gegeven om de relatie tussen het Pensioenfonds en de actieve 
deelnemers op de “buitenkantoren” te versterken. Daarnaast is een presentatie gegeven aan 
gepensioneerden. De reacties waren positief en hebben geleid tot het voornemen om in 2020 
wederom (verder) in contact te treden met deelnemers van het pensioenfonds. Er zal een aantal 
“lunch & learn” sessies worden ingepland met medewerkers. Het primaire doel is het vergroten 
van de betrokkenheid van de deelnemers met het pensioenfonds door middel van 
informatieoverdracht en discussie. Het secundaire doel is het vormen van een talentpool van 
potentiële bestuurders en VO-leden. 

• In december 2019 heeft het bestuur het communicatieplan 2020 vastgesteld en daarin de 
speerpunten op communicatiegebied voor 2020 vastgelegd. Eén van de speerpunten is een 
meer doelgroepgerichte en middels voorlichtingsbijeenkomsten meer interactieve benadering 
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van de achterban. In 2020 zal het pensioenfonds proactief communiceren over 
pensioenontwikkelingen waaronder de ontwikkelingen omtrent het pensioenakkoord via de 
nieuwsbrieven en de website. 

• Net als in 2019 zullen de mogelijkheden worden onderzocht om de deelnemersvergadering in 
oktober 2020 te verrijken met een presentatie of een andere vorm van informatieoverdracht 
aan deelnemers van de vergadering. De verwachting is dat de opkomst hoger zal zijn wanneer 
de vergadering wordt uitgebreid met een interessant onderwerp. In 2019 was de opkomst 
inderdaad iets hoger. Het bestuur streeft naar een verdere stijging van het aantal deelnemers 
aan de deelnemersvergadering in 2020. 

 
Conclusies van het bestuur 

Het Fonds heeft in 2019 voldaan aan de wettelijke informatieplicht. Het bestuur heeft een meer 
interactieve benadering van de achterban gerealiseerd via doelgroepgerichte communicatie en 
middels diverse voorlichtingsbijeenkomsten op de verschillende kantoren in het land. Daarnaast zijn 
er zijn twee nieuwsbrieven uitgebracht, waar de klankbordgroep bij betrokken is geweest.  De 
activiteiten zijn door de achterban goed ontvangen en hebben positief bijdragen aan de doelstellingen 
pensioenbewustwording en pensioeninzicht. 

4.11 Diversiteitsbeleid in 2019 

Doelstellingen diversiteitsbeleid 

Conform de code pensioenfondsen dient het pensioenfondsbestuur divers van samenstelling te zijn 
waarbij een zwaar accent ligt op het aanstellen van vrouwen en bestuurders onder de 40 jaar. De 
Pensioenfederatie geeft aan dat diversiteit bij pensioenfondsen betekent dat in het bestuur (en het 
verantwoordingsorgaan) tenminste één man en één vrouw en één persoon ouder en één persoon 
jonger dan veertig jaar deelnemen. Het bestuur is echter van mening dat diversiteit verder gaat dan 
alleen de specifieke kenmerken leeftijd en geslacht. Diversiteit houdt ook in dat bestuursleden (en in 
het verantwoordingsorgaan (VO) de leden van die organen) elkaar aanvullen in kennis en competenties 
en een redelijke afspiegeling zijn van de belanghebbenden binnen het pensioenfonds. 

Het bestuur streeft met betrekking tot het diversiteitsbeleid de volgende drie doelstellingen na: 

1. Algemeen: bestuursleden en leden van het VO vormen een afspiegeling van de 
belanghebbenden binnen het pensioenfonds. 

2. Interbestuurlijke complementariteit: bestuursleden vullen elkaar aan m.b.t. eigenschappen, 
kennis en kunde. Hetzelfde geldt voor de leden van de VO. 

3. Specifiek: in het bestuur en VO neemt er minimaal één man en één vrouw en één persoon 
ouder en één persoon jonger dan veertig jaar deel. 

Gevoerde beleid in 2019 

Het bestuur heeft in 2019 het diversiteitsbeleid verder uitgewerkt, wat zoals hierboven reeds vermeld 
heeft geleid tot het inzicht dat diversiteit verder gaat dan alleen kenmerken als leeftijd en geslacht. 

Met betrekking tot de eerste doelstelling is gekeken naar de leeftijdsopbouw van de achterban en de 
leden van de fondsorganen. Circa 19% van de achterban is jonger dan 40 jaar, circa 63% zit in de 
leeftijdscategorie 40 tot 65 jaar en circa 19% is ouder dan 65 jaar. Verder is circa 31% van de totale 
achterban vrouw. Het bestuur constateert dat wat leeftijdsopbouw betreft de fondsorganen een 
redelijke afspiegeling zijn van de achterban. 

Op 9 april 2019 heeft het pensioenfondsbestuur een zelfevaluatie uitgevoerd gebaseerd op het 
Insightsprogramma onder begeleiding van een extern bureau. Door middel van een beter inzicht in 
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elkaars psychologische voorkeuren in omgaan met zichzelf, anderen en de omgeving is de 
bewustwording van de bestuursleden in elkaars sterke en minder sterke eigenschappen vergroot.  

Het idee achter het Insights Discovery systeem is dat indien een bestuur bestaat uit leden met 
verschillende “kleuren” er een betere interactie ontstaat tussen bestuursleden die elkaar op 
persoonlijke kwaliteit aanvullen waardoor bestuursbesluiten vanuit meerdere perspectieven genomen 
kunnen worden. Tijdens de zelfevaluatie is gebleken dat het bestuur qua samenstelling op basis van 
psychologische eigenschappen voldoende divers is samengesteld, met andere woorden er is sprake 
van interbestuurlijke complementariteit. 

Aan de derde doelstelling wordt nog niet voldaan. Om hieraan te voldoen zouden zowel bestuur als 
verantwoordingsorgaan uitgebreid moeten worden met een lid dat jonger dan 40 jaar is en aan het 
bestuur zou minimaal één vrouw moeten worden toegevoegd. 

Het bestuur heeft een plan van aanpak opgesteld gericht op het optimaliseren van het 
diversiteitsbeleid. Belangrijke pijler in het plan is het aanleggen van een talentenpool met potentiële 
leden voor het VO en pensioenfondsbestuur 

Om de interesse voor een mogelijke bestuursfunctie in het pensioenfonds te vergroten is het plan om: 

• in eerste instantie alle vrouwelijke werknemers jonger dan 40 jaar met een HBO werk en 
denkniveau te benaderen (in overleg met de lijnmanager); 

• als dit tot onvoldoende resultaat leidt, daarna ook vrouwelijke werknemers met een HBO 
werk- en denkniveau van 40 jaar en ouder en mannelijke werknemers met een HBO werk- en 
denkniveau jonger dan 40 te benaderen; 

• tijdens presentaties (roadshow pensioenfonds, deelnemersvergaderingen, etc) en d.m.v. 
nieuwsbrieven mensen te interesseren voor een rol in het VO of bestuur. 

Conclusies van het bestuur 

De huidige samenstelling van het bestuur kenmerkt zich door zes mannen van boven de 40 jaar, 
hiermee voldoet de huidige bestuurssamenstelling van het Fonds niet aan de specifieke kenmerken 
zoals voorgeschreven in de code pensioenfondsen. Echter qua samenstelling op basis van 
psychologische eigenschappen is het bestuur voldoende divers samengesteld. Ook wat 
leeftijdsopbouw zijn de fondsorganen een redelijke afspiegeling van de achterban. Het bestuur heeft 
een plan van aanpak opgesteld gericht op het  optimaliseren van het diversiteitsbeleid. Het plan is 
gericht op het vergroten van de interesse voor een functie in het bestuur of het VO. 

 

  



 

36 

 

5. Bestuurszaken in 2019 

5.1 Algemeen 

Het bestuur heeft in 2019 wederom gewerkt aan een verdere verbetering van de manier van 
vergaderen. Het doel is om vergaderingen zo gestructureerd en efficiënt mogelijk te laten verlopen 
waardoor de focus meer kan liggen op strategische zaken en minder op operationele zaken. Op de 
jaarkalender is de voorbereiding van alle periodiek wederkerende onderwerpen toebedeeld aan de 
commissies en het dagelijks bestuur. Doordat commissievergaderingen enkele weken voorafgaand aan 
de bestuursvergaderingen worden gepland vindt er een gedegen voorbereiding plaats, waardoor 
bestuursvergaderingen gestructureerd en efficiënt verlopen. De agenda van de bestuursvergaderingen 
worden voorbereid door het dagelijks bestuur en de bestuursondersteuner. In kader van het IRM-
beleid is de besluitnotitie geactualiseerd en gebruikt bij het vastleggen van de genomen besluiten in 
2019. Naast de voor- en nadelen wordt ook vastgelegd wat de risico’s van een besluit zijn, de impact 
voor de pensioenadministratie, de fondsdocumenten en de kosten en de evenwichtige 
belangenafweging en wie er naar aanleiding van het besluit geïnformeerd moeten worden. De 
sleutelfunctiehouder Risicobeheer voort een tweede lijns risico-analyse uit. 

Het bestuur vergadert met gedigitaliseerde vergaderstukken waarbij alle bestuursstukken en de meest 
actuele fondsdocumenten voor het bestuur op ieder moment toegankelijk zijn via een bestuursportal. 

5.2 Opvolging aanbevelingen, alternatieve uitvoeringsvormen en contact met de toezichthouder 

Het bestuur heeft in 2019 wederom veel aandacht besteed aan de opvolging van de aanbevelingen 
gedaan door de visitatiecommissie, de accountant en certificerend actuaris. Het bestuur heeft na het 
verschijnen van de rapporten van visitatiecommissie, accountant en certificerend actuaris over 
boekjaar 2018 een actieplan opgesteld waarin de aanbevelingen zijn vertaald naar concrete acties en 
deadlines en is hier vervolgens mee aan de slag gegaan. Op basis van het “Actieplan Aanbevelingen 
2018” is de voortgang van alle aanbevelingen tijdens de bestuursvergaderingen in 2019 regelmatig 
besproken. Eind 2019 waren de meeste acties afgerond.  

In 2018 is een document “Alternatieve uitvoeringsvormen” opgesteld en een scorekaart ingevuld. 
Hiermee kan het bestuur objectiveren of het Fonds nog steeds voldoet aan haar eigen missie om ‘het 
beste alternatief’ te zijn. Uit de scorekaart volgt verder dat na ‘het Fonds’ het meest voor de 
handliggende alternatief op dit moment een APF met eigen kring is. In dit kader heeft het bestuur in 
2019 een uitvraag in de markt laten doen bij een viertal APF’en om meer informatie te verkrijgen 
over het alternatief ‘APF eigen kring’. De conclusie van het onderzoek is dat een APF met eigen kring 
geen voordeel oplevert wat betreft de uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten van een collectieve 
kring zijn fors lager, maar het is onzeker of dit in de toekomst zo blijft. Het pensioenresultaat is een  
belangrijker criterium bij de beoordeling. De dekkingsgraden van de onderzochte APF’en zijn op dit 
moment hoger dan die van het pensioenfonds. Om in te mogen stappen zal er direct gekort moeten 
worden of zal de werkgever moeten bijstoren. Dit zorgt ervoor dat een AFP op dit moment geen 
reële optie is. Verder is bij overgang naar een APF maatwerk ook niet meer mogelijk.  
 
Tijdens het periodieke gesprek met DNB op 7 mei 2019 zijn de recente ontwikkelingen bij het fonds 
besproken. De toezichthouder heeft vooral kennis genomen van deze ontwikkelingen en had daar 
geen specifiek (waarde)oordeel over. Het bestuur bestempelt de relatie met DNB op dit moment als 
goed. Onderwerpen als de implementatie van IORP II, de DNB uitvraag inzake inventarisatie 
strategische risico’s, het DNB-dashboard en de door DNB opgestelde  Focus Risicoscores zijn de revue 
gepasseerd. Het bestuur heeft toegelicht welke beleidsthema’s het bestuur op dit moment 
bezighoudt. Dit betreft onder andere de financiering van de pensioenregeling en de 
premiedekkingsgraad die steeds verder onder druk komt te staan. Het bestuur heeft ook de werking 
van de nieuwe commissiestructuur toegelicht en de voortgang op het gebied van risicomanagement. 
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Verder is uitgebreid stilgestaan bij de benoeming van de diverse sleutelfunctiehouders. Hierover was 
op dat moment nog veel onduidelijk, met name voor wat betreft de sleutelfunctie Interne Audit.  
DNB benadrukte dat de sleutelfunctiehouders onafhankelijk moeten zijn en dat bij kleine fondsen 
rekening mag worden gehouden met ‘proportionaliteit’, overigens zonder exact aan te geven wat dit 
dan betekent. In de loop van 2020 is door DNB meer duidelijkheid gegeven over de 
randvoorwaarden. 

5.3 Vergaderingen van (dagelijks) bestuur, commissies en deelnemers 

Het bestuur is in 2019 zes keer in vergadering bijeengekomen. Daarnaast is er een 
deelnemersvergadering geweest en zijn er diverse werkoverleggen geweest in het kader van het 
jaarwerk. Het dagelijks bestuur heeft in 2019 veertien keer vergaderd. Daarnaast heeft het dagelijks 
bestuur viermaal per jaar een formeel overleg met de pensioenadministrateur. 

De nieuwe commissiestructuur heeft in 2019 bewerkstelligt dat de voorbereiding van de 
bestuursvergaderingen beter en gestructureerder was, waardoor de bestuursvergaderingen  
efficiënter verliepen. Het doel om de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren waarbij naast voor- 
en nadelen meer wordt gelet op risico’s en of een evenwichtige belangenafweging is gerealiseerd. 
Hierdoor kwam de focus in de bestuursvergaderingen meer te liggen op strategische sturing en minder 
op operationele zaken. 

De beleggingsadviescommissie (BAC) heeft in 2019 viermaal vergaderd. De verslagen van de 
vergaderingen van de BAC worden als ingekomen stuk op de agenda van de bestuursvergaderingen 
geplaatst en aldus gedeeld met de rest van het bestuur. De BAC monitort de beleggingen doorlopend 
op basis van de rapportages van Sprenkels & Verschuren (S&V) en S&V monitort op hun beurt 
doorlopend de onderliggende rapportages van de vermogensbeheerders. Als er bijzonderheden 
worden geconstateerd dan worden deze direct aangekaart bij de vermogensbeheerders. 
Bestuursbesluiten op beleggingsgebied worden voorbereid door de BAC in de vorm van een schriftelijk 
advies waarin het voorstel van alle kanten wordt belicht en waarbij tevens de alternatieven worden 
getoond. Het bestuur als geheel besluit over het strategische beleggingsbeleid, het beleggingsplan, de 
beleggingsdoelstellingen en beleggingsovertuigingen van het pensioenfonds.  

De CPC heeft in 2019 vijfmaal vergaderd. De verslagen van de CPC worden als ingekomen stuk op de 
agenda van de bestuursvergaderingen geplaatst en gedeeld met de rest van het bestuur.  

De RC is in 2019 negenmaal bijeengekomen. De verslagen van de RC worden als ingekomen stuk op de 
agenda van de bestuursvergaderingen geplaatst en gedeeld met de rest van het bestuur. Daarnaast 
worden relevante onderwerpen en besluiten voorgelegd aan het bestuur. 

De verslagen van alle vergaderingen en bijeenkomsten zijn te allen tijde door de bestuursleden terug 
te lezen op de bestuursportal. 

5.4 Evenwichtige belangenafweging  

Het bestuur heeft bij belangrijke bestuursbesluiten aandacht voor evenwichtige belangenafweging. 
Het bestuur heeft dit gestandaardiseerd door hier in besluitnotities een aparte paragraaf aan te 
wijden. Onder andere bij de volgende onderwerpen is in 2019 specifiek stilgestaan bij evenwichtige 
belangenafweging en op welke wijze de belangen van de verschillende stakeholders (eventueel) 
worden geraakt: 

• In het vervolg op het onderzoek naar alternatieve  uitvoeringsvormen is een uitvraag gedaan 
bij een viertal APF’en. De door het bestuur vastgestelde opinie dat het Fonds de beste 
uitvoeringsvorm is voor de deelnemers lijkt te worden bevestigd gelet op de potentiele 
continuïteitsrisico’s van de relatief kleine Multi Kringen en het beperkte aanbod ten aanzien 
van een Eigen Kring.  
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Het veronderstelde dat een Eigen Kring bij een APF eventueel het beste alternatief zou zijn 
lijkt, door het beperkte aanbod en de hoge kosten daarvan, op dit moment niet goed 
realiseerbaar. En de huidige situatie heeft maatwerk als voordeel, dit was ook de reden 
waarom de voorkeur in eerste instantie uitging naar een eigen kring bij een APF. Een Multi- 
Kring lijkt een goed alternatief te zijn gezien de lage uitvoeringskosten indien de omvang van 
een dergelijke kring voldoende continuïteit kan borgen qua omvang van die Kring. Gezien de 
huidige dekkingsgraden is het niet in het belang van de deelnemers nu over te gaan naar een 
APF Kring met een hogere dekkingsgraad waardoor een korting op de aanspraken 
noodzakelijk zal zijn. Het bestuur besluit om jaarlijks te (laten) onderzoeken of de uitvoering 
door een APF voldoende voordelen boekt t.o.v. de huidige uitvoeringsvorm. Hierbij wordt 
ook gekeken naar de diverse stakeholders om vast te stellen dat steeds alle belangen zijn 
meegenomen in de besluitvorming. 

• Bij het besluit om Lloyd’s Register Verification B.V. toe te laten als aangesloten onderneming 
en om met deze onderneming een uitvoeringsovereenkomst te sluiten wordt de 
pensioenopbouw gecontinueerd voor de betreffende deelnemers en wordt in feite 
voorkomen dat hun belangen negatief worden geraakt.  

• Bij het besluiten om de partnerfrequenties eind 2019 te wijzigen is stilgestaan bij de 
belangenafweging van de verschillende groepen. Zowel de werkgever, (gewezen) 
deelnemers en pensioengerechtigden hebben een beperkt voordeel van de wijziging van de 
partnerfrequenties. 

• Bij het besluit met betrekking tot de wijziging van het uniforme leeftijdsverschil tussen de 
vrouwelijke (gewezen) deelnemers en gepensioneerden en de (ex)partner eind 2019 is 
stilgestaan bij de belangenafweging van de verschillende groepen. Zowel de werkgever, 
(gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden hebben een beperkt nadeel van de wijziging 
van het uniform leeftijdsverschil voor vrouwen van 3 naar 1 jaar. 

• Het besluit tot het verhogen van de kostenvoorziening naar 2,5% is in 2020 genomen, maar 
verwerkt in boekjaar 2019. Bij de besluitvorming is stilgestaan bij de belangen van de 
verschillende groepen. De verhoging van de kostenvoorziening is voor alle belanghebbenden 
nadelig.  
 

5.5 Overleg met sociale partners 

Tijdens het overleg met de sociale partners op 25 juni 2019 zijn de uitkomsten van de 
haalbaarheidstoets 2019 uitgebreid toegelicht. De onderwerpen Pensioenakkoord, het besluit van de 
Commissie Parameters en de evenwichtigheid van de kostendekkende premie in relatie tot de (lage) 
rente zijn besproken. De uitvoeringskosten en de marktuitvraag die in 2019 in dit kader is gedaan zijn 
toegelicht. Verder zijn de tekstuele aanpassingen in het pensioenreglement als gevolg van wetgeving 
benoemd. 

5.6 Overleg met het verantwoordingsorgaan 

In totaal zijn er in 2019 vier (formele) contactmomenten geweest tussen het bestuur en het 
verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur probeert het VO zowel mondeling als schriftelijk zoveel 
mogelijk op de hoogte te houden ten aanzien van de ontwikkelingen bij het pensioenfonds. Onder 
andere de volgende onderwerpen zijn bij de overleggen met het VO besproken: 

- Diverse vragen van het VO ten aanzien van beleid. 

- De samenwerking tussen bestuur en VO. Het bestuur bestempelt de relatie met het VO als 
goed, open en eerlijk.  

- Het rapport van de visitatiecommissie. 
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- De jaarwerkrapporten over boekjaar 2019. 

- Integraal Risico Management en IORP II. 

- Beleggingsbeleid en risicohouding. 

- Communicatie. 

- Status uitvraag APF’en. 

- Financiële positie en mogelijke pensioenkortingen. 

- Beleid, doelstellingen en uitgangspunten voor 2020. 

- Premiebeleid 2020. 

- Adviesaanvragen die aan het VO zijn voorgelegd ten aanzien van: 
o Follow up adviesaanvraag omzetting ongehuwdenpensioen. 
o Een eenmalige opschoonactie kleine pensioenen ontstaan vóór 2018. 
o Het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst met Lloyd’s Register Verification B.V. 
o Adviesaanvraag inzake premiebeleid 2020. 

 
Het VO heeft over alle adviesaanvragen een positief advies uitgebracht.  

5.7 Visitatiecommissie (intern toezicht) 

Volgend op de invoering van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen heeft het bestuur gekozen 
voor een paritair bestuursmodel met jaarlijkse visitatie. De visitatiecommissie bestaat uit drie externe 
onafhankelijke deskundigen en wordt benoemd door het bestuur na bindende voordracht door het 
VO. 

Tijdens de meest recente visitatieronde heeft de visitatiecommissie eenmaal met het bestuur als 
geheel gesproken en daarnaast gesprekken gevoerd met het DB, de diverse bestuurscommissies (BAC, 
RC en CPC), het VO, de adviserend actuaris, de certificerend actuaris, de accountant en de compliance 
officer. Een samenvatting van het visitatierapport en een reactie van het bestuur is opgenomen na het 
bestuursverslag in het hoofdstuk “Intern Toezicht”. De aanbevelingen van de visitatiecommissie zullen 
worden omgezet in een actieplan opvolging aanbevelingen. Op veel terreinen is het bestuur hier reeds 
mee aan de slag. 

5.8 Deskundigheid, educatie en zelfevaluatie bestuur 

Deskundigheid en educatie 

Het bestuur besteedt doorlopend aandacht aan educatie en het op peil houden van de eigen 
deskundigheid. Het bestuur streeft er naar om voor ieder deskundigheidsgebied minimaal twee 
bestuursleden op niveau B te hebben. In 2019 hadden vijf van de zes bestuursleden voor alle 
deskundigheidsgebieden minimaal niveau B. Het bestuur heeft in 2019 onder andere de volgende 
activiteiten ondernomen om de eigen deskundigheid te verbeteren: 

• Bestuursleden hebben diverse seminars en workshops bezocht over actuele onderwerpen. 

• Tijdens bestuursvergaderingen zijn nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied door de adviseurs 
geagendeerd en toegelicht. 

• Het bestuur houdt ieder jaar één of meerdere educatiedagen om de eigen kennis te vergroten 
en onderwerpen die voor het Fonds actueel zijn verder uit te diepen. Afhankelijk van het 
onderwerp kunnen ook de leden van het verantwoordingsorgaan daarvoor worden uitgenodigd. 

• Ook de leden van het verantwoordingsorgaan hebben in 2019 diverse cursussen bij SPO gevolgd. 
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Het bestuur is van mening dat de deskundigheid van het collectief is gegroeid in de afgelopen jaren. 
Dat maakt dat het collectief als geheel op alle deskundigheidsgebieden goed scoort en er geen 
specifiek aanwijsbare geschiktheidsgebieden zijn waar het collectief minder scoort. Dit betekent 
overigens niet het bestuur geen aandacht meer heeft voor educatie: Het bestuur gaat naar seminars, 
jaarlijks wordt minimaal 1 gezamenlijke educatiedag ingepland in de bestuurdersjaarkalender en ook 
de zelfevaluatie (competenties) en het bespreken van (de voortgang en het vernieuwen van) het 
opleidingsplan is een vast onderdeel van de jaarkalender. Bij het uitkiezen van de onderwerpen voor 
educatiedagen heeft het bestuur oog voor nieuwe ontwikkelingen die op het fonds afkomen.  

 
Zelfevaluatie bestuur 

Jaarlijks houdt het bestuur een zelfevaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van 
de individuele bestuursleden. Minimaal eens per twee jaar is dit onder begeleiding van een externe 
partij. In april 2019 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden onder begeleiding van Mens & Kennis.  

De algemene conclusie uit deze zelfevaluatie is dat het bestuur enthousiast en betrokken is en duidelijk 
voorwaarts wil bewegen en zich wil ontwikkelen. De nieuwsgierigheid is groot en de sfeer en 
onderlinge interactie zijn veilig. Ook zijn een aantal praktische punten uit de bijeenkomst met Mens & 
Kennis naar voren gekomen waar het bestuur in de praktijk mee aan de slag gaat. 

5.9 Bezetting van de fondsorganen 

De bezetting van de fondsorganen is een regelmatig terugkerend onderwerp op de bestuursagenda en 
heeft de aandacht van het bestuur. Bij opvolgingskwesties houdt het bestuur specifiek rekening met 
het bevorderen van diversiteit binnen de fondsorganen. In de praktijk blijkt het bij opvolgingskwesties 
moeilijk om nieuwe kandidaten te vinden die binnen hun huidige werk bij Lloyd’s Register tijd kunnen 
vrij maken voor een functie in het bestuur of het verantwoordingsorgaan. Het is de verwachting dat 
het opgestelde plan van aanpak ter bevordering van de diversiteit bij zal dragen aan mogelijk meer 
kandidaten voor een functie binnen een van de fondsorganen. 

Hoewel de bezetting van de fondsorganen een punt van aandacht is, heeft dit tot nu niet tot problemen 
geleid. Eind 2019 zijn alle fondsorganen volledig bezet. 

5.10 Wijziging juridische en fondsdocumenten in 2019 

De volgende juridische documenten en fondsdocumenten zijn in 2019 gewijzigd: 

• Pensioenreglement 2018: De aanpassingen komen voort uit wijzigingen in wet- en regelgeving, 
update van kengetallen en tekstuele verduidelijkingen. Inhoudelijk is de pensioenregeling niet 
gewijzigd. De wijzigingen volgen uit IORP II, zoals bijvoorbeeld dat pensioen pas gekort kan 
worden, niet eerder dan drie maanden nadat de pensioengerechtigden hierover zijn 
geïnformeerd. Verder is een aantal communicatie vereisten die uit IORP II volgen opgenomen. 
De definitie van de partner is verduidelijkt, de automatische waardeoverdracht van klein 
pensioen is verwerkt in het reglement en de kengetallen zijn aangepast. 

• Statuten: De aanleiding om de statuten aan te passen was de definitie van de directie in de 
statuten en IORP II. Er zijn tevens een aantal wijzigingen doorgevoerd die voortkomen uit 
wettelijke wijzigingen. In de deelnemersvergadering van 9 oktober 2019 zijn de wijzigingen ter 
vaststelling voorgelegd en akkoord bevonden. De nieuwe statuten zijn ultimo 2019 nog niet bij 
de notaris gepasseerd. Vanaf het moment van passeren bij de notaris zullen de gewijzigde 
statuten effectief worden en worden deze op de website geplaatst. 

• Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN): De ABTN is in 2019 geactualiseerd. Het 
uitgangspunt bij het opstellen van de ABTN is dat het beleid van het pensioenfonds hierin is 
vastgelegd. Ieder belangrijk beleidsterrein heeft een eigen hoofdstuk. Ook de inrichting van de 
sleutelfuncties in het kader van de IORP II richtlijn is opgenomen in de ABTN. De voornaamste 
wijzigingen zijn: 
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- De toevoeging van Lloyd’s Verification B.V. 
- De update van de kengetallen. 
- Update uitkomsten haalbaarheidstoets. 
- Update AG Prognosetafel. 
- Update partnerfrequenties en standaard leeftijdsverschil tussen man en vrouw. 
- Toevoeging ESG-beleid. 
- Update inrichting LDI-mandaat. 
- Update crisisplan en herstelplan  

De ABTN is ook aan het verantwoordingsorgaan, de visitatiecommissie, de certificerend actuaris 
en de accountant verstrekt. 

• Communicatieplan: Het communicatieplan is geactualiseerd. De aanpassingen hebben vooral 
betrekking op de communicatieactiviteiten voor 2020. Er is geen sprake van een beleidswijziging 
derhalve hoefde het communicatieplan niet voor advies aan het verantwoordingsorgaan te 
worden voorgelegd. 

• Gedragscode: Op advies van de compliance officer is er een kleine wijziging doorgevoerd in de 
gedragscode. In sommige gevallen diende de voorzitter volgens de gedragscode goedkeuring te 
vragen bij de compliance officer. De compliance officer heeft geadviseerd om deze goedkeuring 
bij het bestuur neer te leggen. Om één en ander praktisch uitvoerbaar te houden en dat niet 
eerst het hele bestuur moet worden geconsulteerd, is in de gedragscode  opgenomen dat in de 
genoemde gevallen de voorzitter goedkeuring vraagt bij de vice voorzitter. 

• Overeenkomst Triple A, certificerend actuaris en actuariële functie: De afspraken met de 
certificerend actuaris zijn in 2019 opnieuw vastgelegd vanwege de roulatie van de certificerend 
actuaris en vastleggen van de afspraken in het kader van de actuariële functie. De huidige 
(prijs)afspraken zijn in deze overeekomst opnieuw vastgelegd. 

• Overeenkomst TriVu, risicomanagement: In de overeenkomst is vastgelegd dat TriVu de rol van 
risicomanager binnen het pensioenfonds gaat vervullen en adviseur wordt van de 
Risicomanagement Commissie. De RC en zijn adviseur zijn samen de vervuller van de 
sleutelfunctie Risicobeheer. 

• Uitvoeringsovereenkomst Lloyd’s Verification B.V.: Er is op 21 oktober 2019 een 
uitvoeringsovereenkomst vastgesteld en ondertekend door het bestuur in verband met de 
aansluiting van Lloyd’s Verification B.V.  

• Uitvoeringsovereenkomst Lloyd’s  Register Nederland B.V.: De uitvoeringsovereenkomst met 
Lloyd’s Register Nederland B.V.  is op 21 oktober 2019 aangepast in verband met de 
aansluiting van Lloyd’s Verification B.V. De aangepaste uitvoeringsovereenkomst is door het 
bestuur vastgesteld en ondertekend. 

