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Voorwoord  

 

Opnieuw was 2021 een jaar dat gedomineerd werd door de pandemie. Op het moment van het 

schrijven van dit voorwoord is de situatie gelukkig genormaliseerd en zijn er geen beperkingen 

meer van toepassing; maar velen van ons zullen een lastig jaar achter de rug hebben. Ofwel door 

de beperkingen in het dagelijks leven, het thuiswerken en het gebrek aan contact; ofwel door 

ziekte in de naaste omgeving. Voor de betrokkenen bij het pensioenfonds is het prettig dat wij 

elkaar weer in persoon kunnen ontmoeten en na een lange periode van digitaal vergaderen is het 

een genot om weer “ouderwets” met zijn allen in een zaal te zitten. Ons contact met u als 

deelnemer of gepensioneerde is in 2021 digitaal geweest, maar hopelijk kunnen we dat in 2022 

vervangen door een persoonlijke ontmoeting. Velen van u hebben de digitale deelnemers-

vergadering in november 2021 bijgewoond of hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de 

video achteraf te bekijken. 

In de deelnemersvergadering is ruim aandacht besteed aan de toekomst van het pensioenfonds. 

Inmiddels is de Wet Toekomst Pensioenen ingediend bij de Tweede Kamer met als gewenste 

ingangsdatum 1 januari 2023. Het bestuur van het pensioenfonds heeft zorgvuldig gekeken naar 

de voor- en nadelen van het handhaven van het eigen fonds. Daarbij hebben we onder andere oog 

gehad voor de voortdurende daling van het aantal actieven, de toenemende eisen van wet- en 

regelgeving, de tijd en moeite die het kost om alle fondsorganen gevuld te krijgen en te houden 

met capabele mensen, de stijgende kosten en dalende premie, en ook de verwachte inspanningen 

voor de transitie naar het nieuwe stelsel. Alles overwegende meent het bestuur dat het niet zinvol 

is om als pensioenfonds de overgang te maken naar het nieuwe stelsel. Dat betekent dat het fonds 

op termijn zal ophouden te bestaan. De verschillende toekomstopties worden met ondersteuning 

van een deskundige verder in kaart gebracht. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de 

voortgang van dit proces via de gebruikelijke communicatiekanalen. 

Onze financiële positie is in 2021 sterk verbeterd door een stijgende rente en stijgende aandelen-

koersen. De beleidsdekkingsgraad steeg van 97,3% eind 2020 naar 108,8% eind 2021. Het 

pensioenfonds beschikt daarmee eind 2021 weer over het minimaal vereiste eigen vermogen. Meer 

informatie hierover vindt u in de financiële paragraaf. 

Op dit moment worden wij geconfronteerd met een oorlog in Oekraïne en daarmee gepaard 

gaande onzekerheden over inflatie en ontwikkelingen op de financiële markten. Op onze website 

en in dit jaarverslag leest u kort over onze reactie op de inval van Rusland in Oekraïne. 

Tot slot spreekt het bestuur hierbij zijn dank uit voor de medewerkers van het pensioenbureau die 

zich voortdurend blijven inzetten voor de deelnemers van het fonds en de ondersteuning van het 

bestuur. 

 

Namens het bestuur, 

E.H. Janssen, onafhankelijk voorzitter 
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Kerncijfers  
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Werkgevers en deelnemers      

Aantal werkgevers 4 4 4 3 3 

Aantal actieve deelnemers 563 623 663 753 844 

Aantal gewezen deelnemers 1.788 1.813 1.870 1.865 1.835 

Aantal pensioengerechtigde deelnemers 2.415 2.381 2.343 2.298 2.276 

Totaal aantal deelnemers 4.766 4.817 4.876 4.916 4.955 

Reglementvariabelen      

Toeslag actieve deelnemers per 1 januari (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toeslag inactieve deelnemers per 1 januari (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Doorgevoerde korting van aanspraken en rechten (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pensioenuitvoering      

Feitelijke premie (€1.000) 6.608 7.264 7.972 8.628 9.553 

Zuivere kostendekkende premie (€1.000) 9.458 10.251 10.478 11.033 13.344 

Gedempte kostendekkende premie (€1.000) 6.529 6.050 6.719 7.226 8.504 

Pensioenuitvoeringskosten (€1.000) 889* 1.011* 889 898 806 

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (€) 298 337 296 294 258 

Pensioenuitkeringen (€1.000) 30.894 30.029 28.783 27.777 27.363 

Vermogenssituatie en solvabiliteit      

Pensioenvermogen (€1.000) 1.038.367 1.031.582 969.647 847.206 891.917 

Pensioenverplichtingen eigen beheer (€1.000) 911.886 1.000.277 945.871 856.147 862.875 

Pensioenverplichtingen totaal (€1.000) 916.559 1.005.839 951.640 861.708 868.725 

Aanwezige dekkingsgraad (%) 113,3 102,6 101,9 98,3 102,7 

Beleidsdekkingsgraad (%) 108,8 97,3 100,0 101,7 101,2 

Minimaal vereiste dekkingsgraad (%) 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Vereiste dekkingsgraad (%) 114,6 113,8 113,7 114,3 115,3 

Beleggingsportefeuille      

Aandelen inclusief derivaten (€1.000) 328.319 323.749 280.257 224.274 338.401 

Vastrentende waarden inclusief derivaten (€1.000) 589.035 558.299 533.143 472.452 462.703 

Vastgoed (€1.000) 112.773 100.976 104.770 100.739 35.900 

Grondstoffen inclusief derivaten (€1.000) 0 40.347 43.332 40.081 35.185 

Beleggingsperformance      

Beleggingsrendement (%) 3,43 9,28 17,51 -2,41 4,59 

Benchmarkrendement (%) 2,87 9,49 17,60 -1,51 3,80 

Kosten vermogensbeheer excl. transactiekosten (%) 0,38 0,40 0,40 0,41 0,40 

Transactiekosten (%) 0,09 0,01 0,01 0,02 0,02 

 
* Hierin zitten projectkosten voor onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds, dat het bestuur met 
externe hulp uitvoert. €75k in 2020 en €23k in 2021  
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Bestuursverslag    
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Karakteristieken van het pensioenfonds 
 

Profiel en missie, visie en strategie 

 

Stichting Pensioenfonds Xerox, statutair gevestigd te Venlo, is opgericht op 28 juli 1999. De 

laatste statutenwijziging was per 1 april 2022. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 12039910. Het pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds en is 

aangesloten bij de Pensioenfederatie. 

 

Het pensioenfonds heeft als missie om voor de aangesloten deelnemers een bestendig en 

betrouwbaar pensioenfonds te zijn. Dat betekent dat het de overeengekomen regelingen en 

financiële verplichtingen waarmaakt en ernaar streeft de ambities nu en in de toekomst waar te 

maken. 

 

Het pensioendomein is in beweging en zal de komende jaren in beweging blijven. Een solvabele en 

stabiele financiële positie zijn essentieel voor het vertrouwen in het pensioenfonds. Het bestuur zal 

er in daden en communicatie blijk van geven dat het weet wat het belang van het pensioenfonds is 

voor de deelnemers en de maatschappelijke omgeving. Het pensioenfonds staat voor een solide, 

evenwichtige en kosteneffectieve uitvoering, waarbij de evenwichtige belangenafweging van 

verschillende groepen centraal staat. De pensioenpremies worden tegen verantwoorde risico’s en 

op een maatschappelijk verantwoorde wijze belegd en beheerd. Hierover wordt helder met 

belanghebbenden gecommuniceerd. 

 

De strategie van het pensioenfonds is uitgewerkt in vijf documenten, die regelmatig worden 

herzien. Het betreft: 

▪ het jaarplan; 

▪ het beleggingsplan; 

▪ het communicatieplan; 

▪ het beleid integraal risicomanagement; en 

▪ de actuariële en bedrijfstechnische nota. 

 

De doelstelling is om een optimaal pensioenresultaat voor de deelnemers te bereiken, wat 

betekent dat ten minste de nominale toezeggingen waargemaakt worden met zoveel mogelijk 

toeslagverlening. Om deze doelstelling te bereiken, worden de volgende beginselen gehanteerd: 

1. Het beleggingsbeleid is afgestemd op bescherming van nominale aanspraken met een redelijke 

kans op toeslagverlening. 

2. De uitvoering gebeurt efficiënt en tegen lage kosten. 

3. Betrokkenheid van deelnemers is van groot belang voor het behoud van draagvlak; goede 

communicatie en medezeggenschap staan hoog in het vaandel. 

4. Het bestuur neemt alleen risico’s die het begrijpt en kan beheersen. Het bestuur draagt zorg 

voor voortdurende ontwikkeling van de eigen kennis en vaardigheden, waarbij het integraal 

begrijpen van marktontwikkelingen essentieel is. 

5. Het bestuur handelt inzichtelijk, begrijpelijk, uitlegbaar en transparant naar alle 

belanghebbenden. 

6. Het pensioenfonds vindt het belangrijk dat de deelnemers zo goed mogelijk inzicht hebben in 

de opbouw en (toekomstige) rechten van hun pensioen. Het ondersteunt de werkgevers bij 

hun zorgplicht naar hun werknemers, door het geven van informatie en inzicht in hun 

persoonlijke financiële planning. 
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Beleid en verantwoording 

 

Het pensioenfonds geeft uitvoering aan het pensioenreglement conform de uitvoerings-

overeenkomst en het uitvoeringsreglement die zijn overeengekomen met de aangesloten 

werkgevers. Deze uitvoering bestaat uit het beleggen van het beschikbare vermogen, het doen 

van pensioenuitkeringen en het informeren van deelnemers en andere belanghebbenden. In de 

uitvoeringsovereenkomst en in het uitvoeringsreglement zijn afspraken gemaakt over de 

beleidsruimte van het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en houdt als 

‘goed huisvader’ de regie over de werkzaamheden van het pensioenfonds. Daartoe heeft het 

pensioenfonds de volgende beleids- en verantwoordingscyclus geïmplementeerd. 