• Uitvoeringsovereenkomst Lloyd’s  Register EMEA: De uitvoeringsovereenkomst met Lloyd’s 
Register EMEA is op 21 oktober 2019 aangepast in verband met de aansluiting van Lloyd’s 
Verification B.V. De aangepaste uitvoeringsovereenkomst is door het bestuur vastgesteld en 
ondertekend. 

• Reglement Risicocommissie: Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten, regels met 
betrekking tot de samenstelling, de individuele en collectieve verantwoordelijkheden, taken en 
bevoegdheden van de risicomanagement commissie, welke regels door de commissie, dan wel 
door ieder commissielid afzonderlijk, dienen te worden nageleefd. In het geval van strijdigheid 
tussen bepalingen in de statuten en bepalingen in dit commissiereglement, prevaleren de 
bepalingen in de statuten. Dit commissiereglement is vastgesteld door het bestuur en treedt in 
werking per 7 mei 2019. 
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6. Financiële zaken en positie van het pensioenfonds in 2019 

6.1 Nominale, reële en beleidsdekkingsgraad 

De financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in een dekkingsgraad dat de verhouding 
tussen bezittingen en de voorziening pensioenverplichtingen aangeeft. Hoe hoger de dekkingsgraad 
des te meer zekerheid er is dat het Fonds de pensioenverplichtingen kan nakomen. Het Fonds 
onderscheidt drie dekkingsgraden: 

• De nominale dekkingsgraad: Dit is de actuele dekkingsgraad, oftewel de verhouding tussen de 
bezittingen en de voorziening pensioenverplichtingen, op enig moment. 

• De beleidsdekkingsgraad: Dit is gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 
maanden. Op basis van deze dekkingsgraad neemt het bestuur beleidsbeslissingen. 

• De reële dekkingsgraad: Dit is de verhouding tussen de beleidsdekkingsgraad en de 
beleidsdekkingsgraad die minimaal nodig is om de pensioenaanspraken in de toekomst volledig 
te mogen verhogen met de stijging van de prijzen. 

 

Ontwikkeling van de dekkingsgraden in 2019 31-12-2019 31-12-2018 

   

Nominale dekkingsgraad 98,8% 102,0% 

Beleidsdekkingsgraad 99,1% 108,7% 

Reële dekkingsgraad 82,5% 92,0% 

Vereiste dekkingsgraad 120,6% 121,4% 

Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,1% 104,1% 
 

Ultimo 2019 lag de beleidsdekkingsgraad van het Fonds onder de vereiste en ook onder de minimaal 
vereiste dekkingsgraad en bevond het Fonds zich in een situatie van vermogenstekort. Hieronder 
geven wij een overzicht van de ontwikkeling van de nominale actuele dekkingsgraad in 2019 
uitgesplitst naar oorzaken: 

Ontwikkeling nominale dekkingsgraad 2019 naar oorzaken  

  

Nominale dekkingsgraad per 1 januari 2019 102,0% 

Premieresultaat -0,8% 

Beleggingsresultaat en benodigde intresttoevoeging 13,0% 

Uitkeringen 0,0% 

Indexatie of korting pensioenaanspraken of -rechten -0,3% 

Wijziging marktrente -14,5% 

Overig -0,6% 

  

Nominale dekkingsgraad per 31 december 2019 98,8% 
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6.2 Voorziening pensioenverplichtingen 

In de voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds ultimo 2019 is de per 1 januari 2020 
toegekende indexatie uit de escrow voor de actieven reeds meegenomen. Ook is rekening gehouden 
met een voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten. Deze bestond uit een opslag van 2% van de 
voorziening pensioenverplichtingen plus EUR 0,2 miljoen. De kostenvoorziening is per 31 december 
2019 verhoogd naar 2,5%. Hieronder wordt de voorziening voor risico fonds uitgesplitst. 

Uitsplitsing voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds 31-12-2019 31-12-2018 

(bedragen x EUR 1.000,--)   

   

Actieven en arbeidsongeschikten 130.581 103.998 

Slapers 47.039 36.470 

Pensioengerechtigden 74.569 70.093 

Voorziening toekomstige uitvoeringskosten 6.560 4.660 

   

Totaal 258.749 215.221 

 

Het technisch resultaat, voor wat betreft de pensioenverplichtingen voor risico fonds, op de 
kanssystemen (resultaat op sterfte en arbeidsongeschiktheid en resultaat op mutaties en overige 
grondslagen) bedroeg in 2019 EUR  4.000 positief. (2018: EUR 756.000 positief). 

6.3 Uitvoeringskosten 

De uitvoeringskosten zijn onder te verdelen in kosten pensioenbeheer en kosten vermogensbeheer. 
De kosten pensioenbeheer worden uit de premie gefinancierd en de kosten vermogensbeheer komen 
ten laste van de beleggingsopbrengsten. 

Kosten pensioenbeheer 

De kosten voor pensioenbeheer bestaan uit: 

• administratiekosten; 

• kosten bestuur en intern toezicht; 

• kosten financiële en actuariële verslaglegging; 

• kosten adviseurs; 

• kosten certificerend actuaris en accountant etc.; 

• diverse kosten (bankkosten, bijdrage toezichthouders en Pensioenfederatie, etc.). 
 

Overzicht kosten pensioenbeheer 2019 2018 

   

Totale kosten pensioenbeheer (afgerond op EUR 1.000,--) EUR 684.000 EUR 785.000 

Kosten per deelnemer/pensioengerechtigde EUR  980 EUR  1.141 

Kosten per deelnemer/pensioengerechtigde/gewezen deelnemer EUR 601 EUR 714 

Kosten als percentage van de voorziening pensioenverplichtingen 0,26% 0,36% 

   

Gemiddeld aantal deelnemers:   

- Actieve deelnemers + pensioengerechtigden 698 688 

- Actieve deelnemers + pensioengerechtigden + gewezen deelnemers 1.138 1.100 
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De totale kosten voor pensioenbeheer worden voor EUR 704.000,-- gedekt door de opslag in de premie 
voor directe kosten en de jaarlijkse vrijval uit de kostenvoorziening. Het resultaat op kosten was 
derhalve EUR 20.000,-- positief. In 2019 waren de kosten lager dan in 2018. Vorig jaar was er sprake 
van een aantal eenmalige extra kosten in verband met de implementatie van de nieuwe regeling, het 
offertetraject voor een nieuwe pensioenadministrateur en externe ondersteuning bij de opzet van het 
IRM-beleid.  
 
Benchmark kosten pensioenbeheer 
Om de eigen kosten in perspectief te kunnen plaatsen heeft het Fonds het door LCP in 2019 
gepubliceerde rapport ‘Inzicht in de pensioenbeheer-, vermogensbeheer- en transactiekosten van 
Nederlandse pensioenfondsen’ geraadpleegd. Hieruit blijkt dat de gemiddelde pensioenbeheerkosten 
per deelnemer in 2018 voor pensioenfondsen in de categorie 0 tot 1.000 deelnemers circa EUR 862,-- 
bedroeg. Hierbij was het aantal deelnemers gedefinieerd als het totaal van de actieven en 
pensioengerechtigden. Op basis van deze benchmarkgegevens constateert het bestuur dat de 
pensioenbeheerkosten van het Fonds boven het gemiddelde ligt van andere pensioenfondsen van 
gelijke grootte. De kosten per deelnemer zijn wel gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het bestuur vindt  
het belangrijk dat het pensioenfonds op professionele wijze wordt aangestuurd, dit brengt een aantal 
kosten met zich mee op het gebied van educatie, advies en ondersteuning. Het bestuur zorgt voor 
kostenbeheersing door jaarlijks een kostenbegroting op te stellen en gedurende het jaar de werkelijke 
uitgaven kritisch te monitoren.  
 
Kosten vermogensbeheer  

De kosten vermogensbeheer bestaan uit: 

• Beheerkosten: alle doorlopende kosten die aan de beleggingsfondsen worden toegerekend zoals 
vaste beheerkosten, service fees (toezicht, bewaring, accountant, advies etc.). De beheerkosten 
worden ingehouden op de fondsen en zijn onderdeel van de koers van de fondsen en daarmee 
van het resultaat.  

• Indien van toepassing, performance gerelateerde kosten. De performance gerelateerde kosten 
zijn berekend aan de hand van de prestatievergoeding van de hierbij behorende 
beleggingsfondsen. 

• Transactiekosten. Transactiekosten zijn onderdeel van de aan- en verkooptransacties van 
beleggingen en daarmee onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten. 

• Overige vermogensbeheerkosten die niet aan een specifieke beleggingscategorie zijn toe te 
bedelen zoals de kosten advies vermogensbeheer (Sprenkels & Verschuren). 

 
Aansluiting met de jaarrekening 
In onderstaand overzicht zijn de beleggingen uitgesplitst op basis van het ‘doorkijk principe’. Dit zorgt 
voor een iets andere uitsplitsing dan in de jaarrekening, omdat in de balans en staat van baten en 
lasten het ‘doorkijk principe’ niet wordt toegepast. Bij het ‘doorkijk principe’ worden beleggingen in 
een beleggingsfonds aan een beleggingscategorie toegewezen. 
 
Om de kosten per beleggingscategorie te bepalen, zijn de kosten van beleggingsfondsen uitgesplitst 
naar beleggingscategorie op basis van het gemiddeld belegd vermogen. 
 
In de staat van baten en lasten worden alleen de advieskosten vermogensbeheer zichtbaar 
gepresenteerd in de jaarrekening. Alle andere kosten worden binnen de beleggingsfondsen verrekend 
met het resultaat en zijn opgenomen in de beleggingsopbrengsten. 
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Overzicht kosten vermogensbeheer 
 

 (bedragen x EUR 1,--) Beheer kosten Performance 
gerelateerde 

kosten 

Transactie-
kosten  

Totaal 

Kosten per beleggingscategorie     

Vastgoed 5.770   5.770 
Aandelen 107.289   107.289 
Vastrentende waarden 268.855  41.000 309.855 
Overige beleggingen     

Totaal kosten toe te wijzen aan 
categorieën  381.914  41.000 422.914 
     
Overige vermogensbeheerkosten:     

Advieskosten vermogensbeheer 94.862   94.862 
Overige kosten 53.000   53.000 
Totaal overige 
vermogensbeheerkosten 

147.862   147.862 

Totaal kosten vermogensbeheer 529.776 0 41.000 570.776 

 
De totale kosten vermogensbeheer als percentage van het gemiddeld belegd vermogen bedroegen in 
2019 0,24% (2018 0,24%), uitgesplitst in 0,22% (2018 0,23%) beheerkosten en minder dan 0,02% (2018 
0,01%) transactiekosten. 

Benchmark kosten vermogensbeheer 
Om de eigen vermogensbeheerkosten in perspectief te plaatsen heeft het pensioenfonds deze 
vergeleken met de gemiddelde vermogensbeheerkosten van Nederlandse pensioenfondsen zoals 
gepubliceerd in de eerder genoemde kostenbenchmarkrapportage van LCP. Hieruit blijkt dat in 2018 
de gemiddelde beheerkosten van de 208 geanalyseerde pensioenfondsen 0,47% bedroeg en de 
gemiddelde transactiekosten waren gemiddeld 0,09% van het gemiddeld belegd vermogen. 

Het bestuur constateert dat de vermogensbeheerkosten van het Fonds fors lager liggen dan het 
gemiddelde. Er is sprake van een eenvoudige en efficiënt ingerichte beleggingsportefeuille die 
(gecorrigeerd voor risico) een vergelijkbaar rendement oplevert als andere, duurdere fondsen. 

6.4 Vacatievergoeding leden bestuur en verantwoordingsorgaan 

Voor leden van het bestuur en verantwoordingsorgaan met een dienstverband bij één van de 
aangesloten ondernemingen is het lidmaatschap van het bestuur en het verantwoordingsorgaan 
onbezoldigd. De leden van het verantwoordingsorgaan en het bestuur van het Fonds, die de 
pensioengerechtigden vertegenwoordigen en dus niet meer in dienst zijn van één van de aangesloten 
ondernemingen ontvangen in 2019 een vacatievergoeding van EUR 450,-- per vergadering inclusief 
voorbereiding en reistijd. Dit is gelijk aan het bedrag van 2018. De vacatievergoeding per vergadering 
stijgt mee met de pensioenen van de inactieven en deze zijn in 2019 niet geïndexeerd. 

Aan bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan van het Fonds is in 2019 in totaal 
EUR 32.047,-- (2018 EUR 27.642,-) aan vacatievergoedingen uitbetaald. De lasten van deze 
vergoedingen komen voor rekening van het pensioenfonds. 
 
De vacatievergoedingen worden in de jaarrekening samen met de vergoeding voor de externe 
voorzitter en de bestuursondersteuning verantwoord onder de post “bestuurskosten”. 
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7. Beleggingen 

7.1 Algemeen 

Het vermogensbeheer is uitbesteed aan BMO Asset Management (staatsobligaties en swaps, 
maatwerkportefeuille t.b.v. de renteafdekking), Vanguard (bedrijfsobligaties en aandelen, passief 
beheer) en CBRE Global Investors (vastgoed). De vastgoedportefeuille (ca. 0,01%) onder beheer van 
CBRE is in 2019 nog verder afgebouwd. 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de beleggingsportefeuille wordt verwezen naar de toelichting 
op de balans. 

Algemene economische ontwikkelingen hebben een grote invloed op de financiële positie van het 
pensioenfonds. Hieronder worden de algemene marktontwikkelingen besproken. 

7.2 Marktontwikkelingen in 2019 

Macro economisch 

In 2019 wisselden politieke risico’s en de acties van Centrale banken elkaar af als bepalende factor 
voor de economische ontwikkeling. De voortslepende Brexit zorgde in Europa voor veel onzekerheid. 
Gedurende het jaar namen de politieke risico’s toe en vervolgens weer af. De Amerikaanse Federale 
Reserve (Fed) heeft in 2019 de rente drie keer verlaagd om de Amerikaanse economie te stimuleren. 
President Trump van de Verenigde Staten begon het jaar met het onder druk zetten van de voorzitter 
van de FED. Trump wilde geen rentestijging gezien de dalende economische groei en de lage inflatie. 
De wereld economie vertraagde gedurende het grootste deel van 2019 omdat vooral de politieke 
risico’s de handel, de productie en investeringen drukten. De groei van de werkgegelegenheid en de 
consumentenbestedingen boden tegenwicht tegen de politieke risico’s. Ondertussen werd het 
‘America First’ beleid door Trump verscherpt door de spanning in de handelsoorlog met China flink op 
te voeren. Het deelakkoord tussen de Verenigde Staten en China zorgde voor een verlaging van het 
politieke risico in het vierde kwartaal van 2019. Ondanks alles bleef de economische groei op het 
laagste niveau sinds de crisis in 2008 maar nog net positief. In China waren aan het einde van het jaar 
tekenen van herstel te zien, maar de economische  groei is onder de 6% gebleven. Het 
beleggingssentiment verbeterde hierdoor ook. Ook een reden was dat er meer duidelijkheid over de 
Brexit kwam. In september had de ECB de rente verder verlaagd met 10 basispunten naar -0,5%. 
Daarnaast kondigde de ECB aan opnieuw te starten met het kwantitatieve verruimingsbeleid. Vanaf 1 
november 2019 is er maandelijks voor € 20 miljard aan obligaties opgekocht. Dit programma hervatte 
het kwantitatieve verruimingsbeleid dat begin 2019 was stopgezet.  

Financiële markten 

De rente is gedurende 2019 sterk gedaald. De 25 jaars marktrente was met ongeveer 0,8% gedaald 
naar een rente van 0,6%. De rente stond in de maanden augustus en september nog lager namelijk op 
0,3%. De swaprente liet ongeveer hetzelfde patroon zien als de staatsobligatie rente van Duitsland en 
Nederland.  

De bedrijfsobligaties lieten een positief rendement zien door de daling van de rente maar ook het 
kredietrisico (spread) daalde in 2019. 

Obligaties 

Als gevolg van de dalende rente was 2019 ook voor obligaties een goed beleggingsjaar en de koersen 
over vrijwel de gehele linie waren goed. Aan het eind van het jaar liepen de rentes weer wat op. De 
positieve rendementen op staatsobligaties waren met name te danken aan de hervatting van het 
opkoopprogramma van de ECB.  
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Dit had eveneens een positieve uitwerking op bedrijfsobligaties. Rendement op bedrijfsobligaties werd 
ook gesteund door beleggers die als gevolg van de lage vergoeding op staatsobligaties op zoek zijn 
naar hogere rendementen. 

In combinatie met goede resultaten op de aandelenmarkten profiteerden ook de hoogrentende 
bedrijfsobligaties. Wel waren de verschillen tussen de sectoren relatief groot. Positieve uitschieters 
waren verzekeraars en financiële waarden. Een sector die achterbleef bij het marktgemiddelde was 
energie. In deze markt herstelde obligaties opkomende markten sterk na een matig 2018. Koersen van 
obligaties stegen gelijkmatig tot ongeveer eind augustus. Daarna bewoog de markt per saldo meer 
zijwaarts.  
 

Aandelen 

In 2019 boekten de aandelenmarkten forse koerswinsten: de MSCI World Index steeg met ruim 30%. 
Een groot deel van deze winst viel in het eerste kwartaal toen een scherp herstel optrad ten opzichte 
van een neerwaartse correctie in het laatste kwartaal van 2018. Voor pensioenfondsen die de valuta’s 
hadden afgedekt, was dit rendement lager aangezien de euro daalde ten opzichte van alle belangrijke 
valuta: Amerikaanse dollar, Japanse Yen en het Britse Pond. Vooral de Amerikaanse aandelenmarkten, 
die met ongeveer 33% stegen, presteerden sterk ondanks de handelsperikelen met China. De Chinese 
aandelen leden er wel onder. Door het opleggen van steeds hogere tarieven op steeds meer 
exportproducten liep de Chinese economische groei een flinke deuk op en bleef ook de aandelenbeurs 
achter. Dit was ook bepalend voor het resultaat op emerging markets aandelen. Dat bleef met een 
stijging van ongeveer 20% achter bij de ontwikkeling van de ontwikkelde beurzen.   

7.3 Strategische en tactische portefeuille in 2019  

Het pensioenfonds heeft in de beleggingsovertuigingen aangegeven hoe de perceptie van het 
pensioenfonds op de financiële markten is en hoe het Fonds waarde denkt toe te voegen voor haar 
deelnemers d.m.v. een efficiënte beleggingsorganisatie. Het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille 
is gebaseerd op een in 2017 uitgevoerde ALM-studie en bij wijzigingen wordt op basis van vereiste 
dekkingsgraad bekeken of deze passen binnen het risicoprofiel. Naar aanleiding van de ALM-studie 
heeft het bestuur eind 2017 besloten om de beleggingsmix te wijzigen in een minder risicovol 
beleggingsbeleid. Concreet betekent dit dat het strategisch gewicht van de categorie zakelijke waarden 
is verlaagd van 54% naar 44%. Bij dit besluit zijn de voorkeuren van de deelnemers, zoals gemeten in 
het deelnemersonderzoek in acht genomen. Op basis van een risicobudgetteringsstudie (RBS) heeft 
het bestuur in het verlengde van de ALM-studie besloten de wegingen binnen zakelijke waarden te 
wijzigen en aan het credits mandaat een landenweging naar US credits toe te voegen. Implementatie 
van de wijzigingen heeft in 2018 plaatsgevonden. 

Vanaf 2018 zijn de strategische gewichten van de beleggingsportefeuille op hoofdcategorieën volgens 
onderstaande tabel ingericht. De portefeuille is in 2019 ongewijzigd voortgezet. De hoofdcategorieën 
aandelen en obligaties mogen maximaal 5% punten naar boven en naar beneden afwijken ten opzichte 
van de strategische norm: 

Beleggingscategorie Norm Minimum Maximum 

Vastrentende waarden 56,0% 51,0% 61,0% 

Zakelijke waarden 44,0% 39,0% 49,0% 

Liquiditeiten  0,0% 0,0% 2,0% 

Renteafdekking 35,0% 35,0% 80,0% 
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7.4 Marktwaarde beleggingen (x EUR 1.000,--) 

 
Beleggingscategorie Marktwaarde 

31-12-2019 
% 

31-12-2019 
Marktwaarde 

31-12-2018 
% 

31-12-2018 
Strategisch 
31-12-2019 

      

Aandelen 112.200 44,1% 88.110 40,3% 44,0% 

Vastgoed 29 0,0% 81 0,1% 0,0% 

       

Totaal zakelijke waarden 112.229 44,1% 88.191 40,4% 44,0% 

      

Vastrentende waarden 139.074 54,6% 127.316 58,2% 56,0% 

Liquide middelen 3.374 1,3% 3.055 1,4% 0,0% 

       

Totaal vastrentende waarden 
(incl. liquide middelen) 142.448 55,9% 130.371 59,6% 56,0% 

        

Totaal 251.303 100,0% 218.562 100,0% 100,0% 

 

7.5 Beleggingsresultaten 

Hieronder worden de rendementen van de beleggingsportefeuille weergegeven. Het rendement op 
alle categorieën met uitzondering van vastgoed was positief over 2019. De beleggingsportefeuille als 
geheel behaalde een positief beleggingsrendement van 15,3% net als de benchmark. In 2018 was het 
beleggingsrendement -3,3%, gelijk aan het benchmarkrendement. 

Beleggingsrendementen in % 
2019 

Portefeuille 
2018 

Portefeuille 

   
Staatsobligaties en swaps 11,0% 4,5% 
Euro Bedrijfsobligaties 5,3% -0,7% 
US Bedrijfsobligaties 9,4% -1,8% 
Aandelen ontwikkelde markten 24,7% -9,3% 
Aandelen opkomende markten 20,3% -10,6% 
Vastgoed -15,3% -3,8% 
   

Totaal (na kosten) 15,3% -3,3% 

 

7.6 Maatschappelijk verantwoord beleggen 

Beleggingsovertuiging 

Het Fonds heeft in haar beleggingsovertuigingen het volgde uitgangspunt gedefinieerd ten aanzien van 
maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB): 

“MVB is belangrijk, maar dient wel bij te dragen aan de doelstelling van het pensioenfonds. De 
verantwoordelijkheid van Pensioenfonds Lloyd's Register gaat verder dan een goede afweging tussen 
risico en rendement. Het fonds is zich bewust van de invloed die zij als belegger zou kunnen uitoefenen, 
maar het fonds heeft beperkte mogelijkheden bij de inrichting en uitvoering van de portefeuille. 
Tegelijkertijd dient maatschappelijk verantwoord beleggen bij te dragen aan de doelstelling van het 
fonds. Daarom:  

- Vormt MVB-impact een integraal onderdeel van de besluitvorming.  
- Voert het fonds een MVB-beleid waarover verantwoording wordt afgelegd.  
- Heeft het fonds aandacht voor de mogelijke negatieve consequenties die een (te) strikt MVB-

beleid kan hebben op de inrichting van de portefeuille.” 
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Invulling MVB in de praktijk 

Verantwoord beleggen maakt integraal onderdeel uit van het beleggingsbeleid van het Fonds. Bij 
beleggingsbesluiten weegt het bestuur risico, rendement, impact op ESG-doelstelling en 
uitvoeringskosten. De doelstelling voor het ESG-beleid is om op korte termijn een betere ESG-rating te 
realiseren dan de ‘gewone’ benchmark. Op lange termijn dient het beleid te resulteren in een beter 
verwacht rendement en/of een lager risico (niet-ESG universum versus ESG universum). Binnen het 
ESG-raamwerk is er vooralsnog geen specifieke voorkeur voor focus op een van de E, S of G factoren. 
Daarbij is het bestuur zich bewust van de mogelijke negatieve consequenties die een (te) strikt ESG- 
beleid kan hebben op de omvang van het belegbaar universum, het kostenniveau en het rendement 
en risico. 
 
Het Fonds hanteert de plicht om de belangen van deelnemers te beschermen als leidend motief bij 
vorming van het beleid in het algemeen en van het ESG-beleid in het bijzonder. Voor het ESG-beleid 
heeft het Fonds de overtuiging dat het nastreven van (lange) termijn ESG-doelstellingen resulteert in 
een verbetering  van de risicorendementsverhouding. Dit acht het Fonds in het belang van de 
deelnemers. 
 
Het ESG-beleid staat niet op zichzelf. Bij het ESG-beleid neemt het Fonds de normen die volgen uit wet- 
en regelgeving in acht, alsmede de zelf opgelegde normen die volgen uit het IMVB-convenant. Het 
ESG-beleid dient ook aansluiting te hebben met internationale initiatieven en de initiatieven van de 
werkgever. 
 

• Het Fonds realiseert zich dat het als lange termijn investeerder een maatschappelijke plicht 
heeft, maar ook dat directe invloed als lange termijn investeerder beperkt is. Daarom hanteert 
het Fonds de volgende realistische uitgangspunten: internationale initiatieven en de 
initiatieven van de werkgever geven richting aan het lange termijn ESG-beleid. 

• Het beleid is praktisch uitvoerbaar (passend bij de lean en mean inrichting van het Fonds). 

• De uitvoeringskosten mogen beperkt stijgen als gevolg van de implementatie van het ESG-
beleid. 

 
De implementatie en beheersing van het ESG-beleid is nader uitgewerkt en vastgelegd in de volgende 
documenten: 

• Beleggingsbeginselen. 

• De ABTN. 

• Beleggingsplan. 
 
Uit praktische overwegingen heeft het bestuur besloten om uitvoering te geven aan MVB door het 
vermogen onder te brengen bij vermogensbeheerders die de principes van MVB onderschrijven.  

De invulling van MVB door BMO: 

- BMO heeft UNPRI en UNGC onderschreven.  
- MVB is integraal onderdeel van het portefeuille selectiebeleid.  
- BMO voert actief uitsluitingsbeleid en engagementbeleid.  
- Beleid voldoet aan wettelijke eisen inzake niet-beleggen in producenten van clustermunitie.  

De invulling van MVB door Vanguard: 

- Vanguard heeft UNPRI onderschreven.  
- Binnen de aandelenfondsen vindt geen uitsluiting plaats.  
- Beleid voldoet aan wettelijke eisen inzake niet-beleggen in producenten van clustermunitie.  
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Gewijzigd ESG-beleid 

In de bestuursvergadering van 18 juni 2019 heeft het bestuur de uitgangspunten voor het aangepaste 
ESG-beleid vastgesteld. Het bestuur is in de bestuursvergadering van 10 december 2019 akkoord 
gegaan met het gewijzigde ESG-beleid. Het ESG-beleid is vastgelegd in het beleggingsplan en de ABTN. 

Het Fonds belegt in het Global Stock Index Fund. Het bestuur is zich ervan bewust dat het niet 
uitgesloten is dat in de portefeuille ondernemingen zijn opgenomen, die mogelijkerwijs op 
gespannen voet staan met het MVB-beleid van het pensioenfonds. Dit was één van de redenen 
waarom het bestuur  een RFP is gestart voor de aandelenfondsen. Daarnaast zijn de huidige 
aandelenfondsen niet fiscaal optimaal en was het bestuur niet tevreden over het serviceniveau van 
Vanguard. Vier vermogensbeheerders, waaronder Vanguard hebben deelgenomen aan de RFP. Een 
eerste selectie is gedaan en in januari 2020 zijn twee partijen uitgenodigd voor een “beauty parade”. 
In 2020 heeft het bestuur BlackRock geselecteerd als nieuwe vermogensbeheerder voor de 
aandelenportefeuille.  
 
De keuze voor BlackRock is mede ingegeven door de toepassing van ESG-screening in de 
geselecteerde beleggingsfondsen. Dit sluit aan bij de wijze waarop het pensioenfonds het ESG-beleid 
wenst te implementeren. Daarnaast voert BlackRock als asset owner en namens de participanten een 
actief stem- en betrokkenheidsbeleid. BlackRock rapporteert hierover op haar website (zie 
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship). In de toekomst verwacht 
het pensioenfonds gebruik te kunnen maken van de monitoring- en rapportage mogelijkheden van 
BlackRock om inzicht te krijgen in de ESG-ontwikkeling van de ondernemingen waarin het 
pensioenfonds belegt.” 

 

https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship
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8. Actuariële zaken 

8.1 Actuariële analyse 

In onderstaand overzicht is de actuariële analyse van het saldo van de “Staat van baten en lasten” 
opgenomen. 
 

Analyse van het resultaat naar bronnen 2019 2018 

(bedragen x EUR 1.000,--)   

   

Saldo uit hoofde van beleggingsopbrengsten -/- 3.616 -/- 16.377 

Saldo uit hoofde van premie -/- 1.963 -/- 1.916 

Saldo uit hoofde van waardeoverdrachten -/-180 -/- 44 

Saldo uit hoofde van kosten 20 -/- 96 

Saldo uit hoofde van uitkeringen -/-10 -/- 6 

Saldo uit hoofde van kanssystemen 4 756 

Saldo uit hoofde van indexatie -/- 620 0 

Saldo uit hoofde van overige (incidentele) mutaties techn. voorz. -/- 1.138 1.870 

Saldo uit hoofde van andere oorzaken 8 28 

   

Totaal resultaat /saldo van baten en lasten -/- 7.495 -/-15.785 

 

8.2 Premiebijdragen 

De kostendekkende premie zonder dempingsmechanisme op basis van de rentetermijnstructuur 
bedraagt voor boekjaar 2019 EUR 11,2 miljoen (2018: EUR 10,3 miljoen).  
 

De kostendekkende 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 Pensioenwet 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 en gaat voor de demping van de premie 
uit van het verwachte toekomstige beleggingsrendement. 

De gedempte kostendekkende premie is opgebouwd uit de gedempte actuariële premie benodigd 
voor de nieuwe pensioenverplichtingen, een opslag voor de instandhouding van het vereist eigen 
vermogen en een opslag voor toekomstige en directe kosten van het pensioenfonds. Het 
pensioenfonds heeft daarnaast een positieve opslag voor voorwaardelijke toeslagen in de gedempte 
premie opgenomen waarin de solvabiliteitsopslag is verrekend. De opslag voor voorwaardelijke 
toeslagen is zodanig vastgesteld dat de gedempte kostendekkende premie gelijk is aan de bruto 
actuarieel benodigde premie (inclusief opslag voor uitvoeringskosten) op basis van de reële 
rendementscurve. 