 

 

 

In de actuariële en bedrijfstechnische nota zijn de opzet van het pensioenfonds, de risicoanalyse 

en de wijze van uitvoering gedocumenteerd. Als bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota 

is het financieel crisisplan opgenomen, waarin een beschrijving is gegeven van de maatregelen die 

ingezet kunnen worden in de situatie dat niet aan de vereisten gesteld bij of krachtens artikel 132 

van de Pensioenwet of artikel 140, eerste lid, van de Pensioenwet kan worden voldaan. Tevens 

onderdeel van het beleid is een noodprocedure, waarin is beschreven hoe het pensioenfonds 

omgaat met de besluitvorming in spoedeisende situaties. 

 

De uitvoeringsovereenkomst, het uitvoeringsreglement, het pensioenreglement en de actuariële en 

bedrijfstechnische nota zijn beschikbaar op de website van het pensioenfonds. 

 

Uitgangspunt in het handelen van ieder individueel bestuurslid en het bestuur als geheel is dat 

gehandeld wordt in het belang van alle belanghebbenden bij het pensioenfonds, rekening houdend 

met de korte- en langetermijneffecten van maatregelen. De overwegingen van het bestuur hierbij 

worden vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen. Het bestuur weegt in zijn 

besluitvorming de aanbevelingen van de visitatiecommissie mee en gaat een dialoog aan met het 

verantwoordingsorgaan bij het afleggen van verantwoording. De bestuursleden werken 

onafhankelijk van de benoemende partijen en zijn collectief verantwoordelijk. Bestuursleden 

Beleid
- Pensioen-
reglement

- Uitvoerings-
overeenkomst
- Uitvoerings-

reglement

Analyse en 
verankering

- Asset Liability 
Management-studie

- Actuariële en 
bedrijfstechnische

nota

Implementatie
- Vermogens-

beheer-
overeenkomsten
- Uitbestedings-
overeenkomsten
- Service level 
agreements

Monitoring
- Service Level 

Agreement-rapportages
- Performance-

rapportages
- Internebeheersings-

rapportages

Verantwoording
- Jaarrekening
- Toezichts-

verslaggeving
- Communicatie 
aan deelnemers
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hebben in bestuursvergaderingen ieder één stem, met uitzondering van de onafhankelijk voorzitter 

die geen stemrecht heeft. 

 

Kenmerken pensioenregeling 

 

In het boekjaar is de volgende wijziging in de bestaande pensioenregeling aangebracht. Per 

1 januari 2020 is het jaarlijkse opbouwpercentage verlaagd van 1,738% naar 1,536%, per 

1 januari 2021 is het jaarlijkse opbouwpercentage verder verlaagd naar 1,482% en per 1 januari 

2022 heeft een verdere verlaging naar 1,472% plaatsgevonden. 

 

De kenmerken van de pensioenregeling per 31 december 2021 zijn als volgt: 

▪ Pensioensysteem: collectieve beschikbare premieregeling (Collective Defined Contribution-

regeling) in de vorm van een middelloonregeling met voorwaardelijke toeslagverlening. 

▪ Pensioenrichtdatum: de kalenderdag waarop de (gewezen) deelnemer de 67-jarige leeftijd 

bereikt of zou hebben bereikt. 

▪ Pensioengevend jaarsalaris: het bruto jaarsalaris zoals bedoeld in de collectieve 

arbeidsovereenkomst die van toepassing is op de deelnemer, aangevuld met eventuele 

afspraken aangaande het pensioengevend jaarsalaris in de individuele arbeidsovereenkomst 

tussen de werkgever en de deelnemer. Het maximaal pensioengevend jaarsalaris bedraagt 

€112.189 per 1 januari 2021 (2020: €110.111). Dit bedrag wordt indien nodig geïndexeerd 

conform wet- en regelgeving. 

▪ Franchise: de fiscaal toegestane minimumfranchise, die €14.544 bedraagt voor 2021 (2020: 

€14.167). 

▪ Pensioengrondslag: de pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend jaarsalaris minus 

de franchise. 

▪ Opbouwpercentage: per deelnemersjaar wordt een aanspraak op een jaarlijks 

ouderdomspensioen toegekend ter grootte van 1,738% van de in dat jaar geldende 

pensioengrondslag. Zoals hierboven vermeldt, is dit opbouwpercentage in drie stappen 

verlaagd naar 1,536% per 1 januari 2020, 1,482% per 1 januari 2021 en 1,472% per 

1 januari 2022. 

▪ Partnerpensioen: het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. 

▪ Wezenpensioen: het wezenpensioen bedraagt voor ieder kind 14% van het 

ouderdomspensioen. 

▪ Pensioenpremie: de voor de financiering van de pensioenaanspraken verschuldigde premie 

wordt door Xerox (Nederland) B.V., Xerox Manufacturing (Nederland) B.V., Veenman B.V. en 

Stichting Pensioenfonds Xerox in de hoedanigheid van werkgevers en de deelnemers 

gezamenlijk opgebracht. De deelnemersbijdrage betreft een percentage van de totaal 

verschuldigde premie. De maximale premiebijdrage van de werkgevers en de verhouding 

tussen de werkgeversbijdragen en de deelnemersbijdragen zijn vastgesteld in het 

arbeidsvoorwaardenoverleg van Xerox (Nederland) B.V. dan wel Xerox Manufacturing 

(Nederland) B.V. (waarbij Stichting Pensioenfonds Xerox in de hoedanigheid van werkgever 

aansluit) dan wel Veenman B.V. en kunnen, indien daartoe aanleiding is, gewijzigd worden in 

het desbetreffende arbeidsvoorwaardenoverleg. 

 

Deelnemersaantallen 

 

Per 31 december 2021 zijn de aantallen actieve deelnemers naar leeftijdscategorie als volgt: 
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Per 31 december 2021 zijn de aantallen inactieve deelnemers (excl. wezen) naar leeftijdscategorie 

als volgt: 
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Organisatie 
 

Bestuur 

 

De personalia van de bestuursleden ultimo boekjaar zijn als volgt: 

 

Naam Geslacht 
Leef-

tijd 
Functie 

Vertegen-

woordiging 

Datum 

eerste 

benoeming 

Datum 

eventuele 

herbenoeming 

E.H. Janssen Vrouw 50 
Onafhankelijk 

voorzitter 
n.v.t. 1 april 2020 1 april 2024 

B.N. Spruijt Man 76 Vicevoorzitter 
Werknemers 
(pensioengerechtigde 

deelnemers) 

2 april 2013 2 april 2025 

H.M.J. 
Verdonschot- 

van Dijnen 

Vrouw 53 Bestuurslid Werkgevers 16 mei 2017 16 mei 2025 

P.W. de Geus Man 58 Bestuurslid Werkgevers 27 februari 2017 27 februari 2025 

J.J.E. Janssen Man 61 Bestuurslid Werkgevers 11 februari 2020 11 februari 2024 

M.M.J. van den 

Berg 
Man 52 Bestuurslid Werknemers 16 juni 2016 16 juni 2024 

R.F.M. Bons Man 52 Bestuurslid Werknemers 12 januari 2021 12 januari 2025 

A.P.M. Jansen Man 75 Bestuurslid 

Werknemers 

(pensioengerechtigde 

deelnemers) 

9 juli 2015 9 juli 2023 

 

Aan het einde van het boekjaar kent het bestuur één vacature aan werkgeverszijde en één 

vacature aan werknemerszijde. Per 1 mei 2022 zal H.M.J. Verdonschot-van Dijnen het bestuur 

verlaten, waardoor het bestuur twee vacatures aan werkgeverszijde en één vacature aan 

werknemerszijde kent. 

 

Het bestuur werkt met aspirant-bestuursleden, die na een gedegen opleiding openstaande 

vacatures gaan invullen. Einde boekjaar zijn er geen aspirant-bestuursleden. Op 21 april 2022 

heeft het bestuur R.N. Hoogendam benoemd tot aspirant-bestuurslid. 

 

Het bestuur heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden ondergebracht bij het 

pensioenbureau. Deze werkzaamheden betreffen bestuursondersteuning, pensioenadministratie en 

financiële administratie. Het vermogensbeheer heeft het bestuur uitbesteed aan diverse 

vermogensbeheerders. Daarnaast maakt het bestuur gebruik van de diensten van een custodian 

en externe adviseurs. De organisatiestructuur van het pensioenfonds wordt weergegeven in 

onderstaand organogram. 
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Verantwoordings-

orgaan 

 

Bestuur 

 
Accountant 

  

    

Visitatiecommissie/ 

raad van toezicht 

  
Certificerend actuaris 

  

     

Houder 

risicobeheerfunctie 

  
Compliance officer 

  

     

Houder 

interne auditfunctie 

   

   

     

Houder 

actuariële functie 

   

   

       

 Beleggingsadvies-

commissie 

    

      

     Remuneratie-

commissie 

 

      

 Commissie integraal 

risicomanagement 

     

      

     
Tijdelijke commissies 

 

      

        
 

                   

Pensioen-

bureau, 

onder leiding 

van directeur 

 
Adviserend 

actuaris 
 

Beleggings-

adviseurs 
  

Vermogens-

beheerders 
 Custodian  Overige 

           

           

   
Bestuursondersteuning 

     

        

             

             

   
Pensioenadministratie 

     

        

             

             

   
Financiële administratie 

     

       

 

Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet, verantwoordelijk blijft voor 

de juiste uitvoering van uitbestede taken. Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de 

statuten en reglementen van het pensioenfonds, in overeenstemming met de vastlegging in de 

actuariële en bedrijfstechnische nota. 

 

Verantwoordingsorgaan 

 

Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over: 

▪ het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere 

relevante informatie, waaronder (indien van toepassing) de bevindingen van de 

visitatiecommissie; 

▪ het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar; en 

▪ beleidskeuzes die betrekking hebben op de toekomst. 
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De personalia van de leden van het verantwoordingsorgaan ultimo boekjaar zijn als volgt: 

 

Naam Geslacht Leeftijd Functie Vertegenwoordiging 

Datum 

eerste 

benoeming 

Datum 

eventuele 

herbenoeming 

M.G.J. Hendriks Man 53 Voorzitter Werkgevers 1 januari 2018 1 januari 2026 

J.W.G. Wijnands Man 70 Secretaris 
Pensioengerechtigde 

deelnemers 
1 januari 2015 1 januari 2024 

R.B. Bogaard Man 57 Lid Actieve deelnemers 1 januari 2015 1 januari 2026 

J.J.A.M. Hermans Man 71 Lid 
Pensioengerechtigde 
deelnemers 

1 januari 2017 1 januari 2026 

P.F.L. van de Laar Vrouw 58 Lid Gewezen deelnemers 1 januari 2020 1 januari 2024 

 

Intern toezicht 

 

Het intern toezicht wordt tot en met 31 maart 2022 uitgevoerd door de visitatiecommissie. Deze 

visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen, die toezicht houden op het beleid 

van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het pensioenfonds. 

 

De visitatiecommissie is belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige 

belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan 

het verantwoordingsorgaan en de werkgevers en in het jaarverslag. De visitatiecommissie betrekt 

de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak. 

 

Het bestuur geeft jaarlijks de visitatiecommissie de opdracht het functioneren van (het bestuur 

van) het pensioenfonds kritisch te bezien, waarbij in ieder geval de eerdergenoemde zaken aan de 

orde komen. 

 

Met ingang van 1 april 2022 wordt het intern toezicht uitgeoefend door de raad van toezicht, 

omdat het pensioenfonds twee aaneengesloten boekjaren een beheerd vermogen heeft van meer 

dan €1 miljard. De raad van toezicht bestaat uit drie natuurlijke personen, die voorheen zitting 

namen in de visitatiecommissie. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit 

tot uiting komen in het toezicht. 

 

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de 

algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het 

toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt 

verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan 

het verantwoordingsorgaan en de werkgevers, en in het bestuursverslag. 

 

De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Aan de goedkeuring van de raad van 

toezicht zijn conform de Pensioenwet een aantal besluiten van het bestuur onderworpen. De raad 

van toezicht betrekt de Code Pensioenfondsen bij de uitoefening van zijn taak en rapporteert 

jaarlijks in het jaarverslag op welke wijze de Code Pensioenfondsen binnen het pensioenfonds 

wordt nageleefd en toegepast. 

 
  



 

Jaarverslag 2021 Stichting Pensioenfonds Xerox 14 

De personalia van de leden van de raad van toezicht per 1 april 2022 zijn als volgt: 

 

Naam Geslacht Leeftijd Functie 

Datum 

eerste 

benoeming 

Datum 

eventuele 

herbenoeming 

J. Ruben Man 57 Voorzitter 1 april 2022 1 april 2026 

H.H.M. Polee Vrouw 62 Lid 1 april 2022 1 april 2026 

A.F. Rijksen Man 57 Lid 1 april 2022 1 april 2026 

 

Diversiteit 

 

Het pensioenfonds heeft het volgende beleid ten aanzien van diversiteit, dat jaarlijks wordt 

geëvalueerd. Er wordt gestreefd naar diversiteit in de samenstelling van het bestuur en het 

verantwoordingsorgaan. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur en het 

verantwoordingsorgaan worden de volgende stappen ondernomen om de diversiteit te vergroten: 

▪ Bij zowel de oproep tot kandidaatstelling als in de functieprofielen wordt de gewenste 

diversiteit benadrukt. 

▪ Personen die passen bij de diversiteitdoelstellingen, worden actief aangemoedigd zich 

kandidaat te stellen. 

▪ Toetsing van kandidaten gebeurt mede aan de hand van de diversiteitdoelstellingen. 

 

Ten aanzien van geslacht streeft het bestuur naar ten minste één man en ten minste één vrouw in 

zowel het bestuur als het verantwoordingsorgaan. Op dit moment (medio 2022) wordt voldaan aan 

deze doelstelling. Ten aanzien van leeftijd streeft het bestuur naar ten minste één persoon jonger 

dan 40 jaar en ten minste één persoon ouder dan 40 jaar in zowel het bestuur als het 

verantwoordingsorgaan. Op dit moment wordt nog niet voldaan aan deze doelstelling. 

 

De diversiteitsverdeling (geslacht en leeftijd) van het bestuur en de verschillende fondsorganen 

ultimo boekjaar is als volgt: 

 

Fondsorgaan Man Vrouw < 40 jaar > 40 jaar 

Bestuur 6 2 0 8 

Verantwoordingsorgaan 4 1 0 5 

Visitatiecommissie/raad van toezicht 2 1 0 3 

 

Invulling van de sleutelfuncties 

 

In januari 2019 zijn de wijzigingen in de Pensioenwet uit hoofde van IORP II in werking getreden. 

Het doel van deze Europese richtlijn is het bevorderen van de verdere harmonisatie van 

pensioenen in de Europese Unie. De richtlijn bevat nadere regels rondom grensoverschrijdende 

collectieve waardeoverdrachten, governance, risicobeheer, beloningsbeleid en informatie-

verstrekking aan deelnemers. Ook bevat IORP II regels ten aanzien van het toezicht op 
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pensioenuitvoerders. Een nieuwe verplichting is dat er elke drie jaar een eigenrisicobeoordeling 

dient te worden uitgevoerd en ingediend bij De Nederlandsche Bank. 

 

Naar aanleiding van IORP II heeft het pensioenfonds aanpassingen doorgevoerd in het 

beloningsbeleid en de beleggingsbeginselen. Tevens is beleid gemaakt voor het uitvoeren van de 

eigenrisicobeoordeling. De grootste impact heeft IORP II echter op de governance. Een belangrijk 

onderdeel hiervan betreft de inrichting van de zogenoemde sleutelfuncties. Dit betreft de 

risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie en de actuariële functie. De richtlijn maakt een 

onderscheid tussen de houder van een sleutelfunctie en de personele invulling van de 

daadwerkelijke uitvoering van de sleutelfunctie, waarbij de houder de eindverantwoordelijkheid 

blijft houden. 

 

Het pensioenfonds heeft de sleutelfuncties, aan de hand van de voorschriften uit IORP II, als volgt 

ingericht: 

 

Sleutelfunctie Houder Operationele invulling 

Risicobeheerfunctie J.J. Dijkstra commissie integraal risicomanagement 

Interne auditfunctie R.N. Henriques InAudit B.V. 

Actuariële functie M.B.H. Ceelaert Towers Watson Netherlands B.V. 

 

De Nederlandsche Bank heeft de houders van de sleutelfuncties getoetst op geschiktheid en 

betrouwbaarheid. 

 

De risicobeheerfunctie beoordeelt, monitort en rapporteert over het risicobeheersysteem. Met de 

risicobeheerfunctie wordt beoogd dat het pensioenfonds een totaalbeeld heeft van de verschillende 

risico’s waaraan het wordt blootgesteld. Het betreft zowel financiële als niet-financiële risico’s. Het 

pensioenfonds heeft het beleid met betrekking tot het risicobeheer vastgelegd in het beleid 

integraal risicomanagement en draagt zorg voor de uitvoering hiervan. Dit beleid wordt ten minste 

driejaarlijks geëvalueerd. Naast de controlerende rol heeft de risicobeheerfunctie tevens een 

initiërende en adviserende rol bij het vormgeven van het risicobeheer. Hierbij kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan advisering aan het bestuur over risicoblootstellingen bij mogelijke transacties 

van pensioenadministratie of vermogensbeheer, belangrijke beleggingsbeslissingen die voorliggen 

en het identificeren van en adviseren over mogelijke toekomstige risico’s die reeds meegenomen 

dienen te worden in de besluitvorming. Daarnaast levert de houder van de risicobeheerfunctie een 

belangrijke bijdrage aan de beheersing van de risico’s en de rapportage hierover aan het bestuur. 

 

De interne auditfunctie betreft het uitvoeren van (interne) audits binnen de bedrijfsvoering van het 

pensioenfonds. De belangrijkste taak die hoort bij de functie is het periodiek evalueren van de 

adequaatheid en doeltreffendheid van de interne controlemechanismen en andere procedures en 

maatregelen ter waarborging van de beheerste en integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds, 

inclusief de uitbestede werkzaamheden. De interne auditfunctie vormt het sluitstuk van alle 

waarborgen binnen het pensioenfonds en beoordeelt tevens de doeltreffendheid en adequaatheid 

van de werkgebieden van de andere sleutelfuncties. Het pensioenfonds legt het beleid met 

betrekking tot de interne audit vast in een auditbeleidsplan en draagt zorg voor de uitvoering 
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hiervan. Dit beleid wordt ten minste driejaarlijks geëvalueerd en is nader uitgewerkt in een 

jaarlijks auditplan. 