Verder is in de gedempte kostendekkende premie ook rekening gehouden met de per 1 januari 2020 
toegekende indexatie. De opslag voor voorwaardelijke toeslagverlening over deze component is 
zodanig vastgesteld, dat de gedempte kostendekkende premie op basis van de rendementscurve per 
1 januari 2020 ná afslag voor toeslagverlening gelijk is aan de bruto actuarieel benodigde premie op 
basis van de rendementscurve ultimo 2019 vóór afslag voor toeslagverlening, vermeerderd met een 
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opslag voor het vereist eigen vermogen per 31 december 2019 (20,6%), vermeerderd met een opslag 
voor toekomstige en directe kosten (2,5%) en vermeerderd met de opslag voor voorwaardelijke 
toeslagverlening. 
 
De gedempte kostendekkende premie bedraagt voor boekjaar 2019 EUR 7,1 miljoen (2018: EUR 6,9 
miljoen). De werkelijk betaalde premie was exclusief VPL-bijdrage gelijk aan de gedempte 
kostendekkende premie en dus eveneens EUR 7,1 miljoen (2018: EUR 6,9 miljoen). Daarvan is 
EUR 192.000 door de deelnemers bijgedragen (2018: EUR 85.000).  
 
Daarnaast heeft de werkgever een VPL–bijdrage betaald van EUR 18k (2018: EUR 0,3 miljoen). 
 

Specificatie feitelijke premie 2019 2018 

 EUR EUR 

Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken en risicopremie voor 
risico fonds 

3.743 3.535 

Spaarbijdragen voor risico deelnemer 0 0 

In premie begrepen bedrag voor directe  kosten 615 597 

In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten 79 71 

Premies risico herverzekering 302 321 

Premies bestemd voor voorwaardelijke toeslagverlening 1.514 1.527 

Benodigde solvabiliteitsopslag 876 845 

Totaal 7.129 6.896 

 
De feitelijke premie is gelijk aan de gedempte kostendekkende premie. 

8.3 Vereist eigen vermogen en uitkomsten solvabiliteitstoets 

Onder het nFTK is het “vereist eigen vermogen” 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 de actuele 
dekkingsgraad het pensioenfonds één jaar later lager is dan 100% is kleiner dan of gelijk aan 2,5%. 
 
De toezichthouder, DNB, heeft 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. Pensioenfonds Lloyd’s hanteert bij de 
berekening van het vereist eigen vermogen het standaard model van DNB. 
 
De vereiste solvabiliteit op basis van deze toets bedraagt per 31 december 2019 EUR 53,2 miljoen en 
de minimaal vereiste solvabiliteit is 10,6 miljoen. Het feitelijke eigen vermogen van het Pensioenfonds 
per 31 december 2019 bedraagt EUR -/- 3,1 miljoen. Dit betekent dat het Pensioenfonds per 31 
december 2019 niet voldoet aan de solvabiliteitstoets. De beleidsdekkingsgraad is lager dan de 
vereiste en de minimaal vereiste dekkingsgraad, er is sprake van een vermogenstekort. 
 
Om weer te komen tot een toereikende solvabiliteit heeft het pensioenfonds een herstelplan 
opgesteld. U leest hierover meer in paragraaf 4.2. 
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8.4 Oordeel van de certificerend actuaris over de financiële positie 

De certificerend actuaris heeft de opdracht om vast te stellen dat het Fonds voldoet aan de vereisten 

vanuit artikel 126 tot en met 140 PW. De certificerend actuaris oordeelt in zijn actuariële verklaring als 

volgt: 

• “De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en 

uitgangspunten, als geheel bezien, toereikend vastgesteld. Het eigen vermogen van het 

pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het wettelijk minimaal vereist eigen 

vermogen.  
 

• 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 131 

(minimaal vereist eigen vermogen),132 (vereist eigen vermogen) en 133 (dekking door 

waarden). 
 

• De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de 

dekkingsgraad bij het minimaal vereist eigen vermogen. Deze situatie bestaat voor het eerst 

per eind 2019. 
 

• Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Lloyd's Register 

Nederland is gebaseerd op de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op 

dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is naar mijn mening slecht, omdat 

het aanwezig eigen vermogen lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen. 
 

• In het kader van dit oordeel wijs ik op de ontwikkelingen na balansdatum als gevolg van de 

Coronacrisis, zoals die door het pensioenfonds in het jaarverslag zijn toegelicht. 
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9. Risicoparagraaf 

9.1 Inleiding en wettelijk kader 

Het bestuur definieert een risico als een gebeurtenis die het behalen van de strategische doelstellingen 
in de weg kan staan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar strategische en niet-strategische risico’s. 
Het beheersen van risico’s ziet het bestuur als één van zijn kerntaken. Met het beleid ten aanzien van 
risicomanagement geeft het bestuur invulling aan artikel 143 PW: “Een pensioenfonds richt zijn 
organisatie zodanig in dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt.” en aan norm 5 
van de Code Pensioenfondsen 2018: ”Ook geeft het bestuur inzicht in de risico’s van de 
belanghebbenden op korte en lange termijn, gerelateerd aan het overeengekomen ambitieniveau.” Bij 
de inrichting van deze risicoparagraaf volgt het pensioenfonds de richtlijn RJ400.  

9.2 Risicohouding en risicobereidheid in relatie tot ambitie en doelstellingen van het Fonds 

Vanuit de hoofddoelstelling van het Fonds “het toekennen van pensioenaanspraken aan de deelnemers 
van het Fonds, het uitkeren van (toekomstig) pensioen aan deelnemers, gewezen deelnemers, 
pensioengerechtigden en hun nabestaanden… …en hen aldus beschermen tegen de geldelijke gevolgen 
van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid” en de ambitie “een zo goed mogelijke 
koopkrachtbescherming waar te maken” heeft het bestuur in overleg met sociale partners en het VO 
de risicohouding van het Fonds bepaald. Ook risicobereidheidsonderzoek onder de achterban wordt 
meegenomen bij de bepaling van de risicohouding. De risicohouding van het Fonds is als volgt 
gedefinieerd: 

• De risicohouding van het Fonds op de korte termijn is vastgesteld op een vereist eigen 
vermogen (VEV) van 22% met een bandbreedte van 19% tot en met 25%. Als het VEV 
structureel buiten deze bandbreedte terechtkomt, treedt het fondsbestuur in overleg met het 
verantwoordingsorgaan, de aangesloten ondernemingen en de ondernemingsraad. 

• De risicohouding van het Fonds op de lange termijn wordt geconcretiseerd door grenzen te 
stellen aan het pensioenresultaat: 

o Startend vanuit de vereiste dekkingsgraad dient het verwachte pensioenresultaat 
tenminste gelijk te zijn aan 95%. 

o Startend vanuit de feitelijke dekkingsgraad dient het verwachte pensioenresultaat 
tenminste gelijk te zijn aan 89%. 

o Startend vanuit de feitelijke dekkingsgraad mag de afwijking tussen het verwachte 
pensioenresultaat en het pensioenresultaat in het slecht weer scenario (het 5% 
percentiel) maximaal 40% zijn. 

o Door middel van de haalbaarheidstoets wordt jaarlijks beoordeeld in hoeverre nog 
steeds wordt voldaan aan de gekozen grenzen. Indien hier niet aan wordt voldaan, 
treedt het pensioenfonds hierover in overleg met het verantwoordingsorgaan, de 
werkgever en de ondernemingsraad.  

Risico’s kunnen acceptabel zijn, c.q. bewust worden genomen om de doelstellingen en ambitie van het 
Fonds te realiseren, dit is bijvoorbeeld het geval met marktrisico. Ten aanzien van dit risico is er een 
bepaalde risicobereidheid om op een verantwoorde manier voldoende rendement te behalen. De 
meeste risico’s waar het Fonds mee wordt geconfronteerd zijn risico’s die niet bijdragen aan de 
doelstellingen van het Fonds en kunnen deze doelstellingen juist belemmeren of in gevaar brengen. 
Deze risico’s dienen te worden vermeden of zoveel mogelijk te worden beheerst. 

Bovenvermelde risicohouding en risicobereidheid is de basis voor het ontwikkelde beleid op de 
verschillende beleidsterreinen van het Fonds. Met name (ook) op het terrein van beleggingsbeleid 
speelt dit een belangrijke rol. De doelstelling van het beleggingsbeleid: “Met een voor het 
pensioenfonds acceptabel beleggingsrisico een zo hoog mogelijk rendement te behalen om de 
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continuïteit van de pensioenregeling zo goed mogelijk te garanderen.” ligt in het verlengde van de 
hoofdoelstelling en de ambitie. 

De strategische beleggingsallocatie wordt vervolgens vormgegeven op basis van een ALM studie, die 
periodiek wordt herhaald. Bij de ALM-studie spelen het verwachte pensioenresultaat en het 
pensioenresultaat in ‘slecht weer’ en welke grenzen nog voor het Fonds acceptabel zijn een centrale 
rol. Een verdere verfijning van de beleggingsportefeuille om te komen tot een “acceptabel 
beleggingsrisico en een zo hoog mogelijk rendement” gebeurt met een risicobudgetteringsstudie. 

9.3 Risicomanagement en risicobeheersing 

Algemene opzet risicomanagement 
De organisatorische opzet van het risicomanagement dient adequaat te zijn en wordt geborgd in 
beleid, processen en de bestuurlijke jaarkalender. Het doel is het realiseren van een beheerste en 
integere bedrijfsvoering die bijdraagt aan het realiseren van de (strategische) doelstellingen van het 
fonds. Hierbij is gekozen voor een integrale en holistische aanpak die begint bij regie vanuit het 
bestuur: zorg dragen voor inrichting, werking, monitoring, evaluatie en terugkoppeling ten aanzien van 
risicomanagement in de bestuurlijke, primaire en secundaire processen én uitbestedingsrelaties. 
Welke activiteiten het Fonds gedurende het jaar onderneemt in het kader van de risicobeheersing 
staan verwoord in paragraaf 4.5. 
 
Het risicomanagementbeleid van pensioenfonds Lloyd’s Register gaat uit van een integrale 
risicomanagement methodiek (IRM). Deze methodiek dwingt af dat risico’s expliciet, op consistente 
en integrale wijze worden afgewogen op momenten dat door het bestuur beleid wordt opgesteld 
en/of besluiten voorliggen. In het document ‘Risicomanagementbeleid SP LRN’, vastgesteld op 11 
december 2018, is de IRM-methodiek van het pensioenfonds vastgelegd. Het document dient als 
leidraad voor de opzet, bestaan en werking van het risicomanagementproces en is in februari 2020 
geactualiseerd naar aanleiding van de heidag in november 2019. 
 
Het IRM beleidskader start met het vaststellen van de risicohouding van het fonds, in aanvulling op 
hetgeen in paragraaf 9.2 is beschreven, voor een viertal domeinen. Door het bestuur is de volgende 
actuele risicohouding (besproken 4 oktober 2018) vastgesteld: 
 
Domeinen en de risicohouding  
 
 Pensioenfonds Lloyd’s Register kent de volgende domeinen: 

• Kapitaalmanagement: voor het behalen van de doelstelling om meer dan een nominaal 
pensioen te bieden is het nemen van gebalanceerd beleggingsrisico noodzakelijk. Het 
beleggingsrisico genereert op de lange termijn resultaat en dat maakt het lonend om het 
beleggingsrisico op gebalanceerde wijze te accepteren.  

• Producten en uitbesteding: de kernprocessen van de uitvoering van de pensioenregeling 
dienen tijdig, correct en volledig te worden uitgevoerd. Daarbij is het streven om de processen 
eenvoudig en kort te houden zonder onnodige tussenschakels. Fouten worden zoveel mogelijk 
vermeden maar deze zijn niet volledig uit te sluiten.  

• Reputatiemanagement: Het bestuur handelt en bestuurt op integere wijze en accepteert geen 
enkel risico met het doel het vertrouwen van de belanghebbenden in het fonds te behouden. 
Het bestuur verwacht dat de aangestelde uitbestedingspartijen en adviseurs op gelijke wijze 
acteren en stuurt daar ook op aan. Externe factoren, buiten het door het fonds aangestelde 
partijen om, zijn niet volledig te controleren door het bestuur en derhalve accepteert het 
bestuur risico’s met beperkte kans en met geringe mate van impact.  

• Besturingsfilosofie: het bestuur hecht waarde aan een open dialoog, een constructieve 
samenwerking in goede onderlinge sfeer niet alleen met de fondsgremia maar hecht ook 
waarde aan een goede relatie met de stakeholders zoals de sociale partners. 
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Het bestuur heeft voor de risicohouding de volgende resultaten vastgesteld: 
 

Kapitaal 
management 

Producten en 
Uitbesteding 

Reputatie- 
management 

Besturings-
filosofie 

Gebalanceerd (3) Kritisch (2) 
Intern – Nul (1) 
Extern - Kritisch (2) 

Kritisch (2) 

 
Periodiek herijkt het bestuur de risicohouding van de 4 domeinen. De strategische risico’s en 
operationele risico’s worden vervolgens gekoppeld aan een van de domeinen, zodat duidelijk is in 
welke mate risico’s acceptabel zijn voor het fonds. 
 
Strategische risico’s 
De belangrijkste risico’s zijn de risico’s die realisatie van de strategische doelstellingen bedreigen. Ze 
worden afgeleid van de missie en de visie van het pensioenfonds zoals die door het bestuur zijn 
vastgesteld. Daarbij is ieder risico gekoppeld aan één van de strategische doelstellingen 
 
Het pensioenfonds onderkent de volgende strategische doelstellingen met de daaraan gekoppelde 
strategische risico’s: 
 

Strategisch doelstellingen en risico’s 

Doelstelling 1 - Uitvoering binnen de afgesproken kaders van de sociale partners. 

1a. Het risico dat het fonds de afspraken van de sociale partners niet kan uitvoeren.  

1b. Het risico op een structurele afname van het aantal actieve deelnemers als gevolg 
van ontwikkelingen binnen de (internationale) werkgever.  

Doelstelling 2 - Het behoud van de eigen identiteit vertaalt zich in de invloed en 
medezeggenschap van de diverste stakeholders en daardoor bestaat het bestuur bij 
voorkeur uit leden uit de eigen organisatie. 

2a. Het risico op verlies van de eigen identiteit omdat vacatures binnen de fondsorganen 
niet kunnen worden vervuld door kandidaten vanuit de eigen organisatie.  

Doelstelling 3 - Het realiseren van een zodanig pensioenresultaat, binnen het 
gedefinieerde risicobudget, zodat een zo goed mogelijke koopkrachtbescherming wordt 
gerealiseerd. 

3a. Het risico op een sterk verslechterende financiële positie door het wegzakken van de 
dekkingsgraad tot onder het kritieke niveau. 

3b. Het risico dat gedurende langere periode de pensioenaanspraken niet kunnen 
worden geïndexeerd.  

Doelstelling 4 - Het op efficiënte en effectieve wijze uitvoeren van de primaire 
processen. 

4a. Het risico dat het bestuur geen of onvoldoende grip heeft op de 
pensioenadministratie en IT waardoor het bestuur niet tijdig kan (bij)sturen (uitgesplitst 
in pensioenadministratie en IT-algemeen).  

4b. Het risico dat het bestuur niet met zekerheid kan vaststellen dat het volledig en op 
correcte wijze wordt ontzorgd door de uitbestedingspartijen (uitgesplitst naar 
vermogensbeheer en niet-vermogensbeheer).  
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Doelstelling 5 - Kostenbeheersing wordt beschouwd in relatie tot de financiële positie, 
maar is geen doel op zich zolang de sociale partners bereid zijn de kosten te betalen.  

5a. Het risico op kwetsbaarheid van het fonds in relatie tot (buitenproportionele) kosten. 
(kostenrealisatie versus budget)  

Doelstelling 6 - Het stimuleren dat het pensioenfonds en de aan het pensioenfonds 
‘verbonden personen’ op alle niveaus handelen in overeenstemming met 
maatschappelijk geaccepteerde waarden en normen in het algemeen, met de specifieke 
waarden en normen die gelden voor het pensioenfonds in het bijzonder en met de 
toepasselijke wet- en regelgeving.  

6a. Het belang van de (goede) reputatie van het pensioenfonds, alsmede het voorkomen 
dat het vermogen of het resultaat van het pensioenfonds nu en in de toekomst wordt 
bedreigd. 

 
Alle beleidsvoorstellen en processen worden beoordeeld aan de hand van de strategische risico’s. De 
strategische risico’s worden jaarlijks door het bestuur herijkt. 
 
Operationele risico’s 
Voor de identificatie van de operationele risico’s worden grotendeels de FIRM risicocategorieën van 
DNB gehanteerd zoals getoond in onderstaande tabel. De risicocategoriëen zijn daarbij gekoppeld aan 
één van de domeinen. Koppeling aan de risicohouding van de domeinen maakt beoordeling mogelijk 
of de netto-risico’s, dus na toepassing van beheersmaatregelen binnen de risicohouding van het 
bestuur vallen. 
 

Operationele risico’s - risicocategorieën 

Financiële risico’s Domein 

1. Voorziening & premiestelling Kapitaalmanagement 

2. Matchingrisico Kapitaalmanagement 

3. Marktrisico Kapitaalmanagement 

4. Kredietrisico Kapitaalmanagement 

Niet-financiële risico’s Domein  

5. Processen Producten en uitbesteding 

6. Uitbesteding Producten en uitbesteding 

7. IT-risico Producten en uitbesteding 

8. Integriteit Reputatiemanagement 

9. Wet- en regelgeving Besturingsfilosofie 

 
Jaarlijkse integrale risicoanalyse 
Een belangrijk onderdeel van het risicomanagement is de jaarlijkse systematische integrale 
risicoanalyse. Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de kans is dat een risico zich voordoet, de 
(financiële) impact die het kan hebben op het Fonds, of het Fonds bereid is het risico te dragen, welke 
eventuele beheersmaatregelen er al zijn genomen en of het gewenst is om aanvullende maatregelen 
te nemen. Het risico voordat eventuele beheersmaatregelen zijn genomen wordt het bruto risico 
genoemd. Het risico na eventuele beheersmaatregelen wordt aangeduid als het netto risico. Het 
bestuur maakt daarbij onderscheid tussen strategische risico’s en operationele risico’s. Daarnaast 
wordt een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) uitgevoerd. Een samenvatting van de in 2019 
uitgevoerde risicoanalyses treft u aan in paragraaf 9.4.  

Naast de jaarlijkse integrale risicoanalyse wordt ook viermaal per jaar de Dashboard rapportage van 
Sprenkels & Verschuren besproken tijdens de bestuursvergaderingen. Vast onderdeel daarvan is een 
gevoeligheidsanalyse. Bij de gevoeligheidsanalyse wordt de impact op de dekkingsgraad van een 
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renteschok in combinatie met een waardedaling van de aandelen bekeken. De gevoeligheidsanalyse 
treft u aan in paragraaf 9.5  
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9.4 Jaarlijkse risicoanalyses 

In deze paragraaf treft u een overzicht aan van de uitkomsten van de uitgevoerde integrale risicoanalyses. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen strategische 
risico’s en operationele risico’s. Daarnaast is een systematische integriteitsrisicoanalyse uitgevoerd. De algemene systematiek is dat eerst een inschatting wordt 
gemaakt van het bruto risico. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de beheersmaatregelen. Beheersmaatregelen beogen beheersing van een risico door 
de kans en/of de impact van het risico te verlagen. De verwachte invloed van de beheersmaatregelen op de kans en/of impact van het betreffende risico wordt 
vastgesteld en levert een zogenaamd ‘netto risico’ op: het bruto risico met aftrek van het effect van de beheersmaatregelen. 

Risicoanalyse strategische risico’s 
 
Kans & Impact 
De inschattingen van kans en impact van de risico’s worden bepaald op onderstaande vijfpuntsschaal. Indien het cijfer laag is des te groter is de kans en impact 

voor het pensioenfonds.  

  IMPACT  Zeer gering (1) Laag (2) Middel (3) Hoog (4) Zeer hoog (5) 

KANS Zeer hoog (5) 12 11 4 2 1 

  hoog (4) 19 15 10 5 3 

  Middel (3) 22 18 14 9 6 

  Laag (2) 24 21 17 13 7 

  Zeer gering (1) 25 23 20 16 8 
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Kans dat het risico zich 
voordoet 

Weging Impact van het risico t.o.v. 
doelstelling(en) 

Zeer gering 1 Zeer gering 

Laag 2 Laag 

Middel 3 Middel 

Hoog 4 Hoog 

Vrijwel zeker 5 Catastrofaal 

 

Voor de kwalificatie kans en impact is daarbij  de volgende indeling gehanteerd:  
 

  Financieel Kans Impact Niet-financieel Kans Impact 

1. zeer laag Voor bruto en 
tolerantie: 
Onwaarschijnlijk dat 
het zich voordoet de 
komende 5 jaar. 

 

Voor netto: 

Heeft zich niet eerder 
voorgedaan binnen het 
fonds. 

Dekkingsgraad effect daling 
minder dan 1%. Geen actie DNB 

1. Zeer laag Voor bruto en 
tolerantie: 
Onwaarschijnlijk dat het 
zich voordoet de 
komende 5 jaar. 

 

Voor netto: 

Heeft zich niet eerder 
voorgedaan binnen het fonds. 

Risico op interne negatieve / kritische 
berichtgeving (incl. uitvoerders). 

Het niveau van dienstverlening van het 
fonds wordt beïnvloed, maar geen 
gevolgen voor de tevredenheid van 
deelnemers. 

Makkelijk te herstellen. 
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  Financieel Kans Impact Niet-financieel Kans Impact 

2. Laag Voor bruto en 
tolerantie: 

Doet zich mogelijk voor 
binnen 3 jaar. 

 

Voor netto: 

Heeft zich voorgedaan 
de afgelopen 5 jaar. 

Dekkingsgraad effect daling 
tussen 1% en 3%. Vraag van 
DNB 

2. Laag Voor bruto en tolerantie: 

Doet zich mogelijk voor 
binnen 3 jaar. 

 

Voor netto: 

Heeft zich voorgedaan 
de afgelopen 5 jaar. 

Risico op interne negatieve / kritische 
berichtgeving (incl. uitvoerders). 

Het niveau van dienstverlening van het 
fonds wordt beïnvloed, met als gevolg 
een beperkte daling van de tevredenheid 
van deelnemers. Is te herstellen. 

3. Beperkt Voor bruto en 
tolerantie: 

Heeft de potentie om 
op te treden binnen 
het komend jaar. 

 
Voor netto: 

Heeft zich voorgedaan 
de afgelopen 2 jaar. 

Dekkingsgraad effect daling 
tussen 3% en 5%. 
Waarschuwing van DNB 

3. Beperkt Voor bruto en tolerantie: 

Heeft de potentie om op te 
treden binnen het komend 
jaar. 

 

Voor netto: 

Heeft zich voorgedaan 
de afgelopen 2 jaar. 

Risico op negatieve publiciteit richting 
pensioensector. 

Negatieve reacties vanuit DNB/AFM. 

Het niveau van dienstverlening van het 
fonds wordt beïnvloed, met als gevolg 
een behoorlijke daling van de 
tevredenheid van deelnemers. 

Is moeilijk te herstellen. 

4. 
Gemiddeld 

Voor bruto en 
tolerantie: 

Heeft de potentie om 
op te treden binnen 
het komend jaar. 

 
Voor netto: 

Heeft zich voorgedaan 
de afgelopen jaar. 

Dekkingsgraad effect daling 
tussen 5% en 10%. 
Intensiever toezicht DNB 

4. Gemiddeld Voor bruto en tolerantie: 

Heeft de potentie om op te 
treden binnen het komend 
jaar. 

 

Voor netto: 

Heeft zich voorgedaan 
de afgelopen jaar. 

Verhoogd rsico op negatieve publiciteit 
richting pensioensector. 

 Zware negatieve reacties vanuit 
DNB/AFM. 

Het niveau van dienstverlening van het 
fonds wordt beïnvloed, met als gevolg 
een grote daling van de tevredenheid van 
deelnemers. 

Is  erg moeilijk te herstellen. 
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  Financieel Kans Impact Niet-financieel Kans Impact 

5. Hoog Voor bruto en 
tolerantie: 

Treedt op het komend 
jaar. 

 

Voor netto: 

Heeft zich het 
afgelopen jaar 
voorgedaan. 

Dekkingsgraad effect daling 
meer dan 10% 

Ingrijpen DNB (sanctie, 
intrekken vergunning) 

5. Hoog Voor bruto en tolerantie: 

Treedt op het komend jaar. 

 

 

Voor netto: 

Heeft zich het afgelopen 
jaar voorgedaan. 

Risico op negatieve publiciteit richting 
pensioensector. 

Structureel negatieve reacties vanuit 
DNB/AFM. Het niveau van dienstverlening 
van het fonds wordt beïnvloed, met als 
gevolg permanente ontevredenheid van 
deelnemers. 

Bijna niet  te herstellen. 
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Risico-analyse Strategische risico’s 

Nr. Omschrijving Risico Eigenaar 
Bruto 

kans 

Bruto 

Impact 

Bruto 

risico 
Beheersmaatregel Beleid 

Rappor-

tage 

Netto 

kans 

Netto 

impact 

Netto 

kans 

1a. Het risico dat het fonds de 
afspraken van de sociale 
partners niet kan uitvoeren.  
 

 2 5 10  

- Kritische beoordeling van de opdrachtaanvaarding. 

  1 5 5 

1b. Het risico op een structurele 
afname van het aantal actieve 
deelnemers als gevolg van 
ontwikkelingen binnen de 
(internationale) werkgever.  

 3 3 9 

 

 

- Escrow-overeenkomst voor deelnemers die op 
31.12.2017 in dienst van de werkgever zijn. 

- Dynamische renteafdekking. 

  2 3 6 

2a. Het risico op verlies van de 

eigen identiteit omdat 

vacatures binnen de 

fondsorganen niet kunnen 

worden vervuld door 

kandidaten vanuit de eigen 

organisatie. 

 2 4 8 - Het maken van afspraken met de werkgever zodat 
leden van de fondsorganen beschikken over de 
benodigde tijd voor het uitvoeren van het 
fondswerk. 

- Het creëren van een pool met potentiële 
kandidaten. 

- Het faciliteren om opleidingen te volgen.  

  1 4 4 

3a. Het risico op een sterk 

verslechterende financiële 

positie door het wegzakken 

van de dekkingsgraad tot 

onder het kritieke niveau. 

 4 4 16 

 

 

- Beleid gericht op een bepaalde kans op het korten 
van pensioenaanspraken. 

- Het uitvoeren van een ALM-studie waarin de kans 
op korten van de aanspraken een risicomaatregel 
is.  

  1 4 4 
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Nr. Omschrijving Risico Eigenaar 
Bruto 

kans 

Bruto 

Impact 

Bruto 

risico 
Beheersmaatregel Beleid 

Rappor-

tage 

Netto 

kans 

Netto 

impact 

Netto 

kans 

3b. Het risico dat gedurende 

langere periode de 

pensioenaanspraken niet 

kunnen worden geïndexeerd. 

 3 3 9 

 

 

- Escrow-overeenkomst voor deelnemers die op 
31.12.2017 in dienst van de werkgever zijn. 

- Dynamische renteafdekking.  

  2 3 6 

4a. Het risico dat het bestuur 

geen of onvoldoende grip 

heeft op de 

pensioenadministratie en IT 

waardoor het bestuur niet 

tijdig kan (bij)sturen 

(uitgesplitst in 

pensioenadministratie en IT-

algemeen).  

 4 4 16 - Uitbestedingsbeleid. 
- Goed contractuele en SLA-afspraken. 
- SLA-rapportage.  
- Actieve monitoring en evaluatie van de partijen 

door het bestuur.  

  1 2 2 

4b. Het risico dat het bestuur niet 

met zekerheid kan vaststellen 

dat het volledig en op 

correcte wijze wordt 

ontzorgd door de 

uitbestedingspartijen 

(uitgesplitst naar 

vermogensbeheer en niet-

vermogensbeheer).  

 4 4 16 - Uitbestedingsbeleid. 
- Goede contractuele en SLA-afspraken. 
- SLA-rapportage. 
- Actief monitoren en evalueren van de 

uitbestedingspartij. 

   2 2 4 

5a. Het risico op kwets-baarheid 

van het fonds i.r.t. 

(buitenproportionele) 

kosten. (kostenrealisatie 

versus budget)  

 3 2 6 - Afspraken met sociale partners. 
- Heronderhandelen van contracten. 

  3 1 3 
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Nr. Omschrijving Risico Eigenaar 
Bruto 

kans 

Bruto 

Impact 

Bruto 

risico 
Beheersmaatregel Beleid 

Rappor-

tage 

Netto 

kans 

Netto 

 impact 
Netto kans 

6a. Het belang van de (goede) 

reputatie van het 

pensioenfonds, alsmede het 

voorkomen dat het 

vermogen of het resultaat 

van het pensioenfondse nu 

en in de toekomst wordt 

bedreigd.  

 

 4 3 12 - SIRA   1 3 3 

 

 
Risicoanalyse operationele risico’s 
De operationele risico’s zijn onderverdeeld in 10 hoofdgroepen waarvan 4 groepen financiële risico’s en 6 groepen niet financiële risico’s. Per hoofdgroep is 
beschreven wat de ‘overall’ conclusie van het bruto risico is, wat de belangrijkste beheersmaatregelen zijn, welk netto risico resteert en of dit acceptabel is dan 
wel of verdere maatregelen gewenst zijn. 

Voor alle hoofdgroepen luidt het eindoordeel dat het netto risico thans op een acceptabel en beheersbaar niveau is, maar bij een aantal risico’s vindt het bestuur 
het wenselijk om het risico verder terug te dringen. 
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9.5 Gevoeligheidsanalyse financiële positie van het Fonds 

Bij de gevoeligheidsanalyse wordt de impact op de dekkingsgraad van een renteschok of een waardedaling van 
de aandelen bekeken. Hieronder vermelden wij de gevoeligheidsanalyse uitgaande van een startdekkingsgraad 
van 98,8%: 

 

Toelichting: 

- Bovenstaande tabellen tonen een gevoeligheidsanalyse op de dekkingsgraad op UFR basis. Enerzijds 
is de impact weergegeven van een wijziging van de rente (horizontaal) en anderzijds de invloed van 
het rendement op zakelijke waarden.  

- Voor de berekening van de dekkingsgraad op basis van de UFR wordt de UFR-methodiek toegepast 
op de marktrente na toepassing van de schok.  