 

De actuariële functie is belast met de actuariële activiteiten, die ten minste betreffen: 

1. het houden van toezicht op de berekening van de technische voorzieningen; 

2. het beoordelen van de betrouwbaarheid en adequaatheid van de berekening van de technische 

voorzieningen, waaronder in ieder geval wordt verstaan: 

a. het beoordelen of de bij de berekening van de technische voorzieningen gehanteerde 

methodieken, onderliggende modellen en aannamen passend zijn; 

b. het beoordelen of er voldoende gegevens worden gebruikt bij de berekening van de 

technische voorzieningen en het beoordelen van de kwaliteit van de gegevens; 

c. het toetsen van de bij de berekening van technische voorzieningen gehanteerde aannames 

aan de praktijk; 

3. het beoordelen van de algehele gedragslijn voor het aangaan van pensioenverplichtingen 

ingeval het pensioenfonds een dergelijke gedragslijn heeft; 

4. het beoordelen van de adequaatheid van de verzekeringsregelingen ingeval het pensioenfonds 

dergelijke verzekeringsreglement heeft; 

5. het ertoe bijdragen dat het risicobeheer doeltreffend wordt toegepast. 

Daarnaast kan de actuariële functie bijdragen aan de eigenrisicobeoordeling voor wat betreft de 

verzekeringstechnische risico’s. Het pensioenfonds heeft het beleid met betrekking tot de 

actuariële functie vastgelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota en draagt zorg voor de 

uitvoering hiervan. Dit beleid wordt ten minste driejaarlijks geëvalueerd. 

 

Externe ondersteuning en controle 

 

Het pensioenfonds wordt bijgestaan door externe deskundigen voor actuariaat en risicobeheersing 

op zowel korte als lange termijn. Ultimo boekjaar is E.C.P. Op het Veld van Sprenkels & 

Verschuren B.V. de externe adviserend actuaris. Als certificerend actuaris is M.B.H. Ceelaert van 

Towers Watson Netherlands B.V. aangesteld. De externe accountant is W. Teeuwissen van KPMG 

Accountants N.V. 

 

Voor niet-controlewerkzaamheden die worden verstrekt aan deze partijen weegt het bestuur 

voorafgaand aan het toekennen van de opdrachten af in hoeverre de onafhankelijke positie van de 

certificeerder in gevaar komt. Het functioneren van de adviserend- en certificerend actuaris en de 

accountant is in 2020 geëvalueerd. De uitkomsten zijn met de betrokkenen besproken. De 

evaluatie is ter beschikking gesteld aan de visitatiecommissie en het verantwoordingsorgaan. 

 

Compliance officer 

 

Het bestuur heeft E.N. Hoving van Compliance & Advisory benoemd tot compliance officer. De 

compliance officer is onafhankelijk van het bestuur en rapporteert periodiek haar bevindingen aan 

het bestuur. 

 

De compliance officer is verantwoordelijk voor: 

▪ het uitoefenen van toezicht op de naleving van de gedragscode door alle verbonden personen; 

▪ het uitvoeren en onderhouden van het compliance program van het pensioenfonds; 

▪ het bevorderen van het bewustwordingsproces voor compliance bij de verbonden personen; 

▪ het controleren van de verklaringen inzake de gedragscode op ondertekening en inzending aan 

het pensioenfonds. 
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Functionaris voor de gegevensbescherming 

 

Het pensioenfonds heeft conform de voorschriften uit de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming rondom de verwerking van persoonsgegevens een beheerste en integere 

bedrijfsvoering georganiseerd, waarbij rekening is gehouden met de doeleinden van de 

verwerkingen, het type van persoonsgegevens dat wordt verwerkt en de wijze waarop het 

pensioenfonds is ingericht. Onderdeel hiervan zou kunnen zijn het aanstellen van een functionaris 

voor de gegevensbescherming. Het pensioenfonds deelt echter het standpunt van de 

Pensioenfederatie dat op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming er strikt 

juridisch gezien geen eenduidige uitspraak mogelijk is dat pensioenfondsen verplicht een 

functionaris voor de gegevensbescherming moeten aanstellen. 

 

Het aanwijzen van een functionaris voor de gegevensbescherming is verplicht wanneer: 

1. de verwerking wordt verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan; 

2. de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk verwerkingen uitvoert die 

vanwege hun aard, omvang en/of doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote 

schaal van betrokkene vereisen; of 

3. de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk grootschalige verwerkingen 

uitvoert van bijzondere categorieën van gegevens of persoonsgegevens over strafrechtelijke 

veroordelingen en strafbare feiten. 

Voor pensioenfondsen geldt dat zij niet vallen onder de eerste twee categorieën. Wat betreft de 

derde categorie moet gekeken worden naar de betekenis van de begrippen hoofdzakelijk, 

grootschalig en bijzondere categorieën. Deze moeten in samenhang gelezen worden. Bij het 

pensioenfonds is geen sprake van hoofdzakelijk grootschalige verwerkingen van bijzondere 

categorieën van gegevens, zodat de aanstelling van een functionaris voor de 

gegevensbescherming niet verplicht is. 

 

In plaats daarvan heeft het pensioenfonds de pensioenjurist van het pensioenbureau aangewezen 

om zich te bekwamen in de privacyregels, toezicht te houden op de naleving daarvan, de 

organisatie te adviseren over privacyvraagstukken en gedrag en cultuur te bewaken. Aldus heeft 

het pensioenfonds ervoor gezorgd dat de implementatie van en het toezicht op de naleving van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming adequaat in de organisatie is belegd. 

 

Beleggingsadviescommissie 

 

Na de overdracht van het vermogensbeheer aan diverse externe partijen heeft het bestuur een 

beleggingsadviescommissie opgericht, die het bestuur ondersteunt dan wel adviseert ten aanzien 

van het strategische beleggingsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn de Asset Liability Management-

studie en de selectie van vermogensbeheerders. Daarnaast is de beleggingsadviescommissie 

verantwoordelijk voor het rebalancingbeleid, de nadere uitwerking van het gekozen strategische 

beleggingsbeleid en de portefeuilleconstructie. 

 

De samenstelling van de beleggingsadviescommissie zorgt ervoor dat de beleggingsontwikkelingen 

goed kunnen worden geanalyseerd en de uitvoering door de vermogensbeheerders kritisch kan 

worden bezien. 
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De personalia van de leden van de beleggingsadviescommissie ultimo boekjaar zijn als volgt: 

 

Naam Geslacht Leeftijd Functie Afvaardiging 

Datum 

eerste 

benoeming 

Datum 

eventuele 

herbenoeming 

P.W. de Geus Man 58 Voorzitter Bestuur 27 februari 2017 27 februari 2023 

R.G.L. Smeets Man 56 Lid Pensioenbureau 21 maart 2005 21 maart 2023 

M. Euverman Man 48 Lid 
Externe 
beleggingsadviseur 

27 januari 2020 27 januari 2023 

 

Ieder bestuurslid kan, op verzoek van of in overleg met de voorzitter van de beleggingsadvies-

commissie, als toehoorder deelnemen aan vergaderingen van de beleggingsadviescommissie. 

 

Remuneratiecommissie 

 

De remuneratiecommissie is een vaste commissie, bestaande uit twee bestuursleden. De leden 

van de commissie worden aangesteld en ontheven door het bestuur. Dit kan te allen tijde 

plaatsvinden. De zittingsduur is niet van tevoren vastgesteld en is medeafhankelijk van de 

zittingsduur van de betreffende leden in het bestuur. 

 

De taken en bevoegdheden van de remuneratiecommissie bestaan uit het doen van voorstellen 

aan het bestuur betreffende het te voeren belonings- en (onkosten)vergoedingsbeleid van 

bepaalde door het bestuur vastgelegde bestaande functies, commissies en fondsorganen. 

 

De personalia van de leden van de remuneratiecommissie ultimo boekjaar zijn als volgt: 

 

Naam Geslacht Leeftijd Functie Afvaardiging Datum benoeming 

B.N. Spruijt Man 76 Lid 

Werknemers 

(pensioengerechtigde 

deelnemers) 

3 november 2016 

H.M.J. Verdonschot-van 

Dijnen 
Vrouw 53 Lid Werkgevers 18 april 2019 

 

Per 1 mei 2022 verlaat H.M.J. Verdonschot-van Dijnen het bestuur en daarmee de remuneratie-

commissie. Zij wordt voor wat betreft haar rol in de remuneratiecommissie opgevolgd door J.J.E. 

Janssen. 

 

Commissie integraal risicomanagement 

 

De commissie integraal risicomanagement is een vaste commissie, bestaande uit ten minste drie 

leden. De leden van de commissie worden aangesteld en ontheven door het bestuur. Dit kan te 

allen tijde plaatsvinden. De zittingsduur is niet van tevoren vastgesteld en is medeafhankelijk van 

de zittingsduur van de betreffende leden in het bestuur. 

 

De commissie integraal risicomanagement heeft de volgende verantwoordelijkheden: 

▪ Voorbereiden, formuleren en implementeren van het beleid integraal risicomanagement. 

▪ Tweedelijnsverantwoordelijkheid voor alle risico’s van het risicoraamwerk, met uitzondering 

van de actuariële risico’s. 
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▪ Ondersteunen van de houder van de risicobeheerfunctie bij het zorgdragen voor het 

risicoraamwerk. 

▪ Vervullen van de risicobeheerfunctie. 