- In bovenstaande tabellen is rekening gehouden met het strategisch afdekkingspercentage voor het 
renterisico van 35% op marktwaarde.  

- De rode cellen zijn de scenario’s waarin de dekkingsgraad lager is dan de kritische dekkingsgraad 
(95%). De oranje cellen zijn de scenario's waarin de dekkingsgraad hoger is dan de de kritische 
dekkingsgraad maar lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,1%). De cellen kleuren 
groen in de scenario's waarin de dekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad.  

9.6 Risico’s en onzekerheden met een (belangrijke) impact in het afgelopen boekjaar en de gevolgen daarvan 

Het Fonds werd in 2019 geconfronteerd met een aantal specifieke risico’s en onzekerheden. Geen van deze 
risico’s en onzekerheden hebben de doelstellingen en ambitie van het Fonds in gevaar gebracht. Het bestuur 
wil toch graag de volgende risico’s toelichten die het afgelopen jaar een rol hebben gespeeld: 

Uitbestedingsrisico & IT-risico’s: het IT-beleid heeft een sterke link met het uitbestedingsbeleid aangezien 
vrijwel alle IT-processen plaatsvinden bij uitvoeringsorganisatie. Er is concept IT-beleid opgesteld. Er is 
behoefte om de eigen kennis op IT-gebied te vergroten. Het is de bedoeling om tijdens een heidag, onder 
begeleiding van een IT-specialist, het bewustzijn van het bestuur op IT-gebied te vergroten en te kijken wat 
de grootste IT-risico’s zijn. 
 
9.7 Verbeteringen in het systeem van risicomanagement die zijn of worden aangebracht 

In het afgelopen boekjaar zijn de volgende verbeteringen in het systeem van risicomanagement aangebracht: 

- Het bestuur heeft de heer P. de Koning aangesteld als adviseur van de risicomanagementcommissie. 

- Het IRM beleid is het beleidskader waaraan de kwaliteit van beleidsvorming en -uitvoering wordt 
getoetst. Het bestuur heeft de strategische risico’s herijkt en het integraal risicomanagement (IRM) 
beleidsdocument geactualiseerd.  

- Het bestuur heeft in 2019 de jaarlijkse integrale risicoanalyse uitgevoerd.  
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- De taken, bevoegdheden en werkwijze van de Risicomanagement Commissie zijn in het Reglement 
Risicomanagement Commissie. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten, regels met 
betrekking tot de samenstelling, de individuele en collectieve verantwoordelijkheden, taken en 
bevoegdheden van de risicomanagement commissie, welke regels door de commissie, dan wel door 
ieder commissielid afzonderlijk, dienen te worden nageleefd. In het geval van strijdigheid tussen 
bepalingen in de statuten en bepalingen in dit commissiereglement, prevaleren de bepalingen in de 
statuten. Dit commissiereglement is vastgesteld door het bestuur en is op 7 mei 2019 in werking 
getreden. Het commissiereglement kan te allen tijde worden gewijzigd door het bestuur, gehoord de 
commissie. Het bestuur stelt de commissie schriftelijk in kennis van elk besluit tot wijziging van dit 
commissiereglement. 

- Het bestuur heeft samen met de compliance officer een integriteitsrisicoanalyse uitgevoerd. Deze 
analyse is een vast onderdeel van de jaarkalender geworden. Hierbij is op verschillende deelgebieden 
geïnventariseerd wat het bruto risico is, wat de genomen beheersmaatregelen zijn en welk netto 
risico er vervolgens over blijft. De uitkomsten zijn beschreven in een rapport d.d. 19 maart 2019. 

- IORP II en de invulling van de sleutelfuncties is in bestuursvergaderingen aan de orde gekomen. De 
Actuariële sleutelfunctie en de sleutelfunctie Risicobeheer is ingevuld. De invulling sleutelfunctie 
Interne Audit moet nog worden ingevuld, dit zal in 2020 gerealiseerd worden. Alle acties in het kader 
van IORP II zijn opgenomen in de jaarkalender RC. 
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10. Toezichthouders 

10.1 De Nederlandsche Bank (DNB) 

Tijdens het periodieke gesprek met DNB op 7 mei 2019 zijn de onderwerpen toekomst, visie en strategie, het 
DNB dashboard, de implementatie IORP II en de actuele ontwikkelingen bij het fonds besproken. Het bestuur 
bestempelt de relatie met DNB op dit moment als goed.  
 
Er is geen aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 171 Pensioenwet. Er is geen bewindvoerder aangesteld als 
bedoeld in artikel 173 Pensioenwet. Het Fonds heeft in 2019 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB 
en op 23 mei 2019 bericht ontvangen dat de toezichthouder instemt met het herstelplan. 

De kosten voor het DNB toezicht waren in 2019 EUR 16.161,-- (2018: EUR 17.664,--) 

10.2 Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

De Pensioenwet bepaalt dat de AFM belast is met het gedragstoezicht (o.a. communicatie met deelnemers). 
Tevens is de AFM op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) belast met het effectentypisch 
gedragstoezicht. Met ingang van 2007 vallen alle pensioenfondsen onder het effectentypisch gedragstoezicht. 
In 2019 is er geen overleg geweest met de AFM.  
 
Naar aanleiding van een uitvraag van de AFM op 19 november 2019 over de wettelijke verplichting voor het 
tijdig aanleveren van de scenariobedragen ouderdomspensioen aan de Stichting Pensioenregister (SPR) heeft 
het fonds op 29 november 2019 gemeld dat dit niet het geval was. Onze administrateur RiskCo is in een vroeg 
stadium (januari 2019) gestart met de ontwikkeling van een URM-tool. Op 21 mei 2019 heeft RiskCo aan het 
Fonds een URM-memo gezonden en sindsdien heeft het bestuur meerdere malen contact onderhouden met 
RiskCo over de voortgang. Uiteindelijk is het meer werk gebleken om de DB-scenarioberekeningen te 
realiseren dan RiskCo eerder verwachtte. RiskCo heeft toen een externe partij ingeschakeld om de 
scenarioberekeningen op te leveren. Op 11 november 2019 zijn de gegevens zonder scenario’s geüpload in het 
Pensioenregister en op 27 december 2019 zijn de gegevens inclusief de scenario’s geüpload. 
 
In een brief van 12 februari 2020 (normoverdrachtsbrief) wijst de AFM het fonds volledigheidshalve nogmaals 
op de wettelijke verplichting om tijdig correcte gegevens aan te leveren aan SPR en op het belang hiervan voor 
de deelnemer. De AFM verwacht dan ook dat het fonds in de toekomst tijdig de juiste gegevens aanlevert bij 
SPR, zoals de relevante wet- en regelgeving dat voorschrijft. 
 
De kosten voor het AFM toezicht waren in 2019 EUR 1.691,-- (2018: EUR 1.643,--).  In 2019 zijn door AFM geen 
boetes of dwangsommen aan het Fonds opgelegd. 

10.3 Onderzoeken en informatieverzoeken DNB en AFM 

Naast het specifieke contact met DNB over de voortgang van de aanbevelingen was het Fonds in 2019 door 
DNB en AFM geselecteerd om deel te nemen aan de volgende sector brede onderzoek(en): 

- Een uitvraag naar de niet-financiële risico’s. De vragenlijst betreft een sectorbreed onderzoek door 
DNB naar niet-financiële risico’s die belangrijk zijn voor een beheerste en integere bedrijfsvoering, 
welke jaarlijks plaatsvindt. De uitvraag is door het bestuur ingevuld en besproken waarna deze voor 
de gevraagde deadline aan DNB gezonden is. 

- Een uitvraag naar strategische risico’s. In het najaar van 2017 heeft DNB via een uitvraag het 
strategiedocumentatie ontvangen. DNB wil graag met het Fonds de dialoog aangaan over de visie en 
strategie van het Fonds. DNB heeft een normenkader ontwikkeld van tien strategische risico’s waar 
de pensioensector mee te maken heeft. Het bestuur heeft een risico-inschatting gemaakt van deze 
tien strategische risico’s voor het Fonds o.b.v. een inschaling in laag-midden-hoog risico. Per risico is   
een korte toelichting gegeven waarom voor deze inschaling is gekozen om zo inzage te geven in de 
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samenhang tussen strategie, risico‘s en de mogelijke consequenties daarbij. De risico-inventarisatie is 
na invulling door het bestuur voor de gevraagde deadline aan DNB gezonden. 

 
Het pensioenfonds heeft een reactie ontvangen op de ingevulde uitvraag niet-financiële risico’s.  
 
Naar aanleiding van de situatie bij InAdmin RiskCo die in mei 2020 aan het licht is gekomen is er frequent 
contact met de toezichthouder over de consequenties die dit voor het fonds kan hebben.  
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11. Code Pensioenfondsen 
 
De principes van de Code Pensioenfondsen zijn aangewezen als principes voor goed pensioenfondsbestuur als 
bedoeld in de Pensioenwet. Het fonds doet in het bestuursverslag mededeling over de naleving van de 
principes van de Code Pensioenfondsen of motiveert waarom hiervan is afgeweken. Op 3 oktober 2018 is de 
nieuwe Code Pensioenfondsen 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe Code Pensioenfondsen is 
meer thematisch van opzet dan de oude Code en bevat 65 normen. Er zijn acht hoofdthema’s: 
 

1. Vertrouwen waarmaken 
2. Verantwoordelijkheid nemen 
3. Integer handelen 
4. Kwaliteit nastreven 
5. Zorgvuldig benoemen 
6. Gepast belonen 
7. Toezicht houden en inspraak waarborgen 
8. Transparantie bevorderen 

 
De Code Pensioenfondsen 2018 bevat naast één niet inhoudelijke wijziging drie inhoudelijke wijzigingen ten 
opzichte van de oude Code. Verder is de indeling van de normen gewijzigd en in lijn gebracht met de 8 thema’s.  
 
Het bestuur heeft het vertrouwen gekregen van deelnemers en andere belanghebbenden en probeert dit 
waar te maken door een goed huisvaderschap. Dat betekent dat ondermeer dat er een solide afweging is 
gemaakt tussen de doelstellingen en de risicohouding van het fonds en de wijze waarop de ontvangen gelden 
worden belegd. Daarbij zorgt het bestuur voor voldoende kennis en een goed functionerend 
risicomanagement systeem. Bij besluitvorming wordt altijd het oordeel van de sleutelfunctiehouder 
risicomanagement betrokken en besluitvorming heeft altijd plaats met in het achterhoofd de belangen van 
alle betrokkenen.  
 
De opdracht die door de werkgever aan het pensioenfonds is verstrekt is door het bestuur geaccepteerd. 
Daarmee neemt het bestuur de verantwoordelijkheid om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Een 
goede verantwoorden uitvoering brengt met zich mee dat het fonds bij de uitbesteding van de uitvoering niet 
over een nacht ijs gaat en zorgvuldig toeziet op kwaliteit en nakoming van de uitbestede activiteiten. 
 
Integer handelen is uiteraard de leidraad voor individuele bestuurders en voor het bestuur als geheel. De 
belangen van de deelnemers staan voorop en het bestuur ziet er scherp op toe dat er geen belangenconflicten 
kunnen ontstaand of dat het pensioenfonds op welke wijze dan ook betrokken raakt bij niet-integere situaties. 
 
De lat licht hoog bij bestuur en uitbestedingspartners voor kwaliteit en om het steeds beter te willen doen. 
Het bestuur staat open voor verbetering. In haar missie heeft het bestuur vastgelegd dat zij de beste alternatief 
wil zijn voor de uitvoering van de regelingen van Lloyd’s Register Nederland en andere aangesloten 
werkgevers. Continue beoordeling of de kwaliteit nog voldoende is daarom een vereiste. Ook wat betreft haar 
eigen samenstelling en geschiktheid evalueert het bestuur periodiek of deze nog aan de vereisten voldoet. 
 
Hoewel het voor een klein ondernemingspensioenfonds wel lastig kan zijn om alle gremia op een juiste wijze 
te bemensen zal het pensioenfonds er nadrukkelijk op toe zien dat er sprake is van zorgvuldig benoemen. Dat 
neemt echter niet weg dat het voor het fonds moeilijk is om aan alle diversiteitseisen qua leeftijd en geslacht 
te voldoen. Het bestuur is zich daarvan bewust en richt haar inspanningen vooral op groepen jongere 
deelnemers. Het pensioenfonds hanteert een gepast beloningsbeleid, zowel voor bestuurders en 
toezichthouders als voor uitbestedingspartners. 
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Het bestuur hecht veel waarde aan een goede relatie met het Verantwoordingsorgaan en het interne toezicht 
(de Visitatiecommissie). De gesprekken verlopen in goede sfeer en er is wederzijds vertrouwen. Het bestuur 
verstrekt alle relevante informatie gevraagd en ongevraagd aan betrekt het VO reeds in een vroeg stadium bij 
belangrijke ontwikkelingen. 
 
Transparantie is belangrijk voor een pensioenfonds en het bestuur zet zich ervoor in dat alle belanghebbenden 
zo goed mogelijk worden geïnformeerd. In 2019 was dit vooral van toepassing op de deelnemers. Naast de 
reguliere deelnemersvergadering heeft het bestuur diverse bijeenkomsten met actieve deelnemers (in het 
land) en gepensioneerden gehouden.  
 
De normen waarover het pensioenfonds verplicht is om te rapporteren in het jaarverslag, worden hieronder 
weergegeven. Bij de betreffende normen wordt aangegeven waar dit is terug te vinden in het bestuursverslag: 

• Norm 5 - Verantwoording over beleid, gerealiseerde uitkomsten, belangenafweging en inzicht in de 
risico’s belanghebbenden gerelateerd aan ambitieniveau (zie hoofdstuk 4) 

• Norm 31 - Samenstelling fondsorganen, geschiktheid, diversiteit, afspiegeling belanghebbenden en 
continuïteit (zie paragraaf 3.6) 

• Norm 33 - In zowel bestuur als VO is tenminste één vrouw en één man. Er zitten zowel mensen van 
boven als van onder de 40 jaar in het bestuur. (zie paragraaf 3.6) 

• Norm 47 - Intern toezicht (Onderdeel Intern Toezicht) 

• Norm 58 - Beschrijving missie, visie en strategie en de gestelde doelen. (zie hoofdstuk 3) 

• Norm 62 - Op welke wijzen in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu, klimaat, 
mensenrechten en sociale verhoudingen. (zie paragraaf 7.6) 

• Norm 64 - Naleving van de gedragscode (zie paragraaf 4.8) 

• Norm 65 - Afhandeling van klachten (zie paragraaf 11.1) 
 
In het kader van de ‘pas toe of leg uit regel’ is in paragraaf 11.2 toegelicht ten aanzien van welke normen het 
pensioenfonds afwijkt van de Code. 

Verder volgt het Fonds zo goed als mogelijk de principes voor een goed pensioenfondsbestuur zoals 
vastgesteld door de Stichting van de Arbeid en de ‘Code Pensioenfondsen’. 

11.1 Klachten- en geschillenreglement 
In het klachten- en geschillenreglement is o.a. opgenomen dat het Fonds zich gehouden acht aan aanwijzingen 
van de Ombudsman Pensioenen, tenzij het bestuur van oordeel is dat zwaarwegende argumenten zich 
daartegen verzetten. 
 
Er is in 2019 geen gebruik gemaakt van de klachten- en geschillenprocedure.  
 
11.2 ‘Pas toe of leg uit’-regel 
Het pensioenfonds voldoet aan nagenoeg alle van toepassing zijnde onderdelen uit de Code. Waar nodig zijn 
afdoende beheersmaatregelen ingericht en is beleid in documenten verankerd. Enkele onderdelen volgen 
impliciet uit de inrichting van het fonds en verdere beheersmaatregelen. Ten opzichte van voorgaande jaren 
zijn er verdere verbeteringen doorgevoerd op punten waar het fonds over 2018 nog niet optimaal scoorde: 

• Het Integrale Risicomanagement is verder uitgewerkt, waardoor het risicomanagement op strategisch 
niveau geborgd is. 

• Het diversiteitsbeleid is verder uitgewerkt en er is een plan van aanpak opgesteld gericht op het 
optimaliseren van de diversiteit.  

• Een aantal normen uit de Code welke vorig jaar op "nee/deels" stonden zijn opgepakt en verder 
uitgewerkt zodat deze nu op “ja” gezet kunnen worden. 

 
 



 

72 

 

Normen waar het fonds niet of slechts deels aan voldoet: 

Daar waar het pensioenfonds afwijkt van de ‘Code’ is dit hierna per norm aangegeven. Normen waaraan wordt 
voldaan of die niet van toepassing zijn, worden niet genoemd. 

Norm 34 De zittingsduur van een bestuurslid is maximaal vier jaar. Een bestuurslid kan maximaal twee 
keer worden herbenoemd. De zittingstermijn van de werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur 
is niet beperkt omdat de groep medewerkers waaruit gekozen kan worden klein is. Zonder de 
beperking van de zittingsduur is de continuïteit van bestuur beter gewaarborgd. DNB is op de 
hoogte van de situatie bij het Fonds.  

Norm 33 In het bestuur, het VO of het BO zitten ten minste één man en één vrouw. Er zitten zowel mensen 
van boven als van onder de 40 jaar in. Het bestuur stelt een stappenplan op om diversiteit in het 
bestuur te bevorderen. In het verantwoordingsorgaan zit één vrouw. Het bestuur bestaat alleen 
maar uit mannen. Bij het ontstaan van een vacature wordt bij de selectie serieus gezocht naar 
vrouwelijke kandidaten. Het is tot nu toe niet gelukt een vrouwelijke kandidaat te benoemen in het 
bestuur. Het VO lid die vorig jaar jonger dan 40 jaar was, is in 2019 40 jaar geworden, het bestuur 
heeft geen lid jonger dan 40 jaar. Het bestuur heeft in 2019 een diversiteitsbeleid opgesteld 
inclusief een plan met de te nemen acties om de diversiteit verder te bevorderen. 

Norm 56 Het bestuur draagt de accountant of actuaris die controle uitvoert in beginsel geen andere 
werkzaamheden op dan controle. Geeft het bestuur wel een andere opdracht, dan vraagt dit 
zorgvuldige afweging en een afzonderlijke opdrachtformulering. De certificerend actuaris is ook 
sleutelfunctiehouder voor de actuariële functie. Dit is bij wet toegestaan. 
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12. Toekomstparagraaf  
Het bestuur onderkent de volgende onderwerpen als belangrijke speerpunten voor 2020: 

- IORP II 
- Het ESG beleid; 
- Risicomanagement; 
- Aandacht voor de houdbaarheid en betaalbaarheid van de huidige pensioenregeling; 
- Coronacrisis. 

 
Alle belangrijke onderwerpen voor 2020, inclusief bovenstaande, zijn opgenomen in de jaarkalender 2020.  De 
onderwerpen worden hierna als vooruitblik op wat komen gaat in 2020 alvast toegelicht. 

12.1 IORP II 
De definitieve implementatie van de sleutelfuncties in het kader van IORP II zal worden doorgevoerd. Dit zal 
tevens werkzaam gemaakt worden in de governance van het bestuur. Het bestuur heeft besloten de 
sleutelfuncties als volgt in te richten: 

Sleutelfunctie Houder Vervuller 

Actuarieel Certificerend Actuaris, Gerry 

Koning 

Certificerend Actuaris 

Risicomanagement Bestuurslid, Ton Holthuis Risicomanagementcommissie 

met extern adviseur 

Interne Audit Extern, vacature Uitbesteed aan externe partij 

 

Het sleutelhouderschap van de actuariële functie en de bijbehorende werkzaamheden worden 
ondergebracht bij de heer Koning, certificerend actuaris bij Triple A. De heer Holthuis is waarnemend 
sleutelfunctiehouder voor de Risicobeheerfunctie. De invulling sleutelfunctie Interne Audit moet nog worden 
ingevuld, dit zal in 2020 gerealiseerd worden. Voor het houderschap en de vervulling van de Interne Audit 
sleutelfunctie zal een extern natuurlijk persoon worden benoemd, welke in de organisatie van het fonds 
wordt opgenomen.  
 
Voor de waarnemend sleutelfunctiehouders zal een individueel opleidingsplan worden opgesteld. De 
waarnemend sleutelfunctiehouders zullen uiterlijk 1 september 2020 voor toetsing bij DNB worden 
aangemeld. 

12.2 ESG beleid 
De ontwikkelingen in Duurzaam Beleggen volgen zich in snel tempo op. Het Fonds heeft uitgangspunten voor 
een duurzaam beleggingsbeleid geformuleerd, maar realiseert zich dat het deze ook periodiek dient te 
herijken. In 2019 is het proces gestart onder begeleiding van de vermogensadviseur Sprenkels & Verschuren 
om de uitgangspunten opnieuw vast te stellen. Het Fonds streeft een eenvoudige en kostenefficiënte 
uitvoering van het beleggingsbeleid na. Het ESG beleid is herijkt en geïmplementeerd in de verschillende 
beleggingsstrategieën van het fonds. 

12.3 Risicomanagement 
In 2019 is het Integraal Risicomanagement beleid verder geïmplementeerd en de beheersmaatregelen zijn 
uitgewerkt. De sleutelfunctiehouder risicomanagement zal, in samenwerking met de Risicomanagement 
commissie en de externe adviseur van deze commissie het risicomanagement verder professionaliseren. Er is 
in 2020 specifiek aandacht voor het vormgeven en uitwerken van het IT-beleid. 
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12.4 Aandacht voor de houdbaarheid en betaalbaarheid van de huidige pensioenregeling  
Er zal in 2020 bijzondere aandacht zijn voor de houdbaarheid en betaalbaarheid van de huidige 
pensioenregeling. In het proces van de ALM studie zullen alternatieven voor de pensioenregeling, financiering 
en opbouw worden getoetst. Uiteraard is het bestuur in afwachting van de uitkomsten van de nadere 
uitwerking van het pensioenakkoord. 

Zoals in de missie uitgesproken wil het pensioenfonds het beste alternatief zijn en blijven voor de uitvoering 
van de pensioenregeling voor Lloyd’s Register in Nederland. En daarvoor zal ook in 2020 weer worden 
beoordeeld welke andere alternatieven er zijn en hoe de uitvoering door het fonds zich daartoe verhoudt.  

Het bestuur is in kleiner comité reeds in gesprek is met de sociale partners over de houdbaarheid van onze 
huidige (financiële) opzet. In september 2020 zal het jaarlijkse overleg tussen het pensioenfonds en sociale 
partners plaatsvinden. 

12.5 Coronacrisis  
Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zijn de rente en de koersen van de aandelen in de eerste 2 
maanden van 2020 wereldwijd scherp gedaald. Door de daling van de aandelenkoersen nemen de 
bezittingen af en door de daling van de rente nemen de pensioenverplichtingen juist toe. Het gevolg is dat de 
dekkingsgraad van het pensioenfonds scherp is gedaald tot onder de kritische grens van circa 95%. 
 
Een pensioenfonds moet over een dekkingsgraad beschikken waarmee het in de toekomst tegenvallers kan 
opvangen. Voor pensioenfonds Lloyd’s Register is dat een dekkingsgraad van ongeveer 120%. Wanneer het 
pensioenfonds dat niet heeft, moet het in een herstelplan aan DNB laten zien dat het in 10 jaar tijd wel 
boven dat niveau komt. 
 
De dekkingsgraad is nu echter zo hard gedaald dat het vanaf dit niveau niet zal lukken om die vereiste 
dekkingsgraad in 10 jaar te halen. Als dat eind 2020 nog steeds het geval is, dan kan het zijn dat het 
pensioenfonds volgens de huidige regels over moeten gaan tot het verlagen van de pensioenuitkeringen en 
opgebouwde pensioenen in 2021. Die verlaging mag over 10 jaar worden uitgesmeerd. 
 
Tijdens een extra ingelaste telefonische vergadering in maart 2020 heeft het bestuur bekeken of op dit 
moment extra maatregelen noodzakelijk en/of verstandig zijn. Het bestuur heeft tijdens dit overleg 
geconcludeerd dat het niet verstandig is om op dit moment extra maatregelen te nemen. Het pensioenfonds 
belegt voor de lange termijn en ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat het niet verstandig is om in 
een dalende markt snel risico af te bouwen. Wat het bestuur wel doet, is versneld een reeds gepland 
onderzoek (“ALM-studie”) uitvoeren waarbij het beleggingsbeleid voor de langere termijn tegen het licht 
wordt gehouden. Het bestuur was hier reeds mee gestart. 
 
Het bestuur van het pensioenfonds houdt de dekkingsgraad van het pensioenfonds en de economische 
ontwikkelingen nauwgezet in de gaten in het besef dat er nog veel onzekerheid is voor de economische 
gevolgen op de korte en de lange termijn. 
 
Het bestuur volgt voortdurend de ontwikkelingen en de (potentiële) impact op ons pensioenfonds. De 
belangrijkste risico's waarmee wij in dit verband worden geconfronteerd, houden verband met de financiële 
markten (rente, aandelenkoersen en kredietspreads), verzekeringsrisico (inclusief sterfte en gedrag van 
deelnemers) en operationeel risico (continuïteit van bedrijfsprocessen). Op de datum van dit rapport is het te 
vroeg om de structurele impact van het coronavirus op onze financiële positie en eventuele aannames op de 
langere termijn te bepalen. Wel kunnen we constateren dat het pensioenfonds en de uitbestedingspartners 
hun processen zodanig hebben ingericht dat de continuïteit van de bedrijfsprocessen is gewaarborgd. 
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12.6 Ontwikkelingen bij pensioenuitvoerder 
In mei 2020 is het pensioenfonds geconfronteerd met omstandigheden waardoor mogelijk de continuïteit van 
de dienstverlening door de pensioenadministrateur niet kan worden gewaarborgd. Er wordt door alle 
belanghebbenden van RiskCo Administrations en de overige (werk-)maatschappijen van InAdmin N.V. gewerkt 
aan een oplossing. De impact hiervan kan momenteel nog niet worden bepaald. Wel is duidelijk dat de klanten 
van InAdmin RiskCo gezamenlijk optrekken om te borgen dat de dienstverlening op korte en langere termijn 
op beheerste en integere wijze kan worden blijven uitgevoerd. Mocht de dienstverlening abrupt eindigen dan 
hebben de gezamenlijke klanten een fallback plan gereed waarmee voor een korte periode de uitvoering van 
de meest cruciale processen is geborgd.  

 
 
Bestuur Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland  Rotterdam, 7 juli 2020 

 

 

P.C. Molenaar   ………………………… 

 

 

W. den Dekker   ………………………… 

 

 

A.W.M. Holthuis  ………………………… 

 

 

F.N. Spronk   ………………………… 

 

 

R.A.P. Halkes   ………………………… 

 

 

T.C. Verspaandonk  ………………………… 
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Verantwoordingsorgaan 
 

Algemeen 
Het verantwoordingsorgaan (VO) heeft de jaarstukken en andere relevante stukken over boekjaar 2019 
ontvangen. Vanaf 2017 ontvangt het VO standaard de notulen van bestuursvergaderingen en commissies, 
evenals correspondentie met DNB. Gedurende 2019 heeft het bestuur meerdere keren overleg gehad met het 
VO. In paragraaf 5.6 gaan wij in op welke onderwerpen en adviesaanvragen tijdens deze overleggen aan de 
orde zijn gekomen. 

Verslag verantwoordingsorgaan over 2019 
Dit verslag van het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland (het 

Fonds) dekt de periode over kalenderjaar 2019.  

De Opdracht  
Het Verantwoordingsorgaan heeft als hoofdtaken; 
o De adviestaak aan het Bestuur m.b.t. de in het Reglement Verantwoordingsorgaan (huidige versie is 27 

november 2018) vastgelegde thema’s. 
o Verantwoording af te nemen van het Bestuur m.b.t. het handelen van het Bestuur, het gevoerde beleid 

en de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst.  
 
De Activiteiten  
De activiteiten van het Verantwoordingsorgaan in de periode 1-1-2019 t/m 31-12-2019, kalenderjaar 2019, 
zijn als volgt samengevat. 
o De gezamenlijke vergaderingen met het Bestuur in maart, mei, juni, september, oktober en december 

2019 waarin het Bestuur het Verantwoordingsorgaan heeft bijgepraat over de ontwikkelingen en de 
lopende zaken. 

o De vergaderingen van het Verantwoordingsorgaan met het Bestuur om het boekjaar 2019 te bespreken 
vond plaats op 2 juni 2020. Dit was een online vergadering met alle betrokkenen. 

o Het Verantwoordingsorgaan heeft diverse keren formeel intern overlegd als voorbereiding op de 
vergaderingen met het Bestuur en om Adviesaanvragen 1901, 1902 en 1903 te beoordelen die in 2019 
door het Bestuur zijn ingediend. Tevens zijn deze interne vergaderingen gebruikt om algemene zaken te 
bestuderen in relatie tot evenwichtige belangenafwegingen van bestuursbeslissingen zoals deze in de 
notulen van de bestuursvergaderingen waren genotuleerd. 

 
De uitgebrachte adviezen  
Het Verantwoordingsorgaan heeft over 2019 drie formele adviesaanvragen ontvangen van het Bestuur van 
het Fonds. Het Verantwoordingsorgaan heeft op alle drie de adviesaanvragen positief gereageerd. 
De adviesaanvragen over boekjaar 2019 betroffen de eenmalige opschoonactie van kleine pensioenen 
ontstaan voor 2018 (nummer 1901), een aanvullende Uitvoeringsovereenkomst voor LR Verification BV 
(nummer 1902) en het Premiebesluit 2020 (nummer 1903). 
Er zijn geen overlopende acties m.b.t. adviesaanvragen naar 2020. 
    
Intern Toezicht door de Visitatie Commissie  
Over boekjaar 2019 werd het intern toezicht uitgevoerd door een visitatiecommissie die bestond uit mevr W. 
Caderius (Voorzitter), H.J. Strang en H. Mens. Daarbij is ook een aparte sessie geweest met het 
Verantwoordingsorgaan waarbij met name is gesproken over de interne (eigen) evaluatie van het 
Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan heeft vervolgens met het Bestuur afgestemd om de 
Interne Evaluatie van het Verantwoordingsorgaan met externe ondersteuning op de agenda van 2020 te 
zetten. 
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Het verslag van de Visitatiecommissie is op 15-4-2020 besproken tussen alle partijen, geaccordeerd en 
daarna door de Visitatie Commissie ingediend.  
 