▪ Alle adviezen en voorstellen aan het bestuur voorzien van een risico-opinie. De commissie 

integraal risicomanagement wordt tijdig vooraf door de indiener geïnformeerd over alle 

beleidsadviezen en voorstellen voor beleidsbesluiten. De indiener zal als onderdeel van zijn 

voorstel de daarmee gemoeide risico’s benoemen aan de hand van het risicoraamwerk middels 

een voorlegger. In de voorlegger staat een samenvatting van het voorstel met een toelichting 

op de risico’s en de eventuele financiële impact. 

 

Het bestuur heeft voor zover nodig de commissie integraal risicomanagement gemachtigd tot het 

uitvoeren van de volgende taken: 

▪ Voorbereiden en adviseren van het bestuur met betrekking tot het formuleren en 

implementeren van het beleid integraal risicomanagement, het beheren van het 

risicoraamwerk en het hierover rapporteren aan het bestuur. 

▪ Toezien op de uitvoering van de strategische en operationele risicomanagementcyclus door het 

bestuur conform het beleid integraal risicomanagement, beoordelen van beleidsvoorstellen en 

adviseren van het bestuur hierin. 

▪ Gevraagd en ongevraagd toetsen van voorgenomen besluiten en adviezen aan het bestuur aan 

de risicokaders. 

▪ Adviseren van het bestuur en de overige commissies over de beheersing van risico’s teneinde 

de beheersing waar mogelijk te verbeteren. 

▪ Beoordelen of het bestuur en de overige commissies ontwikkelingen van risico’s procesmatig 

en inhoudelijk toetsen en naar aanleiding hiervan de vereiste maatregelen nemen. 

▪ Voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie door het bestuur van het beleid integraal 

risicomanagement en van de strategische risicomanagementcyclus. 

▪ Voorbereiden van de driejaarlijkse evaluatie door het bestuur van het beleid 

eigenrisicobeoordeling. 

▪ Opstellen van het jaarplan integraal risicomanagement. 

▪ Adviseren over het communicatiebeleid ter bevordering van de kennis van het risicobeleid en 

het risicobewustzijn. 

▪ Op kwartaalbasis of per incident monitoren van de strategische en operationele risico’s. 

▪ Zorgdragen voor een effectief systeem voor monitoring van en geconsolideerde rapportage 

over risico’s en risicobeheersing (het risicodashboard) en dit, voorzien van een risico-opinie en 

een advies, aanbieden aan het bestuur. 

▪ Alle overige taken die de commissie integraal risicomanagement door het bestuur worden 

opgedragen. 

 

De personalia van de leden van de commissie integraal risicomanagement ultimo boekjaar zijn als 

volgt: 

 

Naam Geslacht Leeftijd Functie Afvaardiging Datum benoeming 

A.P.M. Jansen Man 75 Voorzitter 

Werknemers 

(pensioengerechtigde 

deelnemers) 

16 juni 2016 

R.F.M. Bons Man 52 Lid Werknemers 1 maart 2021 
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Met ingang van 1 maart 2021 heeft H.M.J. Verdonschot-van Dijnen het lidmaatschap van de 

commissie integraal risicomanagement neergelegd. Zij is per die datum opgevolgd door R.F.M. 

Bons. Per 1 oktober 2021 heeft M.M.J. van den Berg het lidmaatschap van de commissie integraal 

risicomanagement neergelegd. 

 

Ieder bestuurslid kan, op verzoek van of in overleg met de voorzitter van de commissie integraal 

risicomanagement, als toehoorder deelnemen aan vergaderingen van de commissie integraal 

risicomanagement. De directeur woont de vergaderingen van de commissie integraal 

risicomanagement bij, tenzij de commissie in voorkomend geval anders bepaalt. De directeur heeft 

in de vergaderingen van de commissie integraal risicomanagement een adviserende stem. De 

sleutelfunctiehouder risicomanagement woont de vergaderingen bij als toehoorder. 

 

Tijdelijke commissie toekomstvisie 

 

De tijdelijke commissie toekomstvisie functioneert informeel al enige tijd en analyseert de 

toekomstbestendigheid van het pensioenfonds in haar huidige vorm en brengt alternatieven in 

kaart voor een goede toekomstige uitvoering in het belang van deelnemers en overige 

belanghebbenden. De commissie spreekt daartoe ook met adviseurs en met partijen die 

verplichtingen en uitvoering over zouden kunnen nemen. 

 

De commissie heeft geen formeel mandaat noch een reglement, maar is uit het bestuur gevormd 

om slagvaardig te kunnen opereren. De commissie informeert het bestuur over inhoud en 

voortgang van haar werk. Het bestuur behoudt haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden op 

dit onderwerp. Meer hierover leest u in de Toekomstparagraaf aan het eind van dit bestuursverslag 

 

De personalia van de leden van de tijdelijke commissie toekomstvisie ultimo boekjaar zijn als 

volgt: 

 

Naam Geslacht Leeftijd Functie Afvaardiging 

E.H. Janssen Vrouw 50 Voorzitter Externe onafhankelijke voorzitter 

A.P.M. Jansen Man 75 Lid 
Werknemers 

(pensioengerechtigde deelnemers) 

H.M.J. Verdonschot-van Dijnen Vrouw 53 Lid Werkgevers 

P.W. de Geus Man 58 Lid Werkgevers 

R.G.L. Smeets Man 56 Lid Pensioenbureau 

 

Per 1 mei 2022 verlaat H.M.J. Verdonschot-van Dijnen het bestuur en daarmee de commissie 

toekomstvisie. Zij wordt voor wat betreft haar rol in de commissie toekomstvisie opgevolgd door 

R.N. Hoogendam, zodra De Nederlandsche Bank heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen 

zijn benoeming in het bestuur. 
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Uitvoering, uitbesteding en kosten 

 

Met het pensioenbureau en de vermogensbeheerders zijn concrete afspraken rondom 

vergoedingen gemaakt. Eventuele prestatiebeloningen in de overeenkomsten zijn zodanig dat 

partijen niet worden aangemoedigd om meer risico te nemen dan het bestuur aanvaardbaar acht. 

In het bestuursverslag doet het bestuur verslag van de kosten van uitbesteding. 

 

Het bestuur voert periodiek overleg met het pensioenbureau en de vermogensbeheerders over de 

kwaliteit van de uitvoering. Er zijn prestatieafspraken met het pensioenbureau overeengekomen 

en hierover wordt jaarlijks een rapportage verstrekt, die het bestuur analyseert en bespreekt. Alle 

vermogensbeheerders verstrekken jaarlijks internebeheersingsrapportages, die het bestuur 

analyseert en bespreekt. 

 

Het bestuur heeft voor het toezicht op de vermogensbeheerders met rapportages en het instellen 

van een beleggingsadviescommissie maatregelen getroffen om toezicht te kunnen uitoefenen op 

de activiteiten van de vermogensbeheerders. Hierbij is met name het monitoren van het beleggen 

binnen de mandaten van het bestuur van belang. Bovendien wordt aandacht gegeven aan de aard, 

de juiste interpretatie en de uitvoering van beleggingen in lijn met de uitkomsten van de Asset 

Liability Management-studie zoals die periodiek wordt gemaakt en/of herijkt. 
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Intern toezicht: verslag van de visitatiecommissie 
 

Inleiding van het bestuur 

 

De visitatiecommissie heeft tijdens de bestuursvergadering van 21 april 2022 de bevindingen over 

2021 gepresenteerd aan het bestuur. Hierna volgt een door de visitatiecommissie opgestelde 

samenvatting van deze bevindingen. 

 

Met ingang van 1 april 2022 wordt het intern toezicht uitgeoefend door de raad van toezicht, 

omdat het pensioenfonds twee aaneengesloten boekjaren een beheerd vermogen heeft van meer 

dan €1 miljard. 

 

Samenvattend verslag van de visitatiecommissie 

 

Inleiding 

 

Het bestuur heeft VCHolland en daarmee de leden van de visitatiecommissie, na advies van het 

verantwoordingsorgaan, de opdracht gegeven tot de uitvoering van een visitatie bij het 

pensioenfonds. 

 

De visitatiecommissie heeft tot (wettelijke) taak toezicht te houden op (de totstandkoming van) 

het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Binnen dit 

kader vormt de visitatiecommissie zich een beeld van de wijze waarop het pensioenfonds de Code 

Pensioenfondsen naleeft. 

 

De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en 

evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van 

de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgevers, en in het jaarverslag. 

 

Het intern toezicht vervult zijn taak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig 

functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering. 

 

VCHolland heeft voor de uitvoering van visitaties een werkwijze ontwikkeld die uiteindelijk 

uitmondt in een rapportage over de bevindingen en het oordeel van de visitatiecommissie. De 

visitatie strekte zich uit tot de op 2 maart 2022 beschikbare informatie over het kalenderjaar 

2021. 

 

Oordeel/bevindingen 

 

Samenvattend oordeel 

 

De visitatiecommissie is positief over de wijze waarop het pensioenfonds in 2021 invulling heeft 

gegeven aan de risicobeheersing en de evenwichtige belangenafweging. Daarbij is sprake van een 

consistente werkwijze. Het pensioenfonds beschikt over een toereikende governancestructuur met 

diverse commissies die op een transparante wijze in samenwerking met het pensioenbureau van 

het pensioenfonds de beleidsvoorbereiding voor het bestuur ter hand nemen en daarnaast 

periodiek verslag uitbrengen over de rapportages van de externe dienstverleners. Daarbij is 

gebleken dat de invulling van IORP II middels de aanstelling van de sleutelfunctiehouders een 
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positieve uitwerking heeft. Het pensioenbureau vervult daarbij naast de pensioenadministratie de 

bestuursondersteuning. Het bestuur is in control met betrekking tot de uitbestede activiteiten. 

 

In 2021 is het proces met betrekking tot het zoeken naar een alternatieve uitvoeringsorganisatie 

verder voortgezet. In projectvorm wordt daarbij samengewerkt met de sociale partners waarbij 

ook de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel wordt meegenomen. Het pensioenfonds streeft 

ernaar haar activiteiten eind 2023 te beëindigen. 

 

Samenvattend oordeel Code Pensioenfondsen 

 

De Code Pensioenfondsen is ingedeeld in acht hoofdthema’s. In de hierna opgenomen tabel wordt 

inzichtelijk gemaakt op welke wijze deze hoofdthema’s zich verhouden tot de onderwerpen waarop 

de visitatiecommissie haar toezicht heeft gericht. 

 

De visitatiecommissie heeft kennisgenomen van de eigen beoordeling van het pensioenfonds met 

betrekking tot de naleving van de Code. Deze is naar het oordeel van de visitatiecommissie 

afdoende. De rapportage en uitleg van de uitzonderingen en de onderwerpen waarover het 

pensioenfonds wettelijk of volgens de Code is gehouden te rapporteren, is toereikend. De 

visitatiecommissie merkt op dat beoordeling of goedkeuring van het jaarverslag 2021 niet tot haar 

mandaat heeft behoord. 

 

 

 

De gerapporteerde uitzonderingen zien op de kwaliteit nastreven en zorgvuldig benoemen en de 

belangrijkste aanbevelingen van de visitatiecommissie zien ook op voornoemde thema’s. Naar het 

oordeel van de visitatiecommissie zijn de gerapporteerde uitzonderingen en de onderstaand 

gerapporteerde bevindingen niet van zodanige aard dat hiermee in materiële zin inbreuk wordt 

gemaakt op het naleven van genoemde hoofdthema’s.  
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Opvolging bevindingen en aanbevelingen 

 

Het pensioenfonds hanteert een adequate en structurele aanpak bij de opvolging van de 

aanbevelingen. De behandeling van de aanbevelingen binnen het bestuur en de verdere 

actieneming is in de bestuursnotulen goed te volgen. Er vindt een goede motivatie plaats indien 

aanbevelingen (nog) niet worden opgevolgd. Daarbij merkt de visitatiecommissie op dat in relatie 

tot de nog beperkte bestaansduur van het pensioenfonds een goede afweging gemaakt moet 

worden met betrekking tot de aanbevelingen die wel of niet (meer) worden opgevolgd.  

 

Algemene gang van zaken 

 

Vanuit de bestaande governancestructuur is het bestuur goed op de hoogte van de ontwikkelingen 

in wet- en regelgeving. Waar vanwege de ontwikkelingen wijzigingen in het beleid noodzakelijk 

zijn, worden deze goed voorbereid. Er is daarbij sprake van een regelmatige update van de 

documentatie van het pensioenfonds. 

 

Het pensioenfonds heeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds, de gevoeligheden 

en de mogelijke ontwikkelingen. Ongewijzigde voortzetting van het huidige (financierings-)beleid 

staat vanwege de lage rentestand onder sterke druk. In 2021 is de financiële positie van het 

pensioenfonds verbeterd maar het pensioenfonds verkeert nog wel in een situatie van een 

reservetekort ten opzichte van het vereist vermogen.  

 

Het pensioenfonds heeft een verdiepingsslag uitgevoerd met betrekking tot de kwetsbaarheden 

van het pensioenfonds. Daarbij is het besluit genomen om te streven naar een alternatieve 

uitvoeringsorganisatie per eind 2023. Op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse heeft 

het pensioenfonds een voorlopig besluit genomen. Het pensioenfonds is mede in relatie met het 

transitietraject naar het nieuwe pensioenstelsel in projectverband een samenwerking aangegaan 

met de sociale partners. Het pensioenfonds zal gezien de gewenste beëindiging van het 

pensioenfonds niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling 

waarover de sociale partners nog een beslissing moeten nemen. 

 

Het pensioenfonds voert een jaarlijkse analyse uit met betrekking tot de naleving van de Code 

Pensioenfondsen. Op een aantal onderdelen wordt de Code niet gevolgd. De motivering is voor de 

visitatiecommissie acceptabel. 

 

Governance 

 

Het pensioenfonds beschikt over een toereikende governancestructuur die zorgdraagt voor een 

waarborging van goed pensioenfondsbestuur. De wijze van invulling door de diverse 

bestuursorganen bevestigen dat. De taken en verantwoordelijkheden van de sleutelfunctiehouders 

zijn nu goed geïncorporeerd in de governancestructuur. 

 

De beleidsdoelstellingen van het pensioenfonds zijn helder geformuleerd en worden ook jaarlijks 

geëvalueerd. De documentatie van het pensioenfonds is op orde en wordt regelmatig van een 

update voorzien. De visitatiecommissie heeft kunnen vaststellen dat het pensioenfonds door de 

genomen maatregelen in control is geweest met betrekking tot de gevolgen van de COVID-19-

pandemie. 
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Het bestuur betrekt de evenwichtige belangenafweging bij haar besluitvorming. Dat geldt ook voor 

de risicoaspecten van de besluitvorming. Daarbij is - indien nodig - sprake van een kwantitatieve 

onderbouwing. Een integere en beheerste bedrijfsvoering is een doorlopend agendapunt voor het 

bestuur. De in dat kader genomen beheersingsmaatregelen zijn afdoende. 

 

Het separate overleg met het verantwoordingsorgaan bevestigt het beeld van de visitatie-

commissie dat het verantwoordingsorgaan op een goede wijze, vanuit een positief-kritische 

houding, zijn rol vervult. Dat blijkt ook uit de wijze waarop het verantwoordingsorgaan de 

gevraagde adviezen behandelt. De leden van het verantwoordingsorgaan zorgen daarbij voor 

voldoende deskundigheid eventueel met ondersteuning van externe adviseurs. 

 

De visitatiecommissie heeft kunnen vaststellen dat het pensioenfonds in control is met betrekking 

tot de uitbestede activiteiten. De verstrekte periodieke rapportages van de externe dienstverleners 

zijn toereikend. Jaarlijks worden alle externe dienstverleners geëvalueerd. 

 

Geschiktheid 

 

Het pensioenfonds hanteert een gestructureerde aanpak met betrekking tot de (bevordering van 

de) geschiktheid van de bestuursorganen. Daarbij stonden in 2021 de (wettelijke) eisen van een 

collectieve waardeoverdracht/liquidatie en het nieuwe pensioenstelsel centraal. Een geschiktheids-

plan met een regelmatige toetsing van de aanwezige deskundigheid bevordert die aanpak. Waar 

nodig worden opleidingen verzorgt zowel voor de individuele leden als collectief. Het 

verantwoordingsorgaan wordt daar ook bij betrokken. 

 

Uit de zelfevaluatie van het bestuur komt naar voren dat het grote tijdsbeslag geen belemmerende 

factor is maar dat het streven naar meer efficiency een compenserende factor kan zijn. 

 

Het pensioenfonds stelt bevordering van diversiteit centraal bij vacatures in de fondsorganen. Het 

pensioenfonds voldoet qua leeftijdsverdeling niet aan de normen. Gezien de achterban zijn er 

beperkte mogelijkheden om daar een goede invulling aan te geven. 

 

Door het verantwoordingsorgaan is in 2021 ook een zelfevaluatie uitgevoerd. 

 

Beleggingen 

 

Het pensioenfonds stelt voor een langere periode het strategische beleggingsbeleid vast.  

 

De Asset Liability Management-studie in 2020 heeft daar opnieuw een onderbouwing aan gegeven 

voor de periode 2021-2023. De diverse beleggingskeuzes zijn onderbouwd met investment cases. 

 

Het pensioenfonds stelt jaarlijks in overeenstemming met de geformuleerde beleidsuitgangspunten 

een beleggingsplan vast voor de verdere uitwerking in het komende jaar. De visitatiecommissie 

doet daarbij nog een aantal aanbevelingen onder andere met betrekking tot een jaarlijkse 

evaluatie van het beleggingsplan en een formele vastlegging van het renteafdekkingsbeleid. 

 

De visitatiecommissie heeft kunnen vaststellen dat de uitvoering van het beleggingsbeleid helder 

is. Ook hierbij geldt dat de bestaande governancestructuur daar een belangrijke onderbouwing aan 

geeft. De monitoring van de diverse beleggingsresultaten vindt op een zorgvuldige manier plaats. 
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Het pensioenfonds heeft het MVB-beleid opgenomen in haar strategische beleid. Om daar verder 

invulling aan te geven heeft het pensioenfonds een implementatieplan opgesteld dat nog verder 

geconcretiseerd moet worden mede naar aanleiding van de resultaten van een bij de deelnemers 

gehouden enquête over hoe zij aankijken tegen de diverse aspecten van MVB.  

 

Risico's 

 

Het pensioenfonds beschikt over een goed gedocumenteerd integraal risicomanagement proces 

(IRM). IRM is ook onderdeel van de bestuurscyclus. In commissieverband worden de diverse 

rapportages beoordeeld waarna op een gestructureerde wijze verslag wordt uitgebracht aan het 

bestuur. 

 

De visitatiecommissie heeft kunnen vaststellen dat de inbedding van de taken en 

verantwoordelijkheden van de sleutelfunctiehouders daarbij een positieve uitwerking heeft. 

 

Risicobeoordeling is altijd een vast aandachtspunt bij de door het bestuur te nemen besluiten. 

Door middel van het doorrekenen van diverse economische scenario’s houdt het bestuur zicht op 

mogelijke ontwikkelingen in de financiële positie van het pensioenfonds. Het pensioenfonds heeft 

een dreigende korting van de pensioenen in 2021 voorkomen door gebruik te maken van de 

versoepelde overgangsregeling in het FTK. 