Oordeel over het gevoerde beleid en uitvoering van het Fonds over periode 2019  
Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan is gebaseerd op de kerncijfers 2019 en het inhoudelijke 
jaarverslag van het Bestuur van het Fonds zoals vastgelegd in Jaarverslag 2019. 
 
Daarbij merkt het Verantwoordingsorgaan het volgende op; 
 
Een van de doelstellingen zoals door het Bestuur is geformuleerd is dat het Fonds het beste alternatief wil 
zijn voor de pensioenregeling van de bij het Fonds aangesloten ondernemingen. Het Premiebeleid zoals 
tussen de sociale partijen is overeengekomen maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit.  
 
Het door het Bestuur geïnitieerde onderzoek om alle alternatieven te bezien had als resultaat dat ons Fonds 
de beste optie is voor de pensioenregeling ten bate van de werknemers van de aangesloten ondernemingen. 
In de voorbije periode 2019 is gebleken dat ondanks de zeer ruime beleggingsresultaten de dekkingsgraad 
van het Fonds wederom is gedaald. Nu tot ver onder de beoogde niveaus.  
 
Hoewel het Verantwoordingsorgaan zich realiseert dat ook de rentestand een dalende Dekkingsgraad tot 
gevolg heeft blijkt al sinds enkele jaren dat de overeengekomen premie, die gekarakteriseerd wordt als 
gedempte kostendekkende premie, in feite financieel tekortschiet om de huidige pensioenregeling voor de 
toekomst overeind te houden.  Dit is op dit moment al zichtbaar en zal zeker in de nabije toekomst het Fonds 
parten gaan spelen. 
 
Het Verantwoordingsorgaan beseft dat bij de huidige stand van zaken een indexering, behalve een 
indexering voor de actieven die ten laste komt van de ESCROW rekening, niet haalbaar is. Behalve het feit 
dat er niet geïndexeerd gaat worden uit middelen van het Fonds, ten faveure van de actieven en de 
inactieven, houdt eenieder inmiddels rekening met de mogelijkheid van korten op de reeds ingegane 
Pensioenen om mede daardoor uit de situatie van onvoldoende financiële reserves te komen. 
 
In de voorbije jaren werd door het Verantwoordingsorgaan met regelmaat opgemerkt dat de 
uitvoeringskosten jaar over jaar toenemen. Het VO ziet inmiddels in dat het Bestuur weinig mogelijkheden 
meer heeft om deze kosten in de hand te houden omdat deze in feite bepaald worden door de eisen van 
toezichthouders waaraan het Fonds dient te voldoen. Recent bleken dat de vereisten te zijn met betrekking 
tor Risk Management maar de komende implementatie van Interne Auditing mechanismes heeft zich 
inmiddels al aangekondigd. Ook daarbij moet het Fonds rekening houden met oplopende kosten. 
 
Conclusie  
Het Verantwoordingsorgaan heeft geconcludeerd dat het Bestuur van het Fonds de principes zoals vastgelegd 
in Statuten en Reglementen en in de Uitvoeringsovereenkomsten goed in acht neemt en de belangen van alle 
deelnemers evenwichtig behartigt.  
 
Aanbevelingen van het Verantwoordingsorgaan   
Hoewel reeds besproken beveelt het Verantwoordingsorgaan aan om het fonds financieel toekomst 
bestendig te maken zoals verwoord in de doelstellingen van het fonds. Eventueel zouden de doelstellingen 
ook wat realistischer kunnen worden verwoord. 
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Tevens beveelt het fonds aan om de consequenties van een veranderende wereld zoals gesteld in o.a. 
nieuwe parameters en het nieuwe pensioenakkoord alvast in beeld te brengen voor zover mogelijk en de 
betrokkenen van de pensioendriehoek hiervan op de hoogte te blijven stellen. Gezien de concentratie van 
kennis in het fondsbestuur lijkt dit een logische stap en het Verantwoordingsorgaan concludeert dat dit reeds 
begonnen is en beveelt aan dit voort te zetten in 2020. (bijvoorbeeld delen resultaten nieuwe ALM studie). 
 
 
Getekend   
Charles JJ de Vos (Voorzitter VO, lid namens de Gepensioneerden)  
Eize van de Heuvel (Secretaris VO, lid namens de Actieven)  
Angela van der Vorm (Lid VO namens de Actieven)  
Marko Kok (Lid VO namens de Werkgever) 
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Reactie bestuur op verslag verantwoordingsorgaan over 2019 
 

In het verslagjaar 2019 is door bestuur en VO wederom prettig en constructief samengewerkt. De inspanningen 
van de individuele VO leden voor de verhoging van hun kennisniveau werpen overduidelijk hun vruchten af. 
Dat heeft ertoe geleid dat we meerdere keren informatief met elkaar van gedachten hebben gewisseld over 
de belangrijke thema’s die de toekomst van het fonds aangaan. Uit het verslag van het VO blijkt dat ook zij zich 
zorgen maken over de houdbaarheid van de pensioenregeling met name als gevolg van de relatief 
tekortschietende premie. Het bestuur is zich hier terdege van bewust en heeft naar aanleiding hiervan in 2020 
reeds het gesprek met sociale partners geopend. Daarbij zou kunnen passen dat de pensioenambitie meer in 
lijn wordt gebracht met de realiteit, maar dit is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de sociale 
partners. In het najaar van 2020 wordt aan de hand van de uitkomsten van een ALM studie het gesprek 
hierover verder gevoerd. 

Een belangrijke onzekere factor is echter wel dat de uitkomsten van de uitwerking van het Pensioenakkoord 
nog steeds op zich laten wachten en besluitvorming over de regeling en de financiële opzet altijd onder flinke 
onzekerheid plaats heeft.  

Het bestuur heeft in 2019 nadrukkelijk op de kosten gelet. En hoewel het kostenniveau uitgedrukt in een 
bedrag per deelnemer fors is, zijn de kosten in 2019 duidelijk lager dan het voorgaande jaar. Dat neemt echter 
niet weg dat er keer op keer aanvullende eisen aan pensioenfondsen worden gesteld vanuit wet- en 
regelgeving die de uitvoering duurder maken. Dit is zeker een punt van aandacht van het bestuur en onderwerp 
bij de jaarlijkse analyse van de alternatieven voor uitvoering. 

Het bestuur is de leden van het VO zeer erkentelijk voor de tijd en moeite die zij steken in hun rol in het VO. 
Niet alleen gaat er veel tijd zitten in het reguliere overleg en beoordelen van informatie van het fonds, maar 
de leden steken ook veel tijd en energie in het verder op peil brengen van hun kennis middels opleidingen. Wij 
spreken de verwachting uit dat de samenwerking in 2020 wederom op een professionele en prettige manier 
zal plaatsvinden. 
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Intern toezicht 
 

Algemeen 
Het Fonds heeft voor de invulling van het intern toezicht gekozen voor een visitatiecommissie die toeziet op 
het functioneren van het bestuur. Hiertoe is een visitatiereglement opgesteld op basis van de uitgangspunten 
van de ‘Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen’ en de ‘Code Pensioenfondsen’. Eén van de taken van de 
visitatiecommissie is toezien op de naleving van de Code. Er vindt jaarlijks een visitatie plaats. 
 

Samenvatting rapport visitatiecommissie over 2019 
 

Inleiding 

De wereld heeft te maken met een ongekend groot probleem. Het Corona virus heeft grote impact op privé 
en bedrijfsleven. Wij constateren dat het pensioenfonds een inventarisatie van de financiële- en 
uitvoeringstechnische gevolgen heeft gemaakt en maatregelen en acties heeft onderkend. Wij vragen 
aandacht voor de aanbeveling van de controlerende accountant om de cybersecurity te evalueren. Wij wensen 
alle betrokkenen sterkte in deze tijd. 

De visitatiecommissie brengt volgens de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen een rapport uit. De 
visitatiecommissie verantwoordt zich eerst over de uitvoering van de taken (zie ‘Samenvatting verantwoording 
van uitvoering van taken’) aan het verantwoordingsorgaan en, via de werkgeversafgevaardigden in het 
verantwoordingsorgaan, aan de werkgever Lloyd’s Register Nederland en Lloyd’s Register EMEA. Aansluitend 
rapporteert de visitatiecommissie bevindingen aan het bestuur (zie ‘Samenvatting van het rapport van 
bevindingen’). Daarbij betrekt het verantwoordingsorgaan dit rapport in zijn oordeelvorming. Deze 
samenvatting behandelt hierna achtereenvolgens beide onderdelen. 
 

Samenvatting verantwoording van uitvoering van taken 

Op 19 november 2020 was er een startgesprek met het bestuur. De wettelijke taakopdracht van de 
visitatiecommissie is toezicht houden op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken in het 
pensioenfonds. Daarnaast ziet de visitatiecommissie ten minste toe op adequate risicobeheersing en 
evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De Code Pensioenfondsen vraagt het intern toezicht 
daarnaast zijn taak zo te vervullen dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren en aan 
beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds. Het intern toezicht legt via het jaarverslag 
verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en werkgever over de taakuitvoering. 

 
De visitatiecommissie baseert zich mede op wat bepaald is in de Code van de Vereniging Intern Toezicht 
Pensioensector (VITP-Toezichtcode). Voor deze code geldt het uitgangspunt “pas toe of leg uit”. Alle normen 
worden toegepast. De visitatiecommissie spreekt tenminste eenmaal per jaar met het 
verantwoordingsorgaan. 
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Samenvatting van het rapport van bevindingen 

Oordeel 

Op basis van de uitgevoerde visitatie zijn wij van oordeel dat het bestuur een verantwoord beleid voert en de 
algemene gang van zaken in het pensioenfonds goed aanstuurt. Er is over het algemeen goed aandacht voor 
evenwichtige belangenafweging, met aandachtspunten voor de communicatie hierover. Het bestuur heeft in 
2019 stappen gezet in de richting van implementatie van risicomanagementbeleid en een aangepaste opzet 
van pensioenfondsbestuur vanwege IORP II. De visitatiecommissie volgt in 2020 de feitelijke werking.  

Bevindingen 

Daarna volgen bevindingen conform het in hoofdstuk 1 aangehaalde normenkader achtereenvolgens de 
volgende thema’s aan de orde komen: 

A. Missie, visie en strategie; 
B. Besturing van het fonds; 
C. Bedrijfsvoering van het fonds; en 
D. Beleid van het fonds. 

 

A. Missie, visie en strategie 

De missie, visie en strategie van het fonds ligt vast in strategiedocument 26 september 2017 en in een nadere 
invulling tijdens het jaarlijkse IRM-proces van eind 2018. Het fonds wil de betere optie zijn van andere 
uitvoeringsmogelijkheden voor de pensioenregeling. In bestuursnotulen is focus in het bestuurlijke handelen 
op missie, visie en strategie en strategische punten zichtbaar. 

Het is belangrijk in ALM studies aannames te verwerken over het verloop van de groep deelnemers die recht 
heeft op aanvullingen op uitkeringen uit de escrow account. 

Er is in het kader van het stakeholdermanagement meer aandacht nodig voor doelgericht beleid en uitvoering 
op de communicatie met alle stakeholders inclusief op welke wijze dichter bij de deelnemers te komen.  

De Visitatiecommissie beveelt aan: 

1. In ALM studies aannames over deelnemers met rechten op uitkeringen uit de escrow account te 
verwerken. 

2. Stakeholdermanagement beleid nader uit te werken voor zichtbaar sturen op benadering van 
stakeholders. 

 

B. Besturing van het fonds 

Het bestuur heeft taakverdeling en -afbakening in de governance in 2019 verduidelijkt, waarbij met de 
aanpassing voor eisen vanuit de IORP II richtlijn de korte lijnen binnen het fonds en met de werkgever 
behouden zijn gebleven. DNB is akkoord met invulling van de IORPII-sleutelfuncties. Het bestuur let op 
bestuurscontinuïteit en geschiktheid. 

Het dagelijks bestuur neemt initiatief en bewaakt uitwerking op strategische punten, bereidt 
bestuursvergaderingen voor en behandelt ad hoc zaken. In de goede volgorde doorlopen van stappen bij 
bestuurlijke behandeling in commissies en bestuursvergadering is in ontwikkeling. De beleggingscommissie 
levert zichtbaar goede stukken aan het bestuur. Aan stukken die de communicatie en pensioen commissie bij 
het bestuur inbrengt is bestuurlijke context toe te voegen.  
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De risicocommissie zoekt naar pragmatische invulling van zijn rol en heeft in 2019 nader onderscheid gemaakt 
tussen behandelen van strategische en operationele risico’s en behandeling van incidenten. Bij behandeling in 
het bestuur mag bij besluitvorming meer inhoudelijke discussie en tegenkracht zichtbaar worden. 

Het verantwoordingsorgaan ontwikkelt zich positief in de rol en relatie en samenwerking met het  bestuur is 
goed.  

De informatievoorziening is goed en er is ruimte om opleidingen te volgen. Het verantwoordingsorgaan zoekt 
naar hoe het adviesrecht in te vullen en een eigen visie op pensioenbewustzijn in relatie tot adviseren over 
communicatie  

De Code Pensioenfondsen wordt goed nageleefd. In het bestuursverslag is zichtbaar hoe het bestuur zich 
verantwoordt over het behalen van doelen en over de effectiviteit van bestuur. De verantwoording over 
toepassing van de Code Pensioenfondsen, ook naar de acht thema’s in de Code, is op niveau.  

De visitatiecommissie beveelt aan: 

1. dat het verantwoordingsorgaan in afstemming met het bestuur de continuïteit in de bezetting borgt. 
2. dat het verantwoordingsorgaan planmatiger werkt via een op de bestuurlijke planning afgestemd 

werkplan. 
3. dat het DB rolinvulling door de commissies gerichter aanstuurt. 

 

C. Bedrijfsvoering van het fonds 

Risicomanagement 

De uitvoering van risicomanagement is doorontwikkeld. Het bestuur heeft het doorlopen van risicohouding en 
-management-proces gedocumenteerd. Het bestuur heeft meer grip gekregen op het implementeren en 
uitvoeren van het risicomanagement-beleidsplan en bestuurlijke behandeling via bestuursvoorleggers. 
Aandachtspunten zijn het tempo van implementeren en het gericht aansturen van uitbestedingspartners over 
wat het bestuur nodig heeft voor goede bestuurlijke monitoring en grip. Belangrijk is concreter aan te geven 
wat het bestuur hiervoor van de risicocommissie verwacht. De visitatiecommissie benadrukt het belang ervan 
periodiek systematisch risicorapportages te behandelen voor monitoring van het verloop van risico’s. Daarbij 
is ook effectiviteit van interne beheersing gebaseerd op een gedegen voorbereiding door de risicocommissie 
een aandachtspunt. Het bestuur heeft risicohouding en risicomanagement proces gedocumenteerd 
doorlopen. Beheersmaatregelen zijn gedefinieerd, de effectiviteit wordt nog niet expliciet gemonitord. De 
compliance functie wordt op voldoende niveau uitgevoerd. 

Het bestuur werkt niet-financiële risico’s in het beleidsplan nader uit, met extra aandacht voor uitbestedings- 
en IT-risico. Aandachtspunt daarbij is na te gaan in hoeverre het bestuur feitelijk in control is ook over IT in het 
algemeen en de data in de pensioenadministratie in het bijzonder.  

De sleutelfunctiehouder actuarieel brengt kwartaalrapportages uit. Eén van de bevindingen gaat over de 
herrapportering van de technische voorzieningen in Q4 2019, zonder dat dit de beleidsdekkingsgraad 
significant beïnvloedt. De beoogde sleutel-functionaris interne audit start eind 2020 de werkzaamheden op, 
na schriftelijke instemming van DNB met de IORPII-opzet. 

Hierbij kan de beoordeling van compliancerapportages als ISAE 3402 Type 2 en Standaard 3000 een belangrijk 
rol spelen. Wij vragen aandacht voor beoordeling van deze rapportages ook wat betreft diepgang.  
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Pensioenregeling 

Het Fonds heeft een nieuw herstelplan ingediend, dat 4 juni 2020 door DNB is goedgekeurd. Het bestuur vraagt 
bij sociale partners speciale aandacht voor de premiedekkingsgraad. Het bestuur uit zorg over de 
premiehoogte, maar signaleert hierbij dat de werkgever op afstand staat. De Visitatiecommissie neemt waar 
dat het bestuur oog heeft voor de belangen van de deelnemers en gepensioneerden. 

Governance vermogensbeheer 

De governance met de externe fiduciair adviseur werkt goed en de rapportages van de fiduciair dragen bij aan 
het in control zijn over de beleggingsportefeuille. De externe fiduciair adviseur speelt een prominente rol, 
zichtbaar in adviezen, rapportages en beleidsstukken. Het beleggingsproces wordt in 2020 geactualiseerd. Het 
bestuur is kritisch over kwaliteit van de dienstverlening van de BMO en Vanguard. Op basis van evaluatie van 
de dienstverlening heeft het bestuur begin 2020 besloten over te gaan van Vanguard naar Black Rock. Het 
beleggingsjaarplan is actueel. Het beleggingsproces is adequaat uitgevoerd.  

Balansmanagement 

Het balansmanagement is op orde. Het relatief hoge openstaande renterisico heeft de financiële positie 
negatief beïnvloed. Belangrijk is in de komende ALM-studie de hoge risicopositie te toetsen. 

Pensioenuitvoering 

De kwartaalrapportages van de pensioenuitvoerder zijn tijdig en geven helder inzicht. Het bestuur is met de 
uitbestedingspartij voor de pensioenadministratie in gesprek over de kwaliteit van de dienstverlening. 

Jaarwerk  

Dit jaar is de visitatiecommissie nauwer betrokken bij het jaarwerk. De visitatiecommissie is van oordeel dat 
de processen rondom het jaarwerk op niveau zijn en dat de samenwerking tussen betrokken partijen soepel 
verloopt. De compliance officer heeft over 2019 geen bijzondere bevindingen, dit is ook vastgelegd in de 
rapportage 2019. Het fonds gaat serieus om met het integriteitsbeleid en met de gedragscode. 

Opvolgen aanbevelingen controleurs en toezichthouders 

Het bestuur heeft op meerdere momenten in het jaar goede aandacht voor de aanbevelingen van controleurs 
en toezichthouders. Commissies spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van de acties. De 
visitatiecommissie blijft aandacht vragen voor behandeling van de aanbevelingen, aangezien wij in het tweede 
halfjaar 2019 een verminderde aandacht menen te bespeuren. Ten aanzien van de aanbeveling 2018 van de 
certificerend actuaris over de opslag voor de uitvoeringskosten heeft een beoordeling plaatsgevonden. 
Uitkomst daarvan is dat de opslag van 2,0% naar 2,5% is gebracht. Dit is in de jaarrekening 2019 verwerkt. 

Enkele aanbevelingen over 2018 van controleurs en toezichthouders zijn niet opgevolgd. Dit betreft onder 
meer: 

• Actueel vastgelegd inzicht in eigen systemen en systemen bij uitbestedingspartners en bijbehorende BIV-
classificaties.  

• Vastgelegd inzicht over de kwaliteit van de data en de kwaliteit van de interne beheersing rondom data. 

• Aanbeveling van de controlerend accountant dat beheersing van totstandkoming van de technische 
voorziening en van de maandelijkse dekkingsgraad niet binnen de reikwijdte van de ISAE 3402 Type 2 
rapportage valt. 

• Aanbeveling 2018 van de certificerend actuaris tav de opslag voor de directe uitvoeringskosten 
(aanbeveling om de hoogte van de opslag in volgende jaren in zowel de zuivere als de gedempte 
kostendekkende premie aan elkaar gelijk te stellen) en de feitelijke premie en premiedekkingsgraad.  
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Ook de aanbeveling van certificerend actuaris en accountant om beleid te formuleren rondom de ex-ante 
en ex-post vaststelling van de opslag voor directe uitvoeringskosten in de kostendekkende premie en 
deze opslag ex-post inzichtelijk te maken. 

De Visitatiecommissie beveelt aan 

1. Te sturen op inhoud van risicomanagement framework van uitbestedingspartners, mogelijk met andere 
klanten. 

2. Risicomanagement implementeren te versnellen met behoud van een goede balans tussen pragmatisme 
en zorgvuldigheid. 

3. Een voldoende brede basisexpertise in het bestuur zichtbaar te maken, kwalitatief en kwantitatief 
4. De effectiviteit van de beheersmaatregelen expliciet te monitoren. 
5. De risicobeheersing bij uitbesteding nader in te vullen door explicieter ISAE 3402 Type 2 rapportages te 

beoordelen, ook op reikwijdte en diepgang ten opzichte van het eigen risicomanagement framework, 
mogelijk samen met andere klanten.  

6. Inzicht over datakwaliteit en interne beheersing daarbij vast te leggen. 
7. Extra aandacht aan het renterisico te besteden bij de eerstvolgende ALM-studie. 
8. Expliciet verantwoording af te leggen over communicatieresultaten in relatie tot beoogde resultaten 

(effectmeting en analyse). 
9. Opvolging van implementatie van sleutelfuncties en monitoring van rapportages bestuurlijk op te volgen. 
10. Onverminderd aandacht te houden voor afwikkeling van aanbevelingen van controleurs en 

toezichthouders door commissies en bestuur. 

 

D. Beleid van het fonds 

Het bestuur speelt in op de wisselende kwaliteit van de voorbereiding van (aangepast) beleid in commissies. 
In 2019 zijn voor alle relevante thema’s beleid en uitgangspunten, periodieke herijking en evaluatie op 
niveau uitgevoerd. In 2019 is beleid voor integraal risicomanagement, uitbesteding en IT, beloning, 
diversiteit, beleggingen, premie, en toeslagen en voor afdekken van renterisico bij nieuwe parameters en 
uitgangspunten voor ESG behandeld. 
 
Bij behandelen van beleid is belangrijk consequent en explicieter de aansluiting van beleid en uitgangspunten 
daarbij op missie, visie en strategie vast te leggen. Het communicatiebeleid is gericht op een laagdrempelige, 
pragmatische en directe benadering voor de doelgroepen. Daarnaast is belangrijk is dat het bestuur 
beoordeelt in hoeverre het fonds voldoende transparant is en aansluit op maatschappelijke verwachtingen. 
Aandachtspunten zijn meetbaarheid van doelen en verantwoording afleggen over realisatie. IT-beleid is niet 
(actueel) uitgewerkt. Dit sluit niet aan op het feit dat IT een steeds belangrijker beleidsthema is. 
 
De Visitatiecommissie beveelt aan: 

1. aansluiting op missie, visie en strategie expliciet te benoemen en vast te leggen bij de behandeling van 
beleid. 

2. aan beleidsthema’s meetbare doelen  en monitoring op realisatie vast te leggen. 

Rotterdam, 16 juni 2020 

 

De visitatiecommissie 

Herialt Mens 
Henk-Jan Strang 
Willemien Caderius van Veen (voorzitter) 
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Reactie bestuur op rapport visitatiecommissie over 2019 
 
Het bestuur van pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland heeft, net als voorgaande jaren, intensief overleg 
gehad met de visitatiecommissie. We zijn verheugd dat de VC op een constructieve wijze met het bestuur mee 
denkt over de verdere professionalisering van het fonds. Dat geeft het interne toezicht extra waarde.  

De bevindingen van de visitatiecommissie over het gevoerde beleid in 2019, de algemene gang van zaken, het 
risicomanagement en de wijze waarop het bestuur grip houdt op een beheerste en integere bedrijfsvoering 
worden door het bestuur onderschreven. Wij zullen daar in 2020 wederom voortvarend mee aan de slag gaan.  

In 2020 wordt door het fonds een nieuwe ALM studie uitgevoerd. Naast dat dit een reguliere update van het 
strategisch beleid is vormen de ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2019 als gevolg van de alsmaar dalende 
rente, de relatief lage premiedekkingsgraad en de ontwikkelingen rondom het nieuwe Pensioenakkoord een 
belangrijke reden om het strategisch beleid te herijken aan de gewijzigde omstandigheden. De impact van de 
Covid-19 pandemie heeft uiteraard ook invloed op de actuele uitgangssituatie. De ALM studie wordt eveneens 
gebruikt om de uitgangspunten voor een eventueel nieuw pensioenbeleid en de financiering daarvan met 
sociale partners te bespreken. 

De visitatiecommissie heeft in haar verslag opgenomen dat zij ziet dat het fonds duidelijke stappen aan het 
maken is bij de verdere inrichting en uitvoering van het risicomanagementbeleid en spoort het bestuur aan 
om hier tempo in te houden. Wij zijn het hier van harte mee eens en hebben in 2020 de inspanningen hiertoe 
verder verhoogd. 

Tot slot willen wij de visitatiecommissie hartelijk danken voor de uiterst professionele en constructieve wijze 
waarop zij dit jaar wederom de visitatie hebben uitgevoerd. De aanbeveling zullen, samen met de 
aanbevelingen van de actuaris en accountant, in een werklijst worden opgenomen waarmee het bestuur weer 
aan de slag zal gaan. 
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Jaarrekening 
 

Balans per 31 december 2019 

(bedragen in EUR 1.000) (na voorgestelde bestemming saldo baten en lasten4) 

 
 

  2019  2018  
  EUR  EUR  

Activa       
 Toelichting     

Vastgoed  29  81  
Aandelen   112.200  88.110  
Vastrentende waarden   139.074  127.315  

Beleggingen voor risico Pensioenfonds:  3  251.303  215.506 
      
Herverzekeringsdeel technische 
voorzieningen 4  256  249 
      
Vorderingen en overlopende activa:  5  957  1.060 
Overige activa  6  3.374  3.055 
      
Totaal activa   255.890  219.870 
      
      

Passiva                            
      
Stichtingskapitaal en algemene reserve 7  -3.130  4.365 
      
      
Technische voorziening 8  258.749  215.221 
      
Overige schulden en overlopende 
passiva  9  271  284 
      

Totaal passiva   255.890  219.870 
      
      

Tabel 2; Balans 

                                                           
4 De balans dient te worden opgesteld voor de winstuitkering. Aangezien pensioenfondsen geen resultaten kunnen uitkeren is de 

bestemming van het saldo baten en lasten in deze jaarrekening verwerkt. 
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Staat van baten en lasten over 2019 

(bedragen in EUR 1.000) 

 
   2019  2018 

   EUR  EUR 

Baten       
Premiebijdragen van werkgever en werknemers  12  7.147  7.171 
Beleggingsresultaten 13  32.986  -7.547 
Uitkeringen uit hoofde van herverzekering 14  305  -198 
      

Totaal baten   40.438  -574 

      

Lasten       
Pensioenuitkeringen 15  4.446  4.377 
Pensioenuitvoeringskosten 16  684  785 
Premie Herverzekering 17  312  313 

Wijziging technische voorziening      

• Pensioenopbouw  6.801  8.012  

• Toeslagverlening  1.882  0  

• Rentetoevoeging  -514  -541  

• Onttrekking voor uitkeringen  -4.436  
-

4.371  

• Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten  -89  -87  

• Wijziging marktrente  37.116  9.371  

• Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten  1.210  -261  

• Wijziging door sterfte en arbeidsongeschiktheid  330  
-

1.274  

• Wijziging actuariële uitgangspunten  14  
-

2.040  

• Overige wijzigingen  1.214  639  

 18  43.528  9.448 
      
Wijziging herverzekeringsdeel technische voorziening 19  -7  -12 
Saldo overdrachten van rechten 20  -1.030  305 
Andere lasten 21  0  -5 
Totaal lasten   47.933  15.211 

      
Saldo van baten en lasten 5   -7.495  -15.785 

Tabel 3; Staat van baten en lasten 

                                                           
5 Voor de bestemming van het resultaat verwijzen wij naar de paragraaf resultaatbestemming  
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Kasstroomoverzicht over 2019 

(Bedragen in EUR 1.000) 
 
 

 2019  2018 
 EUR  EUR 
    
Kasstroom uit pensioenuitvoeringsactiviteiten       
Bijdragen van werkgever en werknemers 7.441  6.717 
Van herverzekeraar ontvangen uitkeringen 30  98 
Ontvangsten wegens overgenomen verplichtingen 1.162  210 
Uitgaven wegens overgedragen verplichtingen -94  -550 
Betaalde pensioenuitkeringen  -4.439  -4.381 
Betaalde pensioenuitvoerings- en administratiekosten  -743  -842 
Betaalde premie herverzekering -312  -313 

    
Totaal kasstroom uit pensioenuitvoeringsactiviteiten  3.045  939 
    
Kasstromen uit beleggingsactiviteiten     
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten  170  199 
Verkopen en aflossingen van beleggingen 32.963  37.092 
Aankopen beleggingen -35.847  -36.881 
Betaalde kosten van vermogensbeheer6  -12  -12 

    
Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten  -2.726  398 
    
Mutatie liquide middelen  319  1.337 
    

Saldo begin boekjaar 3.055  1.718 
    
Saldo einde boekjaar 3.374  3.055 

    
 
Saldo einde boekjaar bestaat uit:    
Bankrekening ABN-Amro 586  553 
Bankrekening ING 2.788  2.502 
Totaal liquide middelen 3.374  3.055 

Tabel 4; Kasstroomoverzicht 

  

                                                           
6 De kosten vermogensbeheer  betreffen  met  name  advieskosten en omvangskorting die het Fonds ontvangt op de 
vermogensbeheerkosten 
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Toelichting jaarrekening 2019 

1.  Overeenstemmingsverklaring 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in 
Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.  

2.  Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

De in deze jaarrekening opgenomen bedragen luiden, tenzij anders vermeld in duizenden euro’s. 
 
Beleggingen en pensioenverplichtingen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Overige activa en passiva 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend 
aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.  
 

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 Fonds. 
 
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 Fonds. Het effect 
van deze wijzigingen wordt verantwoord in het resultaat op het moment dat de actuariële uitgangspunten 
worden herzien. 
 
In 2018 is het Fonds overgegaan naar de meest recente prognosetafel AG2018, waarmee de actuariële 
grondslagen prudent zijn. De wijzigingen in de rente en de prognosetafel zijn dermate klein dat het bestuur 
heeft besloten om de flexibiliserings- en afkoopfactoren voor 2019 ongewijzigd te laten. Het bestuur heeft 
besloten om de flexibiliserings- en afkoopfactoren per 1 januari 2020 te wijzigen. 
 