 

Het pensioenfonds is in control met betrekking tot de aan de uitbesteding verbonden risico’s. Bij 

de beoordeling wordt de gehele keten van uitbesteding betrokken. 

 

Het pensioenfonds heeft de eigenrisicobeoordeling (ERB) in 2021 afgerond. Daarbij is een meer 

directe relatie gelegd worden tussen de beleidsdoelstellingen en de operationele beheersing van de 

risico’s. 

 

De beheersing van de integriteitsrisico’s zijn een blijvend aandachtspunt voor het pensioenfonds. 

Daar wordt een goede invulling aan gegeven. Dat geldt ook voor de beheersing van de ICT-risico’s. 

In 2022 zal daar nadere invulling aan worden gegeven. 

 

Communicatie 

 

Het pensioenfonds gebruikt een veelheid aan communicatiemiddelen om de deelnemers te 

informeren. Daarbij is in 2021 sprake geweest van een bestendige gedragslijn. De website is 

actueel, overzichtelijk en goed leesbaar. De pensioenplanner geeft de deelnemers de mogelijkheid 

meer inzicht te krijgen in hun pensioensituatie. 

 

In 2021 heeft het pensioenfonds voor haar deelnemers een webinar georganiseerd waarbij diverse 

ontwikkelingen binnen en buiten het pensioenfonds aan de orde zijn gekomen. Bij bijzondere 

gebeurtenissen worden de betrokken deelnemers ook op een adequate wijze schriftelijk 

geïnformeerd, bijvoorbeeld bij de opbouwverlagingen van de actieve deelnemers. 

 

Het verantwoordingsorgaan wordt direct betrokken bij de communicatie-uitingen van het 

pensioenfonds. 

 

Het pensioenfonds heeft in de gegevensaanlevering aan externe partijen een aantal maatregelen 

genomen om dit beter te laten verlopen. 
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De website wordt door het pensioenfonds als belangrijk communicatiemiddel gebruikt. Naast 

wettelijke informatie wordt veel aandacht gegeven aan diverse onderwerpen die voor de 

deelnemers van belang zijn. 

 

Venlo, 21 april 2022 

 

J. Ruben (voorzitter) 

H.H.M. Polee 

A.F. Rijksen 

 

Reactie van het bestuur 

 

Dit is het tweede jaar dat de huidige visitatiecommissie de visitatie heeft verricht en vanwege de 

instelling van een raad van toezicht ook de laatste visitatie. Gelukkig hebben de leden van de 

visitatiecommissie zich bereid verklaard om het intern toezicht in de raad van toezicht voort te 

zetten. 

 

De samenwerking met de visitatiecommissie is opnieuw in een goede sfeer verlopen en in de 

(digitale) overleggen met het bestuur was sprake van een constructieve dialoog. De aanbevelingen 

van de visitatiecommissie zijn concreet en voldoende toegelicht. De opvolging daarvan wordt 

opgenomen in de planning van het bestuur.  

 

Het bestuur dankt de visitatiecommissie voor haar heldere en onderbouwde oordeel en ziet uit 

naar een voortzetting van de prettige samenwerking in een gewijzigde vorm. 

 

Ontwikkelingen in 2022 

 

De visitatiecommissie heeft het intern toezicht over 2021 uitgevoerd en de leden zijn op 

persoonlijke titel toegetreden tot de raad van toezicht per 1 april 2022. Vanaf dat moment heeft 

de raad van toezicht overleg gehad met het bestuur en inzage gehad in alle stukken, waaronder 

het jaarverslag 2021 (inclusief de jaarrekening). De raad van toezicht heeft geen opmerkingen (of 

aanbevelingen) over het proces van totstandkoming van het jaarverslag 2021 (inclusief de 

jaarrekening) van het pensioenfonds. 

 

Venlo, 16 juni 2022 

 

 

 

J. Ruben, voorzitter raad van toezicht 

 

 

 

H.H.M. Polee, lid raad van toezicht 

 

 

 

A.F. Rijksen, lid raad van toezicht 
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Verslag van het verantwoordingsorgaan 
 

Inleiding van het bestuur 

 

Het verantwoordingsorgaan heeft schriftelijk de bevindingen over 2021 gepresenteerd aan het 

bestuur. Hierna volgt een door het verantwoordingsorgaan opgestelde weergave van deze 

bevindingen. 

 

Verslag van het verantwoordingsorgaan 

 

Inleiding 

 

Met dit verslag informeert het verantwoordingsorgaan de deelnemers dan wel belanghebbenden 

over de manier waarop het in 2021 invulling heeft gegeven aan zijn taken en bevoegdheden. Eerst 

schetsen we kort de taken en samenstelling van het verantwoordingsorgaan. Daarna gaan we kort 

in op de onderwerpen die in dit jaar aan de orde zijn geweest en geven we een oordeel over het 

handelen van het bestuur in 2021. 

 

Taken 

 

Het pensioenfonds is wettelijk verplicht een verantwoordingsorgaan in te stellen. Het 

verantwoordingsorgaan heeft als taak om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. In 

wetgeving en de statuten van het pensioenfonds is vastgelegd waarover deze advisering in ieder 

geval moet gaan. 

 

Daarnaast beoordeelt het verantwoordingsorgaan jaarlijks het handelen van het bestuur, het 

gevoerde beleid en de evenwichtige belangenafweging. Het bestuur legt onder meer 

verantwoording af op basis van het jaarverslag, de jaarrekening en andere door het bestuur 

gehanteerde beleidsdocumenten. Het verantwoordingsorgaan baseert daarop zijn oordeel en kan 

aanbevelingen doen voor verbetering en aanpassing van het beleid. Ook doet het 

verantwoordingsorgaan een bindende voordracht voor benoeming van de leden van de 

visitatiecommissie. Dit orgaan houdt eveneens toezicht op het pensioenfonds. Zij toetsen in een 

jaarlijks onderzoek voornamelijk de processen en procedures. De visitatiecommissie legt eveneens 

verantwoording af aan het verantwoordingorgaan. Ook hun bevindingen zijn belangrijk voor de 

oordeelvorming van het verantwoordingsorgaan. 

 

Samenstelling 

 

De leden van het verantwoordingsorgaan zijn: 

▪ Tiny Hendriks (voorzitter) namens de werkgevers; 

▪ Ronald Bogaard namens de actieve deelnemers; 

▪ Petra van de Laar namens de gewezen deelnemers; 

▪ Jan Wijnands (secretaris) en Jan Hermans namens de pensioengerechtigde deelnemers. 

 

2021: opnieuw een bewogen jaar 

 

Het jaar 2021 is opnieuw een enerverend jaar geweest. Het COVID-19-virus heeft ons langer dan 

verwacht in zijn greep gehouden en fysieke bijeenkomsten in het tweede jaar op rij voor een groot 

deel niet mogelijk gemaakt. Fysiek overleggen, zaken vis-a-vis met elkaar delen ging meestal niet. 
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Vergaderen, informatie-uitwisseling, workshops en trainingen, heel veel vond ook dit jaar plaats 

via (beeld)telefoon, e-mail of beeldoverleg via internet. 

 

Ook in 2021 stonden belangrijke onderwerpen op het programma, zoals de toekomst van het 

pensioenfonds en de ontwikkelingen en gevolgen van het landelijke pensioenakkoord. Het bestuur 

heeft in 2021 het besluit genomen om het nieuwe pensioenakkoord niet uit te gaan voeren. Men is 

na grondige overweging tot de conclusie gekomen dat de belangen van alle deelnemers op de 

langere termijn bij een andere pensioenuitvoerder beter gewaarborgd zullen zijn. Een dergelijke 

overgang, mede uit het oogpunt van zorgvuldigheid ten aanzien van de evenwichtige 

belangenbehartiging van alle deelnemers, brengt veel werk met zich mee. Het verantwoordings-

orgaan wordt intensief in dit gehele traject betrokken om te zijner tijd een grondig en deugdelijk 

advies te kunnen geven ten aanzien van de zo geheten collectieve waardeoverdracht naar een 

nieuwe pensioenuitvoerder. Dit betreft de waarde van de pensioenaanspraken en pensioenrechten 

van alle deelnemers, waarbij een evenwichtige afweging van de belangen van alle deelnemers 

plaats zal vinden. 

 

Kennisverdieping en -verbreding 

 

De twee gezamenlijke pensioenstudiedagen van het verantwoordingsorgaan met het bestuur, 

begin 2021, waren online. In augustus hebben we als verantwoordingsorgaan wel een fysieke 

workshop kunnen houden met een externe adviseur. We hebben ons met name verdiept in het 

nieuwe pensioenakkoord en de rol en verantwoordelijkheid van het verantwoordingsorgaan ten 

aanzien hiervan. Individueel hebben we ook in 2021 aan een groot aantal externe informatie- 

en/of kennisbijeenkomsten via internet deelgenomen. Op deze manier zijn we in staat geweest 

onze pensioenkennis verder te verdiepen en verbreden. 

 

De interne ontwikkelingen bij ons pensioenfonds konden we volgen doordat we (digitaal) toegang 

hadden tot bijna alle stukken van het pensioenfonds, waaronder de vergaderstukken van het 

bestuur en de verslagen van vergaderingen van het bestuur en commissies. 

 

Ook hebben we ons nagenoeg maandelijkse overleg met bestuursvoorzitter Els Janssen 

voortgezet. We werden dan bijgepraat over de algemene pensioenontwikkelingen en zaken waar 

het bestuur mee bezig was. In dit overleg hebben we onze vragen en/of zorgpunten gedeeld en 

waar nodig aanbevelingen gedaan. Bij enkele van deze overleggen was ook Rob Smeets, de 

directeur van ons pensioenfonds, aanwezig. 