Eind 2019 heeft het Pensioenfonds een aantal wijzigingen doorgevoerd in de actuariële grondslagen, te 
weten:  



90 

 

 

- Toepassing nieuwe set gehuwdheidsfrequenties. Deze wijziging levert een resultaat op van EUR 158.  
- Verlaging van het veronderstelde leeftijdsverschil tussen de man en de vrouw van 3 jaar naar 1 jaar in 

het geval de vrouw de hoofdverzekerde is. Het resultaat in verband met deze wijziging bedraagt -/- 
EUR 320.  

-  Verhoging van de opslag voor toekomstige uitvoeringskosten van 2,00% naar 2,50% en het vervallen 
van de extra kostenvoorziening van EUR 200k komen te vervallen. Dit leidt tot een resultaat van -/- 
EUR 1.052  

Opname van een actief of een verplichting 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar het Fonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een 
verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan 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. 
 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt 
het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet 
meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de 
waarde. Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. 

Saldering van een actief en een verplichting 

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen 
indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd 
en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De 
met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en 
rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen. 

Vreemde valuta 

De jaarrekening luidt in euro’s. De euro is tevens de functionele valuta van het Fonds. Transacties in vreemde 
valuta worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de functionele valutakoers op transactiedatum. 
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend  tegen  de  functionele  valutakoers  op  
de balansdatum. Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel de omrekening van monetaire 
posten in vreemde valuta, worden verwerkt in de staat van baten en lasten.  

Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen 

Beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Voor onze fondsbeleggingen bij BMO, Vanguard en 
CBRE betekent dit dat de nettovermogenswaarde per deelneming gebruikt wordt als basis voor de waarde van 
de marktwaarde. 
 
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van 
beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als 
beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. 
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Beleggingen 

Vastgoed 

Niet-beursgenoteerde (indirecte) vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. Ten 
aanzien van de belegging in het CBRE Eurosiris betekent dit, dat de intrinsieke waarde per participatie als basis 
voor de berekening van deze waarde wordt gehanteerd. 

Aandelen 

Beursgenoteerde aandelen en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd tegen 
de per balansdatum geldende beurskoers. De marktwaarde van niet-beursgenoteerde aandelen en 
participaties in beleggingsfondsen worden gewaardeerd op basis van opgaven van een onafhankelijke derde 
of, indien niet voorhanden, op basis van interne modellen. Indien geen betrouwbare schatting van de 
marktwaarde van de aandelen is te maken, worden aandelen gewaardeerd op kostprijs. 
 
Waardeverschillen tussen opeenvolgende ultimo-balanswaarden (rekening houdend met aan- en verkopen) 
worden ten gunste respectievelijk ten laste van de staat van baten en lasten gebracht als indirect rendement. 
In geval van verkoop van aandelen wordt het verschil tussen verkoopopbrengst en de laatst vastgestelde 
balanswaarde ten gunste respectievelijk ten laste van de staat van baten en lasten gebracht als indirect 
rendement.  
Dividenden, welke worden ontvangen uit hoofde van aandelenbeleggingen, worden volledig en onmiddellijk 
ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht als direct rendement. 

Vastrentende waarden 

Waardering van vastrentende waarden vindt plaats tegen marktwaarde. Niet-beursgenoteerde (indirecte) 
beleggingen in vastrentende waarde worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. Ten aanzien van de 
beleggingen in het beleggingsfondsen betekent dit, dat de intrinsieke waarde per participatie als basis voor de 
berekening van deze waarde wordt gehanteerd. 
 
Waardeverschillen tussen opeenvolgende ultimo balanswaarden worden ten gunste respectievelijk ten laste 
van de staat van baten en lasten gebracht als indirecte beleggingsopbrengsten. In geval van verkoop van 
vastrentende waarden wordt het verschil tussen verkoopopbrengst en de laatst vastgestelde balanswaarde 
ten gunste respectievelijk ten laste van de staat van baten en lasten gebracht als indirect rendement. 
Intrest, welke wordt ontvangen uit hoofde van de beleggingen in vastrentende waarden wordt volledig en 
onmiddellijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waar de intrest betrekking op 
heeft en verantwoord als directe beleggingsopbrengsten. 

Herverzekeringen 

In de technische voorziening is een overige technische voorziening voor zieken opgenomen. Deze voorziening 
is bepaald als twee keer de risicopremie voor arbeidsongeschiktheid in het verslagjaar. Dit betreft een 
reservering voor op de balansdatum zieke deelnemers die naar verwachting in de WIA terechtkomen. 
Vervolgens ontstaat er een recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw en eventueel een 
excedent arbeidsongeschiktheidspensioen.  
 
Het arbeidsongeschiktheidsrisico is, net als het overlijdensrisico, herverzekerd. Bij einde van het 
risicoherverzekeringscontract is ook het uitlooprisico herverzekerd. De post “Herverzekeringsdeel technische 
voorzieningen” betreft de vordering op de risicoherverzekeraar ter grootte van de overige technische 
voorziening voor zieken. 
 
Vanaf 1 januari 2013 is het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico voor deelnemers volledig verzekerd 
door SCOR voor een periode van 3 jaar. Er is geen sprake van een eigen behoud. Binnen het contract is 
winstdeling van toepassing. Voor deelnemers die bij einde contract ziek zijn, is het uitlooprisico met betrekking 
tot het arbeidsongeschiktheidsrisico herverzekerd.  
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Vanaf 1 januari 2016 is het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico voor deelnemers volledig verzekerd 
door ElipsLife voor een periode van 3 jaar. Er is geen sprake van een eigen behoud. Binnen het contract is geen 
winstdeling van toepassing. Voor deelnemers die bij einde contract ziek zijn, is het uitlooprisico met betrekking 
tot het arbeidsongeschiktheidsrisico herverzekerd. Het contract met ElipsLife liep eind 2018 af, derhalve is 
onder begeleiding van Aon een offerte traject opgestart voor het afsluiten van een nieuw contract voor de 
periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft het 
bestuur besloten tot verlenging van het contract met ElipsLife op basis van gewijzigde contractvoorwaarden 
 
Vorderingen uit de herverzekeringscontracten op risicobasis worden verantwoord op het moment dat de 
verzekerde gebeurtenis zich voordoet. Bij waardering worden de herverzekerde uitkeringen contant gemaakt 
tegen de rentetermijnstructuur, onder toepassing van de actuariële grondslagen van het Fonds. Vorderingen 
uit herverzekeringscontracten die classificeren als garantiecontracten worden gelijkgesteld aan de 
hiertegenover staande voorziening voor pensioenverplichtingen. 
 
Vorderingen uit hoofde van de winstdelingsregelingen in herverzekeringscontracten worden verantwoord in 
de periode waarop het betrekking heeft. 

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 
gewoonlijk de nominale waarde. Na eerste verwerking zijn vorderingen gewaardeerd op geamortiseerde 
kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen sprake is van transactiekosten) onder aftrek van 
eventuele bijzondere waardeverminderingen, indien sprake is van oninbaarheid.  

Overige activa 

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. 

Stichtingskapitaal en reserves 

De algemene reserve wordt bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van 
vreemd vermogen en verplichtingen inclusief alle technische voorzieningen in de balans zijn opgenomen. In 
de toelichting wordt opgenomen het krachtens de Pensioenwet minimaal vereiste eigen vermogen volgens de 
in het Besluit Financieel Toetsingskader (FTK) voorgeschreven berekeningsmethodiek alsmede het surplus 
vermogen. 

Technische voorzieningen 

Voorziening pensioenverplichtingen 

De voorziening pensioenverplichtingen (VPV) 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 op de balansdatum onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. 
Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale aanspraken en de 
onvoorwaardelijke (toeslagen) toezeggingen. De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de 
marktrente. De marktrente is op basis van de rentetermijnstructuur zoals voorgeschreven door DNB. 
 
Bij de berekening van de VPV is uitgegaan van de op de balansdatum geldende pensioenreglementen en van 
de over de verstreken deelnemersjaren verworven aanspraken. Jaarlijks wordt door het bestuur besloten of 
en zo ja, in hoeverre de opgebouwde pensioenaanspraken worden verhoogd. Alle per balansdatum bestaande 
toeslagbesluiten (ook voor toeslagen na balansdatum voor zover sprake is van ex ante condities) zijn in de 
berekening begrepen. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen. 
 
De voorziening is gebaseerd op de volgende actuariële principes: 
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Rente: Rentecurve op jaareinde 2019 zoals door DNB gepubliceerd. Wordt ieder 
jaar aangepast conform de regels van DNB. 

Sterfte: Als basis wordt de Prognosetafel AG2018 gehanteerd. 
Deze tafel neemt een te verwachten ontwikkeling in toekomstig 
sterfterisico in aanmerking. Bij het bepalen van de correctiefactoren 
op de sterftekansen is uitgegaan van het  door Aon ontwikkelde 
Demographic HorizonsTM Model, dat uitgaat van postcode-analyse, 
waarbij deelnemers op grond van hun postcode zijn ingedeeld in 
verschillende sociaaleconomische groepen. Het laatste 
sterfteonderzoek is in 2017 uitgevoerd (ongewijzigd). 

Partners: Leeftijdsafhankelijke partnerfrequenties zijn bepaald o.b.v. CBS data (per 1 
januari 2019). Deze zijn gewijzigd per 31 december 2019. 

Leeftijdsverschil: Het leeftijdsverschil is gesteld op drie jaar (man ouder dan vrouw).   
Per 31 december 2019 is het uniforme leeftijdsverschil tussen de 
vrouwelijke (gewezen) deelnemers en gepensioneerden en de (ex-) 
partner gewijzigd van 3 jaar naar 1 jaar (gewijzigd per 31 december 
2019). Het leeftijdsverschil voor mannelijke deelnemers blijft 
ongewijzigd en bedraagt 3 jaar. 

Wezenpensioen: Voor de dekking van het nog niet uitgekeerde wezenpensioen wordt 
de voorziening voor partnerpensioen voor actieve deelnemers en 
gewezen deelnemers met 2,5% verhoogd (ongewijzigd). 

Arbeidsongeschikten: De voorziening bevat een bedrag ter grootte van de som van de contante 
waarde van de nog te verrichten uitkeringen voor het 
arbeidsongeschiktheidspensioen tot de pensioendatum. Er wordt geen 
rekening gehouden met revalidatie. 
Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met de 
premievrije pensioenopbouw in verband met invaliditeit op basis van 
contante waarde van de premies waarvoor vrijstelling is verleend wegens 

arbeidsongeschiktheid (ongewijzigd). 

Uitkeringen:  Er wordt aangenomen dat de uitkeringen continue betaalbaar zijn 
(ongewijzigd).  

Kosten: De voorziening voor pensioenverplichtingen omvat een voorziening voor 
toekomstige kosten van 2% van de totale voorziening, aangevuld met een 
voorziening voor liquidatiekosten van EUR 200. Deze extra 
kostenvoorziening is nodig om kosten in de periode tussen het opzeggen 
van de uitvoeringsovereenkomst en de liquidatie van het Fonds te kunnen 
dragen (gewijzigd). 
De kostenvoorziening is per 31 december 2019 verhoogd naar 2,5% en de 
extra voorziening van EUR 200 is vervallen. 

In de voorziening voor pensioenverplichtingen is ook een overige technische voorziening voor zieken 
opgenomen. Deze voorziening is bepaald als twee keer de risicopremie voor arbeidsongeschiktheid in het 
verslagjaar. Dit betreft een reservering voor op de balansdatum zieke deelnemers die naar verwachting 
arbeidsongeschikt zullen worden verklaard. Vervolgens ontstaat er een recht op premievrije voortzetting en 
eventueel een excedent arbeidsongeschiktheidspensioen. 
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Het bestuur heeft in 2017 besloten om het tot en met 31 december 2017 opgebouwde ouderdomspensioen 
van (gewezen) deelnemers per 1 januari 2018 om te zetten van pensioeningangsleeftijd 67 naar 68 jaar. De 
nieuwe pensioenregeling gaat uit van pensioenleeftijd 68 jaar. 
 
De partnerfrequenties van het Fonds zijn voor het laatst per 1 januari 2013 gewijzigd. Het is van belang om de 
partnerfrequenties periodiek te onderzoeken. Door wijzigingen in de gezinssamenstellingen kunnen de 
partnerfrequenties in de loop der tijd niet meer passend zijn. Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 
21 oktober 2019 besloten om bij de partnerfrequenties per 31 december 2019 uit te gaan van de 
partnerfrequenties die volgen uit de CBS-data per 1 januari 2019.  
 
Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 21 oktober 2019 besloten om het uniforme leeftijdsverschil 
tussen de vrouwelijke (gewezen) deelnemers en gepensioneerden en de (ex-) partner per 31 december 2019 
te wijzigen van 3 jaar naar 1 jaar conform het memo van de actuarieel adviseur. Het leeftijdsverschil voor 
mannelijke deelnemers blijft ongewijzigd en bedraagt 3 jaar. 

Overige schulden en overlopende passiva 

Schulden en overlopende passiva worden bij eerste verwerking tegen reële waarde opgenomen. Na de eerste 
verwerking worden de schulden en overlopende passiva tegen de geamortiseerde kostprijs gewaardeerd. Deze 
waarde komt gezien de korte looptijd nagenoeg overeen met de nominale waarde. 

Premiebijdragen van werkgevers en werknemers 

Onder premiebijdragen van werkgevers en werknemers wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte 
c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar verzekerde pensioenen onder aftrek van kortingen. 
Premies zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

Beleggingsresultaten risico pensioenfonds 

Indirecte beleggingsopbrengsten 

Onder de indirecte beleggingsopbrengsten wordt verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waarde 
wijzigingen en valutaresultaten:  

-  in het geval van de verkoop van aandelen, leningen en obligaties 
-  in het geval de terugbetaling van leningen, obligaties en deposito's. 
-  in verband met aandelen, leningen, obligaties en deposito’s 

 
In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde 
waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief 
valutakoersverschillen, 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 directe beleggingsopbrengsten worden opgenomen; bij vastrentende waarde de rente- inkomsten na 
aftrek van de kosten; bij aandelen en onroerend goed de bruto dividenden na aftrek van de kosten. De rente 
van andere activa en passiva is opgenomen o.b.v. nominale waarde. In de directe beleggingsopbrengsten 
worden gesaldeerd; de rentekosten van leningen, debetsaldi van lopende rekeningen bij banken, en rente 
betaald en ontvangen voor transfers van opgebouwde uitkeringen. 

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. Kosten vermogensbeheer zijn toegerekend aan de periode waarop ze 
betrekking hebben. 
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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 
pensioenuitkeringen zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. De bijbehorende VPV 
is berekend op actuariële grondslagen. 

Pensioenuitvoeringskosten 

De pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

Overige baten en lasten 

Overige baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is conform de directe methode opgesteld. Dit houdt in dat alle ontvangsten en 
uitgaven ook als zodanig worden gepresenteerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen kasstromen uit 
pensioenuitvoeringsactiviteiten en die uit beleggingsactiviteiten. 



96 

 

 

3. Beleggingen voor risico pensioenfonds 

 
 
 Vastgoed Aandelen 

Vastrentende 
waarden Derivaten Totaal 

Stand per 31 december 2017 503 123.615 99.245 0 223.363 

Aankopen/verstrekkingen - 9.282 27.581 - 36.863 

Verkopen/aflossingen -410 -34.205 -2.458 - -37.073 

Herwaardering -12 -10.582 2.947 - -7.647 

Stand per 31 december 2018 81 88.110 127.315 0 215.506 

Aankopen/verstrekkingen 0 2.890 41 0 2.931 

Verkopen/aflossingen -47 0 0 0 -47 

Herwaardering -5 21.200 11.718 0 32.913 

Stand per 31 december 2019 29 112.200 139.074 0 251.303 

Tabel 5; Verloop beleggingen 

 
 
Voor de rendementsportefeuille wordt belegd in passieve fondsen bij Vanguard. Deze fondsen beleggen in 
beursgenoteerde aandelen en obligaties. Voor de matchingportefeuille wordt belegd in een beleggingsfonds 
bij BMO. Dit fonds belegt in staatsobligaties en renteswaps. De beleggingen in vastgoed bestaan uit 
participaties in CBRE Eurosiris beleggingsfondsen. 

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.  
 
Met ingang van 1 januari 2013 zijn nieuw richtlijnen van kracht geworden met betrekking tot de presentatie 

van de marktwaarde van de beleggingen. Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd:  

Categorie 1 Genoteerde marktprijzen; hiertoe behoren beursgenoteerde beleggingen, beursgenoteerde 

beleggingsfondsen inclusief beleggingsfondsen met een dagelijkse notering dan wel 

verhandelbaarheid 

Categorie 2 Onafhankelijke taxaties; zoals direct vastgoed 

Categorie 3        Netto contante waarde berekeningen; zoals derivaten 

Categorie 4        Andere geschikte methoden; hiertoe behoren beleggingsfondsen zonder marktnotering waar 

bijvoorbeeld een gecontroleerd fondsverslag of een (gecontroleerde) NAV-statement wordt 

ontvangen 
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Op basis van deze indeling van de bepaling van de waardering van de beleggingen kunnen de beleggingen als 
volgt uitgesplitst worden: 

 

 
 

Genoteerde 
marktprijzen 

 
 

Onafhankelijke 
taxaties 

 
 

Netto contante 
waarde 

berekeningen 

 
 

Andere 
geschikte  
methode Totaal 

Vastgoed 0 0 0 81 81 

Aandelen 88.110 0 0 0 88.110 

Vastrentende waarden 41.522 0 0 85.793 127.315 

Per 31 december 2018 129.632 0 0 85.874 215.506 

      

Vastgoed 0 0 0 29 29 

Aandelen 112.200 0 0 0 112.200 

Vastrentende waarden 44.181 0 0 94.893 139.074 

Per 31 december 2019 156.381 0 0 94.922 251.303 

Tabel 6; Beleggingen op basis van waarderingsmethode 

 
De beleggingen in aandelen, vastrentende waarden en vastgoed bestaan uit participaties in BMO, Vanguard 
en CBRE Eurosiris beleggingsfondsen, waarvan de waardering plaatsvindt tegen reële waarde, zijnde de 
intrinsieke waarde van de participatie van deze fondsen. De intrinsieke waarde van deze fondsen wordt met 
verschillende periodiciteit vastgesteld.  
Voor de fondsen van Vanguard geldt dat deze dagelijks verhandelbaar zijn. De intrinsieke waarde wordt ook 
dagelijks vastgesteld. De fondsen van Vanguard zijn opgenomen onder Genoteerde marktprijzen. 
De waarde van het beleggingsfonds van BMO wordt onder normale omstandigheden wekelijks vastgesteld. De 
waarde van de belegging in het CBRE Eurosiris fonds wordt maandelijks vastgesteld. In het algemeen geldt dat 
de intrinsieke waarde de reële waarde van deze beleggingsfondsen op het moment van vaststellen van de 
intrinsieke waarde. De beleggingen zijn als liquide te beschouwen en de waardering wordt frequent 
vastgesteld. De intrinsieke waarde van deze beleggingsfondsen wordt minstens één keer per jaar 
gecontroleerd door de externe accountant van het betreffende beleggingsfonds. 
Voor de bij de bepaling van de waardering van de beleggingen gehanteerde uitgangspunten wordt verwezen 
naar paragraaf 2 ‘Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling’. 
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De samenstelling van het vastgoed is als volgt: 

Vastgoed Ultimo 2019 Ultimo 2018 

 EUR EUR 

Indirect vastgoed bestaande uit:   

-  CBRE Eurosiris Fund 29 81 

Totaal 29 81 

Tabel 7; Samenstelling vastgoed 

De samenstelling van de aandelen is als volgt: 
 
Aandelen Ultimo 2019 Ultimo 2018 

 EUR EUR 

Aandelenbeleggingsfondsen bestaande uit:   

- Vanguard - Emerging Mkts Stk Ind 18.009 14.965 

- Global Stk Index Fund Hedged 94.191 73.145 

Totaal 112.200 88.110 

Tabel 8; Samenstelling aandelen  

Binnen de aandelenfondsen bij Vanguard is securities lending toegestaan. In 2019 hebben de fondsen hier 
geen gebruik van gemaakt. In 2019 worden de valutarisico’s in het beleggingsfonds bij Vanguard voor 
ontwikkelde markten binnen dit fonds gehedged. Bij het fonds voor opkomende markten wordt het 
valutarisico niet afgedekt. 

De samenstelling van de vastrentende waarden is als volgt: 

 

Vastrentende waarden Ultimo 2019 Ultimo 2018 

 EUR EUR 

Obligatiebeleggingsfondsen bestaande uit:   

- Vanguard - Euro Investm. Grd Bd 32.145 30.525 
- Vanguard - US Invest Gr CR Index Fund Hedged S 12.036 10.997 

F&C LDI FUNDS FCP-SIF MUTUAL FUND 94.893 85.793 

Totaal 139.074 127.315 

Tabel 9; Samenstelling vastrentende waarden 

Voor de matchingportefeuille wordt belegd in een beleggingsfonds bij BMO Asset Management ten behoeve 
van de renteafdekking. Binnen deze LDI fondsen wordt belegd in rentederivaten en staatsobligaties. Binnen 
het Vanguard fonds wordt belegd in bedrijfsobligaties.  

 

Overige toelichting 
Door het Fonds wordt niet belegd in premie bijdragende (aangesloten) ondernemingen. 
 
Door het Fonds zijn er geen effecten in bruikleen gegeven. Binnen de beleggingsfondsen is wel sprake van het 
uitlenen van effecten. 
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4.  Herverzekeringsdeel technische voorzieningen 

 

De mutaties in het herverzekeringsdeel technische voorzieningen waren als volgt: 

 Ultimo 2019 Ultimo 2018 

 EUR EUR 
 
Stand per 1 januari 249 237 

Betaalde premie 7 12 

Stand per 31 december 2019 256 249 

Tabel 10; Verloop herverzekeringsdeel technische voorziening  

 
Deze voorziening is bepaald als twee keer de risicopremie voor arbeidsongeschiktheid over 2019. Dit betreft 
een reservering voor op de balansdatum zieke deelnemers die naar verwachting arbeidsongeschikt zullen 
worden verklaard. Vervolgens ontstaat er een recht op premievrije voortzetting en eventueel een excedent 
arbeidsongeschiktheidspensioen. 
De mutatie van EUR 7 heeft betrekking op de toename van de vordering op de risicoherverzekering. 

5. Vorderingen en overlopende activa 

 Ultimo 2019 Ultimo 2018 

 EUR EUR 

Vordering op werkgever 450 478 

Vordering op werkgever (Escrow) -4 260 

Vordering op herverzekeraar 511 284 

Nog te ontvangen waardeoverdrachten 0 38 

Totaal 957 1.060 

Tabel 11; Vordering en overlopende activa 

De vorderingen op de werkgever van EUR 450 (2018: EUR 478) betreft te vorderen premie, na vaststelling van 
de definitieve premiebijdragen over 2019. 
  
Een deel van de premie is ontvangen uit een door de werkgever opgezette en afgesplitste rekening (‘escrow’). 
De actieve deelnemers aan het pensioenreglement 2018, die reeds deelnemer waren in het Fonds op 31 
december 2017 hebben recht op een Tijdelijke toeslag over de opgebouwde pensioenen gedurende het 
deelnemerschap. Deze Tijdelijke toeslag bedraagt in beginsel 1,5% in de jaren 2018 tot en met 2024 en vanaf 
2025 2,5% per jaar, maar wordt gemaximeerd op de procentuele stijging van het cao-loonindexcijfer. De 
Tijdelijke toeslag wordt gefinancierd uit premie vanuit de escrow-rekening. De negatieve vordering op 
werkgever (Escrow) van EUR -4  (2018: EUR 260) betreft de eindafrekening in relatie tot deze Tijdelijke toeslag 
per 1 januari 2020 en een additionele bijdrage betreffende de indexatie van 1-1-2019. 
 
De vordering op de herverzekeraar ad 511 bestaat uit een vordering op SCOR (EUR 230) en een vordering op 
ElipsLife (EUR 281).  
 
De vordering op de herverzekeraar heeft betrekking op een claim met betrekking tot de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering Deltalloyd-SCOR EUR 230 (2018: EUR 284). De reserve voor claims wordt 
op 31 december 2019 (4 jaar na beëindiging van de overeenkomst) overgedragen aan het pensioenfonds.  
 
De vordering op ElipsLife bedraagt EUR 281  Dit betreft de vordering in verband met de toekomstige 
uitkeringen van de herverzekeraar aan het fonds naar aanleiding van de verleende premievrijstelling bij 
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arbeidsongeschiktheid. Jaarlijks wordt deze vordering geanalyseerd en de nieuwe stand opgenomen als 
vordering. De vordering op ElipsLife betreft één arbeidsongeschikte en de vordering op SCOR betreft twee 
arbeidsongeschikte deelnemers. Administratief is in dit boekjaar weer een invalidering doorgevoerd in de 
pensioenadministratie waarbij de toekomstige pensioenopbouw is toegevoegd aan de voorziening 
pensioenverplichtingen.  
De betreffende deelnemer is in 2018 in de WIA terecht gekomen, de premievrijstellingsuitkering van ElipsLife 

is met terugwerkende kracht gestart. De uitkering duurt voort tot de 68-jarige leeftijd van de deelnemer en 

zolang de deelnemer arbeidsongeschikt is. De contante waarde van de toekomstige uitkeringen op basis van 

de grondslagen per 31 december 2019 is nu opgenomen in deze vordering. 

De overige vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. 
 

6.  Overige activa 

 Ultimo 2019 Ultimo 2018 

 EUR EUR 

ABN-Amro  586 553 

ING 2.788 2.502 

Totaal 3.374 3.055 

Tabel 12; Overige activa 

De liquide middelen van het Fonds betreffen de saldi van de bankrekeningen welke geheel ter vrije 
beschikking van het Fonds staan. 

7.  Stichtingskapitaal en reserves 

 

 
Andere 
reserve Totaal 

 EUR EUR 

Stand per 31 december 2017 20.150 20.150 

Uit bestemming saldo van baten en lasten7 -15.785 -15.785 

Stand per 31 december 2018 4.365 4.365 

Uit bestemming saldo van baten en lasten8 -7.495 -7.495 

Stand per 31 december 2019 -3.130 -3.130 

Tabel 13; Stichtingskapitaal en reserves 

Solvabiliteit/dekkingsgraad 

 

Ultimo 2019 Ultimo 2018 

EUR EUR 

Minimaal vereist eigen vermogen  10.600 8.910 

Vereist eigen vermogen  53.234 45.953 

Tabel 14; Solvabiliteit 

Vereist eigen vermogen 

                                                           
7 Na voorgestelde bestemming saldo baten en lasten. 
8 Na voorgestelde bestemming saldo baten en lasten. 
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Het minimaal vereist eigen vermogen is bepaald conform artikel 11 van het Besluit FTK pensioenfondsen en 
bedraagt ultimo 2019 4,1 % van de totale technische voorzieningen (ultimo 2018: 4,1%).  
 
Vereist eigen vermogen 

Het vereist eigen vermogen wordt zo bepaald dat het pensioenfonds met een zekerheid van 97,5% kan 
voorkomen om binnen een jaar minder vermogen te hebben dan de technische voorziening voor 
pensioenverplichtingen. DNB heeft voor de berekening hiervan een standaardmodel ontwikkeld, waarbij 
voornamelijk wordt rekening gehouden met beleggingsrisico’s. De vereiste dekkingsgraad ultimo 2019 
bedraagt 120,6% (ultimo 2018 121,4%). 
De vermogenspositie van het Fonds kan worden gekarakteriseerd als één met vermogenstekort. Voor de 
berekening van het vereist eigen vermogen wordt gebruik gemaakt van het standaardmodel. 
 

 

Ultimo 2019 Ultimo 2018 

% % 

Dekkingsgraad 98,8 102,0 

Beleidsdekkingsgraad 99,1 108,7 

Tabel 15; Nominale dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad 

Dekkingsgraad 

De dekkingsgraad kan uit de balans worden afgeleid door de post totaal activa te verminderen met de post 
overige schulden en overlopende passiva en deze uitkomst te relateren aan de post technische voorzieningen. 
 
Beleidsdekkingsgraad 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de afgelopen 12 maandelijkse dekkingsgraden en heeft 
daardoor een meer stabiel verloop. Ultimo 2019 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 99,1% (ultimo 2018: 
108,7%).  
 
Herstelplan 

In maart 2016 is het herstelplan vernieuwd en vervolgens ingediend bij DNB. Uit het herstelplan blijkt op basis 
van de dekkingsgraad per 31 december 2015 en de gehanteerde aannames, dat het Fonds naar verwachting 
binnen 11 jaar kan toegroeien naar de vereiste dekkingsgraad van circa 124% zonder dat de pensioenen gekort 
hoeven te worden. De (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden zijn begin 2016 geïnformeerd over de 
financiële situatie van het fonds, het herstelplan en de mogelijke consequenties als het herstel van de 
dekkingsgraad uitblijft. Begin 2018 is het herstelplan opnieuw vernieuwd. Hierbij werd wederom de conclusie 
getrokken dat het Fonds naar verwachting binnen de wettelijke termijn (op dat moment nog 10 jaar) kan 
toegroeien naar de vereiste dekkingsgraad.  
 
Begin 2020 is het herstelplan opnieuw geactualiseerd. Dit herstelplan beslaat de tienjarige periode 1 januari 
2020 tot en met 31 december 2029. Uit het herstelplan blijkt op basis van de dekkingsgraad per 31 december 
2019 en de gehanteerde aannames, dat het Fonds naar verwachting binnen 10 jaar kan toegroeien naar een 
dekkingsgraad van circa 122%. De vereiste dekkingsgraad is onder het nieuwe beleid vanaf 2019 119,3%9. De 
vereiste dekkingsgraad zal naar verwachting  in 2028 worden bereikt.  
 
Een nadere toelichting op het herstelplan is gegeven in het bestuursverslag paragraaf 4.2.  

                                                           
9 Bron: presentatie M. van de Velde bestuursvergadering 31 
 januari 2020 (vereiste dekkingsgraad per 20 september 2019). 
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8. Technische voorzieningen 

De mutaties in de voorzieningen voor pensioenverplichtingen waren als volgt: 

  Ultimo 2019  Ultimo 2018 

 EUR EUR 

     

Stand per 1 januari  215.221 205.773 

   

Pensioenopbouw 6.801 8.012 

Indexering en overige toeslagen 1.882 0 

Rentetoevoeging -514 -541 

Onttrekking pensioenuitkeringen -4.436 -4.371 

Onttrekking pensioenuitvoeringskosten -89 -87 

Wijziging in rentetermijnstructuur 37.116 9.371 
Wijziging u.h.v. overdracht van rechten 1.210 -261 
Wijziging door sterfte en arbeidsongeschiktheid 330 -1.274 

Overige mutatie 14 639 

Wijziging in actuariële grondslagen 1.214 -2.040 

   

   

Stand per 31 december  258.749 215.221 

    

Tabel 16; Mutaties technische voorziening 

De aard van de voorzieningen voor pensioenverplichtingen is hoofdzakelijk lange termijn.  
 
De duration van de voorziening voor pensioenverplichtingen bedraagt 20,7 jaar per einde jaar (ultimo 2018 
19,8 jaar).  

 Ultimo 2019  Ultimo 2018  

 EUR 
Aantal 

deelnemers EUR 
Aantal 

deelnemers 

      

Actieven 130.581 481 103.998 472 

Gewezen deelnemers 47.039 450 36.470 429 

Pensioengerechtigden 74.569 225 70.093 218 

Overige 6.560  4.660  

     

Stand per 31 december  258.749 1.156 215.221 1.119 

Tabel 17; Specificatie technische voorziening 

In de voorziening voor actieven en arbeidsongeschikten is ook de voorziening voor zieken ter grootte van EUR 
256 opgenomen. De indexatie per 1 januari 2020 is inbegrepen in de voorziening per 31 december 2019. 
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9.  Overige schulden en overlopende passiva 

 Ultimo 2019 Ultimo 2018 

 EUR EUR 

Schuld aan werkgever 0 0 

Schulden aan herverzekeraar 0 47 

Te betalen loonbelasting  94 108 

Te betalen pensioen  6 -1 

Nog te betalen kosten 171 130 

Totaal 271 284 

Tabel 18; Overige schulden en overlopende passiva 

Ultimo 2019 is er in verband met de te ontvangen premie 2019 een vordering op de werkgever. Deze 
vordering is verantwoord onder de post vorderingen en activa.. 

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

10. Risicobeheer 

Solvabiliteitsrisico 

Het Fonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan geconfronteerd met 
risico’s. De belangrijkste doelstelling van het Fonds is het nakomen van de pensioentoezeggingen. Voor het 
realiseren van deze doelstelling wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis van de 
marktwaarde van de pensioenverplichtingen. 
 
Het belangrijkste risico voor het Fonds betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat het Fonds niet 
beschikt over voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt gemeten 
zowel op basis van algemeen geldende normen als ook naar de specifieke normen welke door de 
toezichthouder worden opgelegd. Indien de solvabiliteit van het Fonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het 
risico dat het Fonds de premie voor de onderneming en deelnemers moet verhogen en het risico dat er geen 
ruimte beschikbaar is voor een eventuele verhoging van opgebouwde pensioenrechten. In het uiterste geval 
kan het noodzakelijk zijn dat het Fonds verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten moet 
verminderen. 

Minimum vereist eigen vermogen 

Het minimum vereist eigen vermogen is een voorziening voor algemene risico's. De minimaal vereiste 
dekkingsgraad is 104,1%. 

Vereist eigen vermogen 

Het vereist eigen vermogen wordt zo bepaald dat het pensioenfonds met een zekerheid van 97,5% kan 
voorkomen om binnen een jaar minder vermogen te hebben dan de technische voorziening voor 
pensioenverplichtingen. DNB heeft voor de berekening hiervan een standaardmodel ontwikkeld, waarbij 
voornamelijk wordt rekening gehouden met beleggingsrisico’s. De vereiste dekkingsgraad per 31 december 
2019 bedraagt 120,6% (per 31 december 2018 121,4%). 
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De berekening van het vereist eigen vermogen ultimo 2019 en 2018 is als volgt: 
 

 Ultimo 2019 Ultimo 2018 

 
EUR EUR 

Technische voorzieningen volgens jaarrekening   

Buffers   

S1 Renterisico 6.412 10.572 

S2 Risico zakelijke waarden 41.608 34.650 

S3 Valutarisico 5.492 6.062 

S4 Grondstoffenrisico 0 0 

S5 Kredietrisico 12.698 8.299 

S6 Verzekeringstechnisch risico 7.950 6.544 

S10 Actief beheerrisico 0 0 
 
Diversificatie-effect -20.926 -20.174 
 
Totaal S (vereiste buffers) =  53.234 45.953 

Vereist eigen vermogen (art. 132 Pensioenwet) 53.234 45.953 

Minimaal vereist eigen vermogen 10.600 8.910 

Aanwezig vermogen (Totaal activa – verplichtingen) -3.130 4.365 

   

Tabel 19; Vereist eigen vermogen 

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. 

 
Renterisico (S1) 

Het effect van een rentedaling volgens voorgeschreven renteschokken. 
 
Zakelijke waarden risico (S2) 

Het effect van een daling van de waarde van de beleggingen in beursgenoteerde aandelen ontwikkelde 
markten en beursgenoteerd vastgoed met 30%, in aandelen opkomende markten met 40%, in niet-
beursgenoteerde aandelen met 40% en in niet-beursgenoteerd vastgoed met 15% plus een correctie in 
verband met financiering met vreemd vermogen (leverage). 
 
Valutarisico (S3) 

Het effect van een daling van alle valutakoersen ten opzichte van de euro met tenminste 20% en ten 

hoogste 35%. 

Grondstoffenrisico (S4) 

Het effect van een daling van de waarde van de beleggingen in grondstoffen (commodities) met 35%. Het 
Fonds belegt niet in grondstoffen. 
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Kredietrisico (S5) 

Het effect van een stijging van de gewogen gemiddelde rentemarge (credit spread) afhankelijk van de credit 
rating. 
 
Verzekeringstechnisch risico (S6) 

Het vereiste vermogen voor verzekeringstechnische risico’s wordt bepaald door het procesrisico, de 
trendsterfteonzekerheid (TSO) en de negatieve stochastische afwijkingen (NSA). 
 

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

Het liquiditeits-, concentratie- en operationeel risico zijn verondersteld gelijk te zijn aan 0% en worden in de 
berekening buiten beschouwing. 
 

Actief beheerrisico (S10) 

Dit risico ontstaat wanneer met het beleggingsbeleid binnen de beleggingscategorieën wordt afgeweken van 
het beleid volgens de benchmark. Aangezien het pensioenfonds passief belegt, is S10 nihil. 
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Beleid en risicobeheer 

Het bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het beheersen van deze risico’s. 
Deze beleidsinstrumenten betreffen: 

 

• het beleggingsbeleid; 

• het premiebeleid; 

• het herverzekeringsbeleid; 

• het toeslagbeleid. 

 
De keuze en toepassing van beleidsinstrumenten vindt plaats na uitvoerige analyses ten aanzien van te 
verwachten ontwikkelingen van de verplichtingen en de financiële markten. Daarbij wordt onder meer gebruik 
gemaakt van ALM-studies. Een ALM-studie is een analyse van de structuur van de pensioenverplichtingen en 
van verschillende beleggingsstrategieën en de ontwikkeling daarvan in diverse economische scenario’s. 
 
De uitkomsten van deze analyses vinden hun weerslag in jaarlijks door het bestuur vast te stellen 
beleggingsrichtlijnen als basis voor het uit te voeren beleggingsbeleid. De beleggingsrichtlijnen geven normen 
en limieten aan waarbinnen de uitvoering van het beleggingsbeleid moet plaatsvinden. Deze zijn gericht op 
het beheersen van de volgende belangrijkste (beleggings-)risico’s: marktrisico’s. De beleggingsrisico’s die 
resteren worden bepaald door de beleggingsdoelstellingen van het Fonds. Hierbij geldt dat er sprake is van 
een uitruil tussen verwacht beleggingsrendement en beleggingsrisico. 
 
In de hierna volgende toelichtingen op de risico’s van de beleggingen is een ‘doorkijkmethode’ toegepast. Dit 
betekent dat naar het risicoprofiel van de beheerde beleggingsfondsen is doorgekeken, in plaats van 
uitsluitend te kijken naar de participaties in de beleggingsfondsen. Indien belegd wordt in extern beheerde 
beleggingsfondsen, is de doorkijkinformatie niet beschikbaar. 

Marktrisico 

Marktrisico omvat de mogelijkheden voor winst of verlies en omvat het prijs(koers)risico, het valutarisico en 
het  renterisico. De strategie van het  Fonds  met  betrekking  tot  het beleggingsrisico wordt bepaald door de 
beleggingsdoelstellingen. Het marktrisico wordt beheerd door de vermogensbeheerders in overeenstemming 
met de aanwezige beleidskaders en richtlijnen. De overall marktposities worden periodiek gerapporteerd aan 
het bestuur. 

Prijsrisico 

Prijsrisico is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van marktprijzen, die wordt veroorzaakt 
door factoren gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren. 
Omdat alle beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk in 
het saldo van baten en lasten worden verwerkt, zijn alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar 
in het beleggingsresultaat. Het prijsrisico kan worden gemitigeerd door diversificatie binnen de 
beleggingsportefeuille. 
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De samenstelling van de vastgoedportefeuille verdeeld naar sector is als volgt: 

Vastgoed Ultimo 2019 Ultimo 2018 

 EUR EUR 

Kantoren 0 0 

Winkels 29 72 

Woningen 0 0 

Overige 0 9 

Totaal 29 81 

Tabel 20; Vastgoed naar sector 

Het vastgoedfonds is in 2019 bijna volledig geliquideerd, de samenstelling van de vastgoedportefeuille betrof 

in 2019 alleen nog maar Frankrijk. 

Vastgoed Ultimo 2019 Ultimo 2018 

 EUR EUR 

Centraal- en Oost-Europa 0 1 

Duitsland 0 0 

Frankrijk 29 45 

Scandinavië 0 26 

Benelux 0 0 

Verenigd Koninkrijk 0 0 

Overige 0 9 

Totaal 29 81 

Tabel 21; Vastgoed naar regio 

De samenstelling van de aandelenportefeuille verdeeld naar sector is als volgt: 

Aandelen Ultimo 2019 Ultimo 2018 

 EUR EUR 

   

Financiële instellingen 5.948 5.513 

Informatie technologie 11.315 8.796 

Gezondheidszorg 19.165 15.560 

Cyclische consumentengoederen  9.893 8.181 

Industrie 12.749 10.220 

Niet-cyclische consumentengoederen  12.259 9.163 

Energie 8.953 7.367 

Basismaterialen 19.217 13.039 

Telecommunicatie 3.554 2.790 

Nutsbedrijven  3.670 2.964 

Overige 5.447 4.517 

Totaal 112.200 88.110 

Tabel 22; Aandelen naar sector 
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De samenstelling van de aandelenportefeuille verdeeld naar regio is als volgt: 

Aandelen Ultimo 2019 Ultimo 2018 

 EUR EUR 

   

Noord-Amerika 63.239 47.546 

Europa 19.813 16.245 

Azië 24.331 19.707 

Oceanië 2.260 1.828 

Zuid-Amerika 1.639 1.407 

Afrika 864 958 

Overig 54 419 

Totaal 112.200 88.110 

Tabel 23; Aandelen naar regio 

Valutarisico 

In onderstaande tabel wordt het valutarisico nader beschreven. 

 
 
Om het valutarisico te beperken, dekt het pensioenfonds binnen de aandelen ontwikkelde landen de dollar af. 
Per saldo resteert de volgende valuta exposure: 
 

Valuta in 1.000 
Ultimo 2019 

% 
Ultimo 2018 

% 

EUR 92,8 93,1 

USD 0,8 0,6 

GBP 0 0 

Overig 6,4 6,3 

Totaal 100,0 100,0 

 
Binnen de vastrentende portefeuille wordt volledig belegd in beleggingsfondsen. Binnen deze 
beleggingsfondsen worden niet-euro obligaties afgedekt naar euro waardoor het valutarisico binnen deze 
beleggingscategorie volledig is afgedekt.  
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In de volgende tabel is een specificatie opgenomen van de beleggingen naar valuta ultimo 2019. 
 

Valuta in 1.000 Vastgoed Aandelen Vastrentend Totaal 

EUR 29 94.245 139.074 233.348 

USD 0 1.963 0 1.963 

GBP 0 0 0 0 

Overig 0 15.992 0 15.992 

Totaal 29 112.200 139.074 251.303 

 

In de onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de beleggingen naar valuta ultimo 2018. 
 

Valuta in 1.000 Vastgoed Aandelen Vastrentend Totaal 

EUR 55 73.190 127.315 200.560 

USD 0 1.332 0 1.332 

GBP 0 0 0 0 

Overig 26 13.588 0 13.614 

Totaal 81 88.110 127.315 215.506 

 
Grondstoffenrisico 

Het Pensioenfonds belegt niet in grondstoffen. 

Kredietrisico 

Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het Fonds als gevolg van faillissement of 
betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het Fonds (potentiële) vorderingen heeft. 
 
Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft 
betrekking op het risico dat partijen waarmee het Fonds transacties is aangegaan niet meer in staat zijn hun 
tegenprestatie te verrichten waardoor het Fonds financiële verliezen lijdt. Beheersing van dit risico vindt plaats 
door het stellen van limieten aan tegenpartijen op totaal niveau, dat wil zeggen met inachtneming van alle 
posities die een tegenpartij heeft jegens het Fonds. Ter afdekking van het settlementrisico wordt door het 
Fonds enkel belegd in markten waar een voldoende betrouwbaar clearing- en settlementsysteem functioneert. 
 
In het algemeen kan worden gesteld dat het kredietrisico toeneemt bij vastrentende beleggingen met een 
rating lager dan AAA/AA en bij vastrentende beleggingen in debiteuren van opkomende economieën.  
 
De waarde van beleggingen in vastrentende waarden wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de 
kredietwaardigheid van de instellingen die de effecten uitgeven. Dit wordt in het bijzonder bepaald door hoe 
de beleggers de waarschijnlijkheid inschatten dat de debiteur op tijd aan de rente- en 
terugbetalingsverplichtingen kan voldoen. 
 
Om het kredietrisico te beperken zal het Fonds de risico’s zoveel mogelijk spreiden en proberen te beperken. 
Het Fonds zal dit doen t.a.v. de geografische verspreiding, de uitsplitsing over verschillende categorieën 
debiteuren, de minimale kwaliteit van de debiteur ('rating') en beperkingen op de grootte van de belegging 
per debiteur. Zie verder specificatie in de toelichting. 
 
Met betrekking tot de herverzekering van het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen is een 
beperkt risico dat de herverzekeraar in gebreke blijft door het bestuur onderkent. 
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De categorie vastrentend betreft beleggingen in beleggingsfondsen bij BMO en Vanguard. In onderstaande 
tabel wordt de verdeling van de vastrentende beleggingen over de verschillende rating classes weergegeven 
per ultimo 2019 en 2018: 
 

Vastrentende waarde Ultimo 2019 Ultimo 2018 

 EUR EUR 

   

AAA 60.838 56.576 

AA 50.778 45.709 

A 11.896 10.609 

BBB 15.438 14.283 

Lager dan BBB 0 23 

Geen rating 124 115 

Totaal 139.074 127.315 

Tabel 24; Vastrentende waarde kredietwaardigheid 

Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruik gemaakt van rentederivaten voor het verminderen 
van het renterisico. Het pensioenfonds maakt alleen gebruik van de derivaten om risico’s af te dekken en niet 
om nieuwe exposures aan te gaan. Echter door het gebruik van derivaten loopt het pensioenfonds met name 
een kredietrisico. Voor de renteswaps zijn contracten gesloten waarin onder andere afspraken vastliggen over 
het verstrekken van onderpand om het kredietrisico te ondervangen, tevens monitort het Fonds de 
derivatenrisico’s middels het “dashboard”.  

Renterisico 

Het renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden en de 
pensioenverplichtingen verandert als gevolg van ongunstige veranderingen in de marktrente. De 
rentegevoeligheid kan worden gemeten door middel van duration. De duration is de verwachte procentuele 
waardeverandering als gevolg van een wijziging van de rente met 1 procentpunt: 

 

 

Balans 
waarde 

Duration 

Ultimo 2019 
Duration 

Ultimo 2018 

 EUR   

    

Duration vastrentende waarden voor derivaten 15,6 14,9 12,3 

Duration vastrentende waarden na derivaten 139.074 14,8 12,3 

Duration van de beleggingsportefeuille 8,2 7,4 12,3 

Duration technische voorziening 258.749 20,7 19,8 

    

Tabel 25; Duration 

Op de balansdatum is de duration van de beleggingen korter dan de duration van de verplichtingen. Er is 
derhalve sprake van een zogenaamde “duration-mismatch”. Het Fonds heeft dan ook besloten deze duration-
mismatch niet actief af te dekken. 
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Uit de berekeningen blijkt een rentedaling het meest ongunstige scenario. Deze rentedaling is daarom gebruikt 

voor de bepaling van het renterisico. De duration van de totale vastrentende waarden bedraagt 14,8. De 

duration van de technische voorzieningen bedraagt 20,7. 

Vanaf 1 januari 2010 wordt de voorgeschreven rentedaling toegepast op de verwachte toekomstige 
kasstromen van de pensioenverplichtingen en vastrentende waarden. De voorgeschreven renteschokken die 
moeten worden opgevangen, verschillen per looptijd en gaan niet uit van een parallelle verschuiving van de 
rentecurve. Zo wordt in de toets aangenomen dat de lange(termijn) rente relatief gezien minder volatiel is dan 
de korte(termijn) rente. 
 
De samenstelling van de beleggingen in vastrentende waarden naar looptijd is als volgt: 

Looptijd Ultimo 2019 Ultimo 2018 

   

   

Resterende looptijd korter dan een jaar -124 88 

Resterende looptijd 1-5 jaar 24.415 19.856 

Resterende looptijd langer dan 5 jaar 114.783 107.371 

 139.074 127.315 

Tabel 26; Resterende looptijd 

Verzekeringstechnisch risico 

Voor de bepaling van het verzekeringstechnische risico (S6) maakt het Pensioenfonds gebruik van de 

‘Handreiking verzekeringstechnisch risico’ van DNB. Hierbij is het van belang te weten welke risicogroepen 

relevant zijn voor het Pensioenfonds. Deze relevante risicogroepen staan in onderstaande tabel vermeld. 

 

 

Voor het pensioenfonds wordt het verzekeringstechnische risico per pensioenvorm op basis van de (gewogen) 
gemiddelde leeftijd bepaald.  
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De resultaten in bovenstaande tabel leiden tot de volgende waarde van S6:  

 22

6 NSATSOcoprocesrisiS 7.950 

Liquiditeitsrisico 

Liquiditeitsrisico (S7) is het risico dat het pensioenfonds in tijden van stress niet over voldoende financiële 
middelen beschikt om te voldoen aan de betalingsverplichtingen (onder andere de pensioenuitkeringen en de 
onderpandverplichting bij derivaten). In het standaardmodel is de gevoeligheid van het eigen vermogen voor 
liquiditeitsrisico gelijkgesteld aan 0% omdat wordt aangenomen dat een pensioenfonds het risicobeheer van 
het liquiditeitsrisico zodanig op orde heeft dat het liquiditeitsrisico niet materieel is voor de vaststelling van 
het vereist eigen vermogen. 

 

• Er wordt belegd in liquide beleggingscategorieën als staatsobligaties, bedrijfsobligaties en aandelen. 
Voor de renteafdekking wordt geen gebruik gemaakt van renteswaps, de renteafdekking vindt volledig 
plaats met obligaties. Het onroerend goed is illiquide, maar de allocatie naar onroerend goed is in 2019 
nog verder beperkt (ultimo 2018 minder dan 0,1%). 

• Voor de valutaderivaten vindt de valuta afdekking binnen het aandelenfonds zelf plaats. 

Bij het pensioenfonds is de ontvangen pensioenpremie hoger dan de pensioenuitkeringen en kosten die 
betaald moeten worden. 

Concentratierisico 

Grote posten kunnen leiden tot concentratierisico. Concentratierisico kan optreden als een adequate 
spreiding van activa en passiva ontbreekt. De aandelen en bedrijfsobligaties van het pensioenfonds worden 
belegd in indexfondsen waardoor er geen sprake is van grote concentraties.  
 
Binnen de LDI-fondsen wordt hoofdzakelijk belegd in 4 landen (Duitsland, Frankrijk, België en Nederland), 
waarbij er vooral een groot gewicht in Duitsland en Frankrijk is. Op de totale beleggingsportefeuille van het 
pensioenfonds vormt de allocaties naar deze staatsobligaties een belang van 17% respectievelijk 12%, hetgeen 
niet ongebruikelijk voor een pensioenfonds. Het pensioenfonds ziet geen concentratierisico bij veilige 
staatsobligaties uitgegeven door EU lidstaten met een credit rating van minimaal A. Als er bij de vaststelling 
van het vereist eigen vermogen rekening zou worden gehouden met het concentratierisico zou het vereist 
eigen vermogen slechts minimaal toenemen, waardoor voor de vaststelling van het vereist eigen vermogen de 
S8 gelijk aan nul kan worden gesteld. 
De beleggingen groter dan 5% van de totale beleggingen zijn in de volgende tabel opgenomen:  
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Concentratie 
Ultimo 

2019 

In % van totaal 
vastrentende 

waarden 
Ultimo 

2018 

In % van totaal 
vastrentende 

waarden 

 EUR  EUR  

     

Staatsobligaties Duitsland 41.683 30 38.541 30 

Staatsobligaties Frankrijk 38.018 22 26.970 21 

Staatsobligaties Nederland 9.639 7 8.440 7 

     

Tabel 27; Concentratie 

De verplichtingen zijn ook niet geconcentreerd; de deelnemers zijn goed verspreid over de leeftijden. 
 

Operationeel risico 

Operationeel risico (S9) treedt op door falen of tekortschieten van interne processen, menselijke en technische 
tekortkomingen en onverwachte externe gebeurtenissen. In het standaardmodel is de gevoeligheid van het 
eigen vermogen voor operationeel risico (S9) gelijkgesteld aan 0% omdat wordt aangenomen dat een 
pensioenfonds het operationeel risico zodanig beheerst dat het operationeel risico niet materieel is voor de 
vaststelling van het vereist eigen vermogen. 

Actief beheerrisico 

Het actief beheerrisico (S10) kan volgens de handreiking van DNB worden bepaald aan de hand van de volgende 

formule:  

 iii TERTEeMarktwaardS  *96,1*10  

Hierbij is TEi de (geannualiseerde) tracking error voor de betreffende beleggingsportefeuille. De TEi wordt 
berekend ten opzichte van een goed gediversificeerde benchmark. De TERi is de (meetkundige) total expense 
ratio van de beleggingsportefeuille. Hiermee worden de kosten bedoeld die gemaakt worden voor het 
uitvoeren van het actieve beheer. Indien de TE[i] kleiner is dan 1% mag de S10 buiten beschouwing worden 
gelaten. Dit is bij het pensioenfonds het geval. 

11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Langlopende contractuele verplichtingen 

Het Pensioenfonds heeft een uitbestedingsovereenkomst afgesloten met RiskCo voor de duur van één jaar en 
wordt vervolgens steeds automatisch verlengd met een periode van één jaar, tenzij één van de partijen de 
overeenkomst voor het einde van de contracttermijn opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 
jaar. 
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12. Premiebijdragen van werkgever en werknemers  

 2019 2018 

 EUR EUR 

Premiebijdragen werkgevers periodiek 5.675 5.551 

VPL bijdrage werkgever 18 275 

Koopsom indexatie 1.262 1.260 

Totaal reguliere premiebijdragen Werkgever 6.955 7.086 

Premiebijdragen werknemers 192 85 

Totaal 7.147 7.171 

Tabel 28; Bijdragen werkgever en werknemers 

In 2019 is er overeengekomen dat de werkgever een additionele koopsom voor de indexatie van 1,50% per 1 
januari 2020 bijdraagt. Deze voorlopige koopsom is EUR 1,262 mln. 
 
De kostendekkende premie, de gedempte kostendekkende premie en de feitelijke premie overeenkomstig 
artikel 130 en 130a van de Pensioenwet zijn als volgt: 
 

Specificatie feitelijke premie 2019 2018 

 EUR EUR 

Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken en risicopremie voor 
risico fonds 

3.743 3.535 

Spaarbijdragen voor risico deelnemer 0 0 

In premie begrepen bedrag voor directe  kosten 615 597 

In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten 79 71 

Premies risico herverzekering 302 321 

Premies bestemd voor voorwaardelijke toeslagverlening 1.514 1.527 

Benodigde solvabiliteitsopslag 876 845 

Totaal 7.129 6.896 

Tabel 29; Specificatie feitelijke premie 

De feitelijke premie is gelijk aan de gedempte kostendekkende premie.  

De pensioenregeling van het pensioenfonds is per 1 januari 2018 ingrijpend gewijzigd. Als onderdeel van de 

wijziging is ook de werknemersbijdrage gewijzigd. Dit is vastgelegd in artikel 4.7 lid 3 van het 

pensioenreglement. 
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Specificatie kostendekkende premie 2019 2018 

 EUR EUR 

Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken en risicopremie voor 
risico fonds 

8.282 7.433 

Spaarbijdragen voor risico deelnemer 0 0 

In premie begrepen bedrag voor directe  kosten 595 693 

In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten 175 149 

Premies risico herverzekering 302 321 

Benodigde solvabiliteitsopslag 1.859 1.700 

Totaal 11.213 10.296 

Tabel 30; Specificatie kostendekkende premie 

 

Specificatie gedempte kostendekkende premie 2019 2018 

 EUR EUR 

Actuarieel benodigd voor nieuwe aanspraken en risicopremie voor 
risico fonds 

3.743 3.535 

Spaarbijdragen voor risico deelnemer 0 0 

In premie begrepen bedrag voor directe  kosten 615 597 

In premie begrepen bedrag voor toekomstige kosten 79 71 

Premies risico herverzekering 302 321 

Premies bestemd voor voorwaardelijke toeslagverlening 1.514 1.527 

Benodigde solvabiliteitsopslag 876 845 

Totaal 7.129 6.896 

Tabel 31; Specificatie gedempte kostendekkende premie 

De kostendekkende 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 en gaat voor 
de demping van de premie uit van het verwachte toekomstige beleggingsrendement waarbij een opslag op de 
premie wordt toegepast voor de voorwaardelijke toeslagverlening. De opslag voor voorwaardelijke 
toeslagverlening is zodanig vastgesteld, dat de gedempte kostendekkende premie gelijk is aan de bruto 
actuarieel benodigde premie op basis van 4% rekenrente vermeerderd met een opslag voor het vereist eigen 
vermogen 20,6% en vermeerderd met een opslag voor toekomstige kosten (2,5%). 
 
De gedempte premie is lager dan de kostendekkende premie zonder demping van de disconteringsvoet. 
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13. Beleggingsresultaten 

De beleggingsopbrengsten kunnen als volgt uitgesplitst worden: 
 

2019     

 
Directe 

beleggings- 
opbrengsten 

Indirecte 
beleggings- 

opbrengst 

Kosten van 
vermogens- 

beheer 
Totaal 

 EUR EUR EUR EUR 
       
Vastgoed 0 -5  -5 
Aandelen 129 21.199  21.328 
Vastrentende waarden 41 11.717 -12 11.758 
Derivaten 0 0  0 
Kosten vermogensbeheer 0 0 -83 -95 
 170 32.911 -95 32.986 
     
2018     

 
Directe 

beleggings- 
opbrengsten 

Indirecte 
beleggings- 

opbrengst 

Kosten van 
vermogens- 

beheer 
Totaal 

 EUR EUR EUR EUR 
       
Vastgoed 0 -12 0 -12 
Aandelen 162 -10.582 0 -10.420 
Vastrentende waarden 38 2.947 -10 2.975 
Derivaten 0 0 0 0 
Kosten vermogensbeheer 0 0 -90 -90 
 200 -7.647 -100 -7.547 

     
     

De gerapporteerde kosten in de staat van baten en lasten hebben betrekking op de directe kosten, die zijn 
voldaan uit de middelen van het pensioenfonds.  De kosten vermogensbeheer EUR 95 (2018: EUR 100), 
hebben betrekking op de kosten van de adviseur vermogensbeheer EUR 83 (2018: EUR 90) en kosten voor 
beheer van de LDI fondsen door BMO EUR 12  (2018: EUR 10).  

De kosten van de adviseur kunnen niet worden toegerekend aan een bepaalde beleggingscategorie.  
 
De totale kosten voor het vermogensbeheer in 2019 bedragen EUR 571 (2018: EUR 503). De stijging van de 
totale kosten vermogensbeheer komt vooral door de toegenomen kosten van de beleggingen (beheerkosten 
en transactiekosten. 

De kosten, die zijn verantwoord binnen de beleggingsopbrengsten zijn derhalve EUR 423 (2018: EUR 402). Deze 
kosten zijn voldaan uit de middelen beschikbaar in de beleggingsfondsen. Van deze kosten heeft EUR 41 (2018: 
EUR 6) betrekking op transactiekosten inzake vastrentende waarden. 

De overige kosten (EUR 435) betreffen beheerkosten van de vermogensbeheerder, die zijn gerelateerd aan 
vastgoed (EUR 6), aandelen (EUR 107), vastrentende waarden (EUR 269), overige beleggingen (EUR 0) en 
overige kosten (EUR 53). 
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14. Uitkeringen uit herverzekering  

 2019 2018 

 EUR EUR 

Ontvangen uitkeringen herverzekeraar in verband met overlijden 0 0 
Ontvangen uitkeringen herverzekeraar in verband met toekomstige 
arbeidsongeschiktheid 278 0 

Ontvangen uitkeringen herverzekeraar uitlooprisico zieke deelnemers 27 -198 

Totaal 305 -198 
 

15.  Pensioenuitkeringen  

De uitsplitsing van de pensioenuitkeringen is als volgt: 
 

2019  
EUR 

2018  
EUR 

Ouderdomspensioen 3.242 3.191 

Arbeidsongeschiktheidspensioen 23 25 

Partnerpensioen 1.069 1.058 

Wezenpensioen 107 102 

Afkoop 4 1 

Pensioenuitkeringen 4.446 4.377 
 

Sinds 2018 worden de uitkeringen voor het wezenpensioen apart geregistreerd.  

16. Pensioenuitvoeringskosten 

De uitvoeringskosten kunnen als volgt uitgesplitst worden:  
2019 
EUR 

2018 
EUR 

Bestuurskosten 211 219 

Administratiekostenvergoeding 149 195 

Accountantskosten 59 52 

Actuariskosten 24 22 

Adviseurskosten 191 235 

Contributies & bijdrages 25 25 

Overige kosten 25 37 

Pensioenuitvoeringskosten 684 785 

 
De totale uitvoeringskosten in 2019 zijn gedaald ten opzichte van 2018.  
De daling van de administratiekosten heeft voornamelijk te maken met de reglementswijziging 2018. 
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Accountantskosten  2019 2018 

 EUR EUR 

Totaalbedrag aan honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening (incl. jaarstaten 
en basisgegevens), uitgevoerd door EY 

59 52 

Totaalbedrag aan honoraria voor andere controleopdrachten, uitgevoerd door EY 0 0 
Totaalbedrag aan honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein, uitgevoerd door 
EY 

0 0 

Totaalbedrag aan honoraria voor andere niet-controlediensten, uitgevoerd door EY 0 0 

 59 52 

 
De accountantskosten betreffen uitsluitend de voorboeking van de begrote kosten van het Fonds ten behoeve 
van de controle van de jaarrekening 2019 door EY. De accountantskosten in 2019 zijn EUR 59 (2018: EUR 52).   

17. Premie herverzekering  

De uitsplitsing van de premie herverzekering is als volgt: 

 2019 2018 

 EUR EUR 
Premie herverzekering voor risico pensioenfonds 312 313 

Totaal 312 313 

18. Mutatie technische voorziening 

De mutaties in de balanspost technische voorzieningen kunnen als volgt uitgesplitst worden: 

 

2019 
EUR 

2018 
EUR 

Pensioenopbouw 6.801 8.012 

Rentetoevoeging -514 -541 

Onttrekking pensioenuitkeringen -4.436 -4.371 

Onttrekking pensioenuitvoeringskosten -89 -87 

Wijziging marktrente 37.116 9.371 

Wijziging u.h.v. overdracht van rechten 1.210 -261 

Wijziging door sterfte en arbeidsongeschiktheid 330 -1.274 

Overige mutatie 14 639 

Indexering en overige toeslagen 1.882 0 

Schattingswijzigingen 1.214 -2.040 

Totaal mutatie technische voorziening 43.528 9.448 

De schattingswijzigingen betreffen:  
- Toepassing nieuwe set gehuwdheidsfrequenties, leidt tot een daling van de voorziening met EUR 158.  
- Verlaging van het veronderstelde leeftijdsverschil tussen de man en de vrouw van 3 jaar naar 1 jaar in 

het geval de vrouw de hoofdverzekerde is, leidt tot een verhoging van de voorziening met EUR 320.  
- Verhoging van de opslag voor toekomstige uitvoeringskosten van 2,00% naar 2,50% en het vervallen 

van de extra kostenvoorziening van EUR 200k komen te vervallen. Dit leidt tot een verhoging van de 
voorziening met  EUR 1.052.  
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19. Mutatie Herverzekeringsdeel technische voorzieningen 

De Mutatie Herverzekeringsdeel technische voorzieningen kunnen als volgt uitgesplitst worden: 
 

 2019 2018 

Mutatie Herverzekeringsdeel Technische voorziening -7 -12 

 -7 -12 

20. Saldo van overdracht van rechten  

Het saldo van overdracht van rechten kan als volgt uitgesplitst worden:  
2019 
EUR 

2018 
EUR 

Inkomende waardeoverdrachten -1.162 -210 

Uitgaande waardeoverdrachten 132 515  
-1.030 305 

 

De wijziging in de technische voorziening uit hoofde van uitgaande waarde overdrachten is EUR 1.210.  

Personeel 

Bij de stichting waren gedurende 2019 geen werknemers in dienst (2018: 0 FTE). 

Bezoldiging van bestuurders 

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging welke ten laste van de stichting komen, met uitzondering van de 
vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden; zijnde EUR 16 (in 2018 EUR 25). Dit is inclusief de 
bezoldiging van het VO lid. 

Netto resultaatsbestemming 

Het bestuur heeft besloten het netto verlies van EUR 7.495 negatief ten laste van de algemene reserve te 
brengen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Covid 19 
Sinds begin 2020 veroorzaakt de verspreiding van het coronavirus een aanzienlijke ontwrichting van de 
samenleving, zowel nationaal als internationaal. Dit heeft ook gevolgen voor pensioenfonds Lloyd’s Register, 
haar deelnemers, de werkgevers en de uitbestedingspartners. De financiële markten worden zwaar getroffen 
door sterke dalingen van rente en koersen van aandelen en andere risicovolle beleggingen in de periode tot 
de datum van dit verslag. Centrale banken en overheden wereldwijd reageren met omvangrijke crisis 
maatregelen en verdere ondersteunende maatregelen. Op de datum van dit jaarverslag is de diepte en de duur 
van deze crisis nog onbekend.  

Het bestuur volgt voortdurend de ontwikkelingen en de (potentiële) impact op ons pensioenfonds. De 
belangrijkste risico's waarmee wij in dit verband worden geconfronteerd, houden verband met de financiële 
markten (rente, aandelenkoersen en kredietspreads), verzekeringsrisico (inclusief sterfte en gedrag van 
deelnemers) en operationeel risico (continuïteit van bedrijfsprocessen). Op de datum van dit rapport is het te 
vroeg om de structurele impact van het coronavirus op onze financiële positie en eventuele aannames op de 
langere termijn te bepalen. Wel kunnen we constateren dat het pensioenfonds en de uitbestedingspartners 
hun processen zodanig hebben ingericht dat de continuïteit van de bedrijfsprocessen is gewaarborgd. 

Voor de korte termijn kunnen wij wel vaststellen dat onze actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad 
per 31 mei 2020 een belangrijke daling laten zien ten opzichte van de ultimo stand 2019. 
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Ontwikkelingen bij pensioenuitvoerder 

In mei 2020 is het pensioenfonds geconfronteerd met omstandigheden waardoor mogelijk de continuïteit van 
de dienstverlening door de pensioenadministrateur niet kan worden gewaarborgd. Er wordt door alle 
belanghebbenden van RiskCo Administrations en de overige (werk-)maatschappijen van InAdmin N.V. gewerkt 
aan een oplossing. De impact hiervan kan momenteel nog niet worden bepaald. Wel is duidelijk dat de klanten 
van InAdmin RiskCo gezamenlijk optrekken om te borgen dat de dienstverlening op korte en langere termijn 
op beheerste en integere wijze kan worden blijven uitgevoerd. Mocht de dienstverlening abrupt eindigen dan 
hebben de gezamenlijke klanten een fallback plan gereed waarmee voor een korte periode de uitvoering van 
de meest cruciale processen is geborgd. 
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Bestuur Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland  Rotterdam, 7 juli 2020 

 

 

P.C. Molenaar   ………………………… 

 

 

W. den Dekker   ………………………… 

 

 

A.W.M. Holthuis   ………………………… 

 

 

F.N. Spronk   ………………………… 

 

 

R.A.P. Halkes   ………………………… 

 

 

T.C. Verspaandonk  ………………………… 
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Overige gegevens 
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Actuariële verklaring 
 
 

Opdracht 

Door Stichting Pensioenfonds Lloyd's Register Nederland te Rotterdam is aan Triple A – Risk Finance 

Certification B.V. de opdracht verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de 

Pensioenwet over het boekjaar 2019. 

Onafhankelijkheid 

Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Lloyd's Register Nederland, zoals 

vereist conform artikel 148 van de Pensioenwet. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het 

pensioenfonds, anders dan de werkzaamheden uit hoofde van de actuariële functie. Dit geldt tevens voor 

andere actuarissen en deskundigen die werkzaam zijn bij Triple A – Risk Finance Certification B.V.. 

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 

€ 1.300.000. Met de accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde afwijkingen boven € 65.000 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 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.  
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Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds. 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. 

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. Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager 

dan het wettelijk minimaal vereist eigen vermogen. 

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 131 (minimaal vereist eigen vermogen),132 (vereist 

eigen vermogen) en 133 (dekking door waarden).  

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de dekkingsgraad bij het 

minimaal vereist eigen vermogen. Deze situatie bestaat voor het eerst per eind 2019. 

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Lloyd's Register Nederland is gebaseerd 

op de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De 

vermogenspositie is naar mijn mening slecht, omdat het aanwezig eigen vermogen lager is dan het minimaal 

vereist eigen vermogen. 

In het kader van dit oordeel wijs ik op de ontwikkelingen na balansdatum als gevolg van de Coronacrisis, zoals 

die door het pensioenfonds in het jaarverslag zijn toegelicht. 

 

 

 

Amsterdam, 10 juli 2020 

drs. G.N.M. Koning AAG FRM 

verbonden aan Triple A – Risk Finance Certification B.V. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bestuur van Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 
Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland te Rotterdam gecontroleerd. 

 

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 Lloyd’s Register Nederland op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 
• de balans per 31 december 2019; 

• de staat van baten en lasten over 2019; 

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland (hierna: de stichting) zoals vereist in de Wet toezicht 

accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (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. 

Materialiteit 

Materialiteit € 1,3 miljoen 

Toegepaste benchmark 0,5% van het pensioenvermogen per 31 december 2019, zijnde het totaal van de technische 

voorziening en stichtingskapitaal en algemene reserve. 

Nadere toelichting Wij hebben voor deze grondslag gekozen omdat dit het vermogen betreft dat de basis vormt voor de 

berekening van de (beleids)dekkingsgraad. Voor het bepalen van het percentage hebben wij gelet 

op de financiële positie van de stichting en de mate waarin de beleidsdekkingsgraad zich rondom 

een kritieke grens bevindt. Aangezien in 2019 de financiële situatie van de stichting niet is verbeterd 

en de (beleids)dekkingsgraad per 31 december 2019 lager is dan de dekkingsgraad bij het minimaal 

vereist eigen vermogen, hebben wij een percentage van 0,5% gehanteerd. De wijze waarop wij de 

materialiteit hebben bepaald, is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar. 

 

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om 

kwalitatieve redenen materieel zijn.  

 

Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven € 65 duizend 

rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 
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De kernpunten van onze controle 

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze 

controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met het bestuur gecommuniceerd, maar vormen geen 

volledige weergave van alles wat is besproken. 

Wij hebben in vergelijking met voorgaand jaar geen wijzigingen in de kernpunten van onze controle aangebracht. 

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als 

geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke 

oordelen over deze kernpunten. 

Ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad 

Risico De solvabiliteit van een pensioenfonds wordt gemeten aan de hand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad brengt de 

verhouding tussen de (netto) activa en pensioenverplichtingen tot uitdrukking en is daarmee een graadmeter voor de 

financiële positie van een pensioenfonds. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de twaalf 

maanden voorafgaand aan het moment van vaststelling. 

 

De stichting is wettelijk verplicht om de beleidsdekkingsgraad te hanteren als basis voor bepaalde beleidsbeslissingen, 

bijvoorbeeld inzake indexatie en kortingen. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad onder meer van belang om te bepalen 

of de stichting voldoende buffers heeft. De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad zijn toegelicht in toelichting 7 van 

de jaarrekening. Uit deze toelichting blijkt dat de (beleids)dekkingsgraad per 31 december 2019 99,1% bedroeg (31 

december 2018: 108,7%) en dat er sprake is van een vermogenstekort. Een nadere toelichting op het herstelplan is 

opgenomen in paragraaf 4.2 ‘Financieel beleid, herstelplan, beleid inzake kortingen en actuariële zaken in 2019’ van het 

bestuursverslag.   

 

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking genomen risico is dat de (beleids)dekkingsgraad niet juist 

wordt vastgesteld. 

Onze 

controleaanpak 

Door controle van de balans onderzoeken wij de samenstellende delen van de dekkingsgraad. 

De balans en daarmee de dekkingsgraad per 31 december 2019 hebben wij mede met gebruikmaking van de 

werkzaamheden van de certificerend actuaris gecontroleerd. Wij hebben de ontwikkelingen in de financiële positie van de 

stichting beoordeeld op basis van het actuarieel rapport van de certificerend actuaris en onze controle van de jaarcijfers. 

Vanwege de gevoeligheid van schattingselementen hebben wij specifiek aandacht besteed aan de waardering van de 

(illiquide) beleggingen en de waardering van de technische voorziening. De werkzaamheden die wij in dit kader hebben 

uitgevoerd zijn in de kernpunten hierna beschreven. 

 

Wij controleren geen andere maandelijkse dekkingsgraden dan de dekkingsgraad ultimo boekjaar. Ten aanzien van 

andere maandelijkse dekkingsgraden hebben wij de navolgende toetsingswerkzaamheden verricht, die minder zekerheid 

geven dan een controle van twaalf maanddekkingsgraden:  

• Wij hebben de opzet van het totstandkomingsproces van de berekening van de maandelijkse dekkingsgraad 

onderzocht alsmede de juiste maandtoerekening van zogenaamde key items vastgesteld. Dit jaar betroffen key items: 

de indexatie voor actieve deelnemers en de schattingswijzigingen in relatie tot de assumpties gehanteerd bij de 

bepaling van de voorzieningen voor pensioenverplichtingen .  

• Daarnaast heeft de certificerend actuaris een plausibiliteitstoets uitgevoerd op de ontwikkeling van de voorziening 

voor pensioenverplichtingen zoals gehanteerd in de bepaling van de dekkingsgraad gedurende het jaar in relatie tot 

de ontwikkelingen in de belangrijkste factoren, zoals de rentecurve. Wij hebben kennisgenomen van de uitkomst van 

deze werkzaamheden van de certificerend actuaris. 

Belangrijke 

observaties 

Wij hebben geen materiële afwijkingen geconstateerd in de vaststelling van de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad 

per 31 december 2019. 
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Waardering en toelichting van beleggingen voor risico pensioenfonds 

Risico 
De beleggingen voor risico pensioenfonds zijn een significante post op de balans van de stichting. Alle 

beleggingen dienen krachtens de Pensioenwet te worden gewaardeerd op marktwaarde. Voor een deel van 

de beleggingen is deze marktwaarde te verifiëren aan transacties die tot stand zijn gekomen op de financiële 

markten (marktprijzen). Er zijn ook beleggingen die worden gewaardeerd op basis van een andere geschikte 

methode, waaronder de intrinsieke waarde per participatie voor posities in beleggingsfondsen.  

 

De waarderingsonzekerheid neemt inherent toe bij waardering op basis van een andere geschikte methode en 

hangt samen met de beschikbaarheid en toepasbaarheid van marktgegevens. In onze risico-inschatting houden 

wij rekening met het feit dat de onderliggende beleggingen in de obligatiebeleggingsfondsen veelal genoteerde 

marktprijzen als basis van de waardering kennen, hetgeen de schattingsonzekerheid verlaagt. 

 

De stichting heeft de waarderingsgrondslagen voor de beleggingen beschreven in toelichting 2 onder ‘Beleggingen’ en een 

nadere toelichting opgenomen in toelichting 3 van de jaarrekening.  

 

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking genomen risico is dat de beleggingen voor risico 

pensioenfonds niet juist gewaardeerd zijn en dat de toelichting niet voldoet aan relevante verslaggevingsvereisten.  

Onze 

controleaanpak 
Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen beoordeeld en controlewerkzaamheden uitgevoerd op 

de waardering van de beleggingen voor risico pensioenfonds per 31 december 2019. 

 

De waardering van belangen in genoteerde beleggingsfondsen hebben wij zelfstandig afgestemd met de prijsbron. Wij 

hebben voor deze beleggingen vastgesteld dat er sprake is van een actieve markt doordat de intrinsieke waarde dagelijks 

wordt gepubliceerd en deze intrinsieke waarde de basis is voor dagelijkse toe- en uittreding door (institutionele) beleggers. 

Indien wij niet zelfstandig kunnen vaststellen dat er sprake is van een actieve markt, hebben wij de waarderingen van de 

betreffende beleggingsfondsen geverifieerd met gecontroleerde jaarrekeningen 2019. Aanvullend hebben wij vastgesteld 

of de gehanteerde waarderingsgrondslagen en de belangrijkste uitgangspunten in de jaarrekeningen van deze 

beleggingsfondsen aansluiten op de grondslagen van de stichting. 

 

Tevens hebben wij de toelichtingen met betrekking tot de beleggingen voor risico pensioenfonds onderzocht. 

Belangrijke 

observaties 

Wij hebben geen materiële afwijkingen geconstateerd ten aanzien van de waardering van de beleggingen voor risico 

pensioenfonds per 31 december 2019 en de gerelateerde toelichting in de jaarrekening. 

Waardering van en toelichting ten aanzien van de technische voorziening 

Risico 
De technische voorziening (voorzieningen voor pensioenverplichtingen) betreft een significante post in de 

balans van de stichting. De technische voorziening dient krachtens de Pensioenwet te worden gewaardeerd 

op marktwaarde. De waardering is gevoelig voor de gehanteerde (actuariële) veronderstellingen en 

schattingselementen. Hier ligt een aantal belangrijke conventies aan ten grondslag namelijk dat voor de 

waardering uitgegaan wordt van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur alsmede de meest recente 

informatie (tafels) omtrent de levensverwachting, zoals gepubliceerd door het Koninklijk Actuarieel 

Genootschap (AG). In aanvulling op de tafels wordt gecorrigeerd voor de ingeschatte ervaringssterfte bij de 

stichting, zijnde de fondsspecifieke ervaringssterfte (correctiefactoren). Deze veronderstellingen hebben 
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tezamen met de hoogte van de kostenopslag, waaraan eveneens schattingen ten grondslag liggen, bijzondere 

aandacht gehad in onze controle.  

 

De stichting heeft de waarderingsgrondslagen voor de technische voorziening beschreven in toelichting 2 onder 

‘Technische voorzieningen’ en een nadere toelichting opgenomen in toelichtingen 8 en 18 van de jaarrekening. Uit deze 

toelichtingen blijkt dat schattingswijzigingen hebben plaatsgevonden door aanpassing van de opslag voor toekomstige 

uitvoeringskosten op basis van nader onderzoek, alsmede aanpassing van de aannames met betrekking tot de 

gehuwdheidfrequenties en het veronderstelde leeftijdsverschil in het geval de vrouw de hoofdverzekerde is. Volgens deze 

toelichting is de technische voorziening hierdoor per saldo € 1.214 duizend hoger uitgekomen. 

 

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking genomen risico is dat de technische voorziening niet 

toereikend gewaardeerd of toegelicht is. 

Onze 

controleaanpak 
Bij de controle van de technische voorziening hebben wij gebruikgemaakt van de werkzaamheden van de 

certificerend actuaris van de stichting. De certificerend actuaris onderzoekt onder meer de toereikendheid van 

de technische voorziening en de naleving van een aantal specifieke wettelijke bepalingen. De certificerend 

actuaris heeft daarbij gebruikgemaakt van de door ons in het kader van de jaarrekeningcontrole onderzochte 

basisgegevens, waaronder de pensioenaanspraken van deelnemers. Gegeven onze eindverantwoordelijkheid 

voor het oordeel over de jaarrekening als geheel hebben wij met de certificerend actuaris onze planning, 

werkzaamheden, verwachtingen en uitkomsten afgestemd voor de controle van boekjaar 2019. Hierbij hebben 

wij specifiek aandacht gevraagd voor de toets van de ervaringssterfte (correctiefactoren) op basis van de 

toegepaste prognosetafels, de toereikendheid van de kostenopslag en de effecten van de wijzigingen hierin 

alsmede de toepassing van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. 

 

Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen beoordeeld en controlewerkzaamheden uitgevoerd op 

de waardering van de voorziening pensioenverplichtingen per 31 december 2019: 

• Daartoe hebben wij ons een beeld gevormd van de redelijkheid van de aannames en schattingen van het bestuur met 

betrekking tot de gekozen actuariële grondslagen, alsmede de uitkomsten van het actuariële grondslagenonderzoek 

en de gehanteerde waarderingsgrondslagen besproken met de certificerend actuaris. 

• Hierbij hebben wij met inachtneming van het oordeel van de certificerend actuaris en met gebruikmaking van onze 

eigen actuariële specialist gelet op de besluitvorming van het bestuur, de recentheid van beschikbaar 

grondslagenonderzoek, de toetsing op de onderbouwing van de daarin opgenomen veronderstellingen, de uitkomsten 

van beschikbare tussentijdse evaluaties, de uitkomsten van de actuariële analyse over meerdere jaren en de 

aanwezigheid van een consistente gedragslijn. 

• Daarnaast hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd om de gehanteerde basisgegevens te toetsen, waaronder 

het evalueren van de juiste werking van de interne beheersmaatregelen bij de pensioenuitvoeringsorganisatie, het 

verrichten van aansluitwerkzaamheden met de pensioenadministratie voor wat betreft de aantallen en de aanspraken 

en het beoordelen van het verloop en de uitkomsten van de actuariële analyse. 

 

Tevens hebben wij de toelichtingen ten aanzien van de technische voorziening onderzocht. 

Belangrijke 

observaties 

Wij hebben geen materiële afwijkingen geconstateerd ten aanzien van de waardering per 31 december 2019 of de 

toelichting van de technische voorziening. 
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Benadrukking van een onzekerheid inzake de continuïteit bij de pensioenuitvoeringsorganisatie 

Het bestuur heeft in de toelichting op de jaarrekening inzake de gebeurtenissen na balansdatum en in het bestuursverslag onder 12.6 

‘Ontwikkelingen bij de pensioenuitvoerder’, de onzekerheden uiteengezet rondom de continuïteit bij de pensioenuitvoeringsorganisatie 

en de mogelijke gevolgen voor de stichting en voor deelnemers, aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden. Wij vestigen de 

aandacht op deze uiteenzettingen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

Benadrukking van de gevolgen van de Corona uitbraak voor het pensioenfonds  

De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de gezondheid van mensen en onze samenleving en 

daarbij ook op de operationele en financiële prestaties van organisaties en de beoordeling van de mogelijkheid om de continuïteit te 

handhaven. De jaarrekening en onze controleverklaring daarbij zijn gebaseerd op de condities op het moment dat deze zijn opgemaakt. 

De situatie verandert van dag tot dag. Ook de stichting heeft te maken met de gevolgen zoals uiteen zijn gezet in paragraaf 12.5 

Coronacrisis in het bestuursverslag en in de toelichting op de jaarrekening ten aanzien van de gebeurtenissen na balansdatum. Wij 

vestigen de aandacht op deze uiteenzettingen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens; 

• verantwoordingsorgaan, intern toezicht en bijlagen.  

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. 

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. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

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

BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 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 genoemd 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 activiteiten 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 activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
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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. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze 

controle niet alle materiële fouten en fraude 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. 

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 

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 het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de stichting haar activiteiten 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 de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; 

• 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.  

 

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met het bestuur hebben besproken. 

Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon 

zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is. 

 

 

Amsterdam, 10 juli 2020 

 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 

 

w.g. N.Z.A. Ahmed-Karim RA  
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Actuariële analyse       

  Financiële 

stromen 

Resultaat 

mutatie VPV 

2019 

  EUR EUR EUR 

Saldo beleggingsopbrengsten       

Directe beleggingsopbrengsten 170   170 

Indirecte beleggingsopbrengsten 32.911   32.911 

Kosten vermogensbeheer -95   -95 

Mutatie technische voorzieningen uit hoofde 
van wijziging rentetermijnstructuur 

  37.116 -37.116 

Benodigde intrest   -514 514 

  32.986 36.602 -3.616 

Saldo premies       

Ontvangen premie 5.867   5.867 

Premie herverzekeraar -302   -302 

Kostenopslag -744 6.784 -7.528 

  4.821 6.784 -1.963 

Saldo waardeoverdrachten       

Overdrachtssom inkomende WO   1.362 -1.362 

Ontvangst inkomende WO 1.162   1.162 

Overdrachtssom uitgaande WO   -152 152 

Uitkering uitgaande WO -132   -132 

  1.030 1.210 -180 

Saldo kosten       

In de premie begrepen directe kosten 744   744 

Toevoeging aan technische voorzieningen ivm 
kostenvoorziening 

  129 -129 

Vrijval voor kosten uit technische 
voorzieningen  

  -89 89 

Kosten verslagjaar -684   -684 

  60 40 20 

Saldo uitkeringen       

Mutatie TV uit hoofde van uitkeringen   -4.436 4.436 

Feitelijke uitkeringen -4.446   -4.446 

  -4.446 -4.436 -10 

Saldo kanssystemen       

Sterfte 0 160 -160 

Arbeidsongeschiktheid 295 170 125 

Overige   -39 39 

  295 291 4 

Saldo toeslagverlening       

Mutatie TV uit hoofde van toeslagverlening  1.262  1.882 -620 
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Saldo andere oorzaken       

Aanpassing actuariele uitgangspunten       

Wijziging regeling   -76 76 

Overige baten 7   7 

Overige lasten   0 0 

Schattingswijzigingen   1.214 -1.214 

Resultaat uhv regeling voor inhaalpensioen 
(VPL) 

18 17 1 

Saldo andere oorzaken 25 1.155 -1.130 

        

Totale saldo van baten en lasten 36.033 43.528 -7.495 
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Begrippenlijst 

ABTN 
 
Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. De ABTN geeft de 
centrale criteria aan op basis waarvan het (financieel) beleid 
van een pensioenfonds wordt gevoerd. De ABTN heeft de 
bedoeling het actuariële en bedrijfstechnische beleid 
transparant te maken en heeft aldus de hoedanigheid van een 
bedrijfsplan dat het algeheel functioneren inzichtelijk maakt. 
Voor het Fonds dwingt de ABTN ertoe zich te vergewissen van 
alle samenhangende aspecten van bedrijfsvoering. 
Financieringsbeleid en risico's. De ABTN is voor de 
Nederlandsche Bank (DNB) een integrale informatiebron bij 
de uitoefening van het toezicht. 

   
Basispunt 

 
Een basispunt is 0,01%. Honderd basispunten is 1%. 

   
Beleidsdekkingsgraad  Op grond van de Pensioenwet moeten pensioenfondsen hun 

beleidsbeslissingen baseren op de beleidsdekkingsgraad. Dat 
is geregeld in artikel 12a lid2 van het Besluit FTK: “De 
berekening van de beleidsdekkingsgraad wordt gebaseerd op 
de dekkingsgraden per het einde van elk van de twaalf 
kalendermaanden voorafgaand aan het moment van 
vaststelling”. 

   
Benchmark 

 
Een objectieve maatstaf waaraan de prestaties van de 
belegger kunnen worden afgemeten. 

   
Deelnemer 

 
De werknemer of gewezen werknemer die 
pensioenaanspraken verwerft bij het fonds. 

   
Dekkingsgraad 

 
De mate waarin de technische voorzieningen worden gedekt 
door het vermogen. De dekkingsgraad wordt berekend door 
het pensioenvermogen te delen door de technische 
voorzieningen. 

   
Directe beleggingsopbrengsten 

 
Opbrengsten bestaande uit rente en dividend. 

 

Duration 

 
 
De rentegevoeligheid kan worden gemeten door middel van 
duration. De duration is de verwachte procentuele 
waardeverandering als gevolg van de wijziging van de rente 
met 1 procentpunt. 

   
FTK 

 
Financieel Toetsingskader. Het geheel van regels en 
voorschriften die gelden ten aanzien van technische 
voorzieningen, kostendekkende premie, (vereist) eigen 
vermogen, beleggingen, herstelplannen, beheerste en 
integere bedrijfsvoering, ABTN en informatie-uitwisseling met 
DNB. 
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Gewezen deelnemer 
 
De gewezen werknemer die bij beëindiging van de 
deelneming een pensioenaanspraak bij het Fonds heeft 
behouden. 

   
   
Indirecte beleggings- opbrengsten 

 
Gerealiseerde en ongerealiseerde waardewijzigingen van de 
beleggingen. 

   
ISAE 3402 

 
International Standard on Assurance Engagements 3402 
betreft de richtlijnen van de Internal Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) over beheersing van processen. Een 
ISAE3402 rapport omvat de beschrijving van de 
beheersingsdoelstellingen en de beschrijving en 
implementatie van de beheersingsmaatregelen (Type I) en 
aanvullend de toetsing of de beheersingsmaatregelen 
effectief zijn geweest (Type II). 

   
nFTK  

 
Nieuwe Financieel ToetsingsKader 

   
Pensioengerechtigde 

 
Persoon voor wie het pensioen is ingegaan. Naast 
gepensioneerde (ingegaan ouderdomspensioen) omvat dit 
ook nabestaanden. 

   
Pensioenvermogen 

 
Het vermogen dat beschikbaar is voor het nakomen van de 
verplichtingen van het Fonds. Pensioenvermogen bestaat uit 
het stichtingskapitaal en reserves (vermogen) en de 
technische voorzieningen. 

   
Technische voorzieningen 

 
Dit betreffen de op actuariële grondslagen berekende 
pensioenverplichtingen en overige toegekende respectievelijk 
toe te kennen rechten. 

   
   
Totaal rendement 

 
De optelsom van directe en indirecte beleggingsopbrengsten 
uit- gedrukt in een percentage van het tijdsgewogen 
geïnvesteerd bedrag. 

   
Uitvoeringsovereenkomst 

 
In de uitvoeringsovereenkomst wordt vastgelegd welke rechten 
en verplichtingen tussen het Fonds en de werkgever bestaan. 
Voor 2007 heette dit de financieringsovereenkomst. 
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Ultimate Forward Rate 
 
De Ultimate Forward Rate (UFR) werd in september 2012 
voorgeschreven door DNB. Het is de risicovrije rekenrente 
voor looptijden vanaf 20 jaar met een convergentiepunt van 
4.2%. De onderbouwing van de 4.2% is een historisch 
gemeten lange termijn inflatie van 2% en een reële rente van 
2.2%. Deze door Europa verplichtgestelde rekenrente voor de 
lange termijn heeft grote invloed op de dekkingsgraad van 
pensioenfondsen en verzekeraars. 

   
Vastrentende waarden 

 
Effecten met een renteopbrengst. zoals obligaties en leningen 
op schuldbekentenis. 

   
Vermogen 

 
Alle bezittingen minus alle schulden 

   

 
 

 

 