 

Terugblikkend op het jaar 2021 kunnen we stellen dat de manier van (samen)werken het 

verantwoordingsorgaan in staat heeft gesteld goed op de hoogte én betrokken te blijven. Reden, 

waarom we een gemotiveerd oordeel kunnen geven over het functioneren van het bestuur en het 

gevoerde beleid. 

 

Toetsing en oordeel van het verantwoordingsorgaan met betrekking tot het 

functioneren van het bestuur en de evenwichtige belangenafweging 

 

Hiervoor hebben we het jaarplan van het bestuur gevolgd, gesplitst naar door henzelf 

geformuleerde speerpunten en terugkerende onderwerpen. Waar mogelijk zijn onderwerpen 

gecombineerd. 
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Speerpunten bestuur 
Oordeel 
verantwoordings

-orgaan 

Opmerkingen/toelichting 

Het nieuwe pensioenstelsel en de 

toekomstbestendigheid van het 

pensioenfonds  

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel is uitgesteld 

tot 2027. Het bestuur heeft besloten dat het 

pensioenfonds de pensioenregeling in het nieuwe stelsel 

niet gaat uitvoeren. Alles overwegend acht men de 

pensioenrechten van de deelnemers beter gewaarborgd 

bij een andere pensioenuitvoerder. Reden, waarom het 
bestuur al sinds voorjaar 2020 de mogelijkheden 

onderzoekt om de opgebouwde rechten en aanspraken 

bij een andere partij onder te brengen. Een complex en 

omvangrijk proces. Het verantwoordingsorgaan werd 

goed bij dit proces betrokken en deugdelijk 

geïnformeerd. Het verantwoordingsorgaan zal naar 

verwachting eind 2022 of begin 2023 ook een advies 

moeten uitbrengen over de voorgenomen 

waardeoverdracht en de opheffing van het 
pensioenfonds. Wij kijken doorlopend of met name de 

belangen van alle (groepen van) deelnemers evenwichtig 

zijn overwogen. En waar we van mening zijn dat dit 

gewenst of nodig is, doen we aanbevelingen die het 

bestuur in zijn besluitvorming kan meenemen. De 

planmatige aanpak was volgens ons noodzakelijk en eind 

2021 is hieraan invulling gegeven met het opstellen van 

een stappen- en tijdplan. Ook bevelen we het bestuur 

aan een transitiemanager met duidelijke taken en 

bevoegdheden te benoemen. 

Premie en nieuwe pensioenopbouw 

 

Ook voor 2021 was de premie niet kostendekkend voor 

de inkoop van nieuwe pensioenopbouw volgens de 

bestaande pensioenregeling. Verhoging van de premie 

was voor sociale partners (=werkgevers, vakbonden en 
ondernemingsraden) niet haalbaar. Daarom heeft het 

bestuur moeten besluiten om te korten op de 

pensioenopbouw vanaf 1 januari 2021. Anders zou voor 

het premietekort een beroep moeten worden gedaan op 

de reserves van de gewezen deelnemers en de 

pensioengerechtigden. Naar ons oordeel is dit, mede op 

grond van wetgeving, een correct besluit van het 

bestuur. 

Integraal risicomanagement en eigen 

risicobeoordeling 
 

De risicohouding, de risicobereidheid en het risicoraam-

werk zijn eerder door het bestuur vastgesteld. Het 

pensioenfonds is verplicht eenmaal per drie jaar een 

eigenrisicobeoordeling uit te voeren als grondige 

evaluatie van het risicoraamwerk. Er is een integrale 
risicoanalyse uitgevoerd en periodiek komt het 

risicoprofiel ter sprake binnen de bestuursvergaderingen 

en/of commissies. Elders in dit jaarverslag kunt u meer 

lezen over de risico’s. Het verantwoordingsorgaan is van 

oordeel dat het risico-managementproces voldoende is 

geborgd binnen het pensioenfonds. 

Strategische beleggingsonderwerpen 

 

In het licht van het besluit van het bestuur met 

betrekking tot de toekomst van het pensioenfonds (zie 

bij speerpunt ‘nieuwe pensioenstelsel en 

toekomstbestendigheid’) heeft de 

beleggingsadviescommissie een impactanalyse op de 

beleggingsportefeuille en de mogelijke consequenties 

voor het beleggingsbeleid uitgevoerd. Dit zal een 

belangrijk onderdeel blijven in het stappen- en tijdplan 
met betrekking tot een collectieve waardeoverdracht. 

Naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan is dit 

onderwerp adequaat opgevolgd. 

Invoering van beleid maatschappelijk 

verantwoord beleggen 
 

In 2020 is een implementatieplan uitgewerkt voor het 

beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen, dat 

onderdeel is van het strategische beleggingsbeleid. De 

beleggingsadviescommissie heeft verder onderzocht hoe 

de ambities uit dit MVB-beleid verder uitgewerkt kunnen 

worden in het beleggingsbeleid en de inrichting van de 

beleggingsportefeuille. Ook zijn de deelnemers op dit 

punt gevraagd om hun mening te geven. De uitkomsten 

hiervan weken iets af van het bestaande beleid. De 

beleggings-adviescommissie en het bestuur zijn aan de 
slag gegaan om het beleid, voor zover passend en 

mogelijk, hiermee in lijn te brengen. Het 
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verantwoordingsorgaan is van oordeel dat het bestuur, 

gegeven de mogelijkheden die het pensioenfonds heeft 

en mede in relatie tot een algemeen geaccepteerde 

balans tussen maatschappelijk verantwoord beleggen en 

rendement, adequaat heeft gehandeld. 

 

Terugkerende onderwerpen 

Oordeel 

verantwoordings

-orgaan 

Opmerkingen/toelichting 

Terugkerende onderwerpen, zoals 

jaarverslag, communicatie, 

herstelplan, begroting, visitatie, 

rapportages en dergelijke  

Deze onderwerpen zijn door het bestuur deugdelijk 

opgepakt, op sommige punten verbeterd en naar het 

oordeel van het verantwoordingsorgaan correct en tijdig 

behandeld dan wel afgehandeld. In 2021 zijn we 

rechtstreeks betrokken geweest bij de evaluatie van het 

visitatierapport. Er zijn een aantal aanbevelingen 

gedaan, maar de bevindingen van de visitatie waren 

positief. 

Evenwichtige belangenafweging voor 

de verschillende doelgroepen van 

deelnemers binnen het pensioenfonds  

Allereerst willen we hier opmerken dat het er om gaat 

dat alle belangen van de verschillende groepen 

deelnemers goed zijn afgewogen. Uiteraard is ook 

behartiging van belangen belangrijk. We stellen vast dat 

het bestuur bij belangrijke en/of relevante 

besluitvorming op een goede manier rekening houdt met 
een evenwichtige belangenafweging. Waar nodig 

gebruikt het bestuur bij besluitvorming een zogenaamde 

‘voorlegger’, waarmee duidelijk wordt gemaakt wat de 

belangen en/of gevolgen zijn voor de (groepen van) 

deelnemers. Op basis hiervan kan worden beoordeeld of 

de verschillende belangen goed zijn afgewogen. 

 

Het bestuur kan het eigenaarschap of de uitvoering van zowel de speerpunten als de terugkerende 

onderwerpen uit het jaarplan overdragen. Dit is algemeen gebruikelijk. Bijvoorbeeld aan medewerkers van het 

pensioenbureau, de directeur of de onafhankelijk externe voorzitter of externe bestuursleden. Dit neemt niet 

weg dat het bestuur hiervoor uiteindelijk verantwoordelijkheid draagt. En erop moet toezien dat de plannen 

inhoudelijk en binnen de gestelde termijnen worden uitgevoerd. 

 

Adviezen in 2021 

 

In 2021 hebben we een positief advies uitgebracht over de gewijzigde reglementen van het 

verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie. We hebben daar een voorstel aan toegevoegd 

voor aanpassing van het functieprofiel van de leden van de visitatiecommissie. Dit voorstel is door 

het bestuur overgenomen. Vervolgens hebben we een unaniem bindend advies uitgebracht ten 

aanzien van de benoeming van de leden van de visitatiecommissie. Ook dit advies is opgevolgd. 

 

Samenvatting en algemeen oordeel 

 

Allereerst willen we, hoewel dit buiten onze bevoegdheid van toetsing en oordeelsvorming ligt, 

onze waardering uitspreken voor de directeur en medewerkers van het pensioenbureau. Zij 

hebben in 2021 vanwege alle ontwikkelingen een zeer grote hoeveelheid werk moeten verzetten. 

En dat in een jaar dat de eindigheid van het pensioenfonds in zicht kwam. Met onverminderde 

inzet, betrokkenheid en toewijding hebben ze hun werkzaamheden verricht. Chapeau! 

 

Ondanks de ook dit jaar geldende beperkingen als gevolg van het COVID-19-virus hebben we op 

een open en constructieve manier samengewerkt met het bestuur en de directeur. Met de 

middelen die ons ter beschikking stonden en alle verkregen informatie, heeft het verantwoordings-

orgaan zich een goed oordeel kunnen vormen over het functioneren van het bestuur en het door 

het bestuur gevoerde beleid in 2021, inclusief de beleidskeuzes voor de toekomst. 
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Het verantwoordingsorgaan oordeelt op basis hiervan over het geheel positief over het 

functioneren van het bestuur betreffende het gevoerde beleid, de gemaakte beleidskeuzes en de 

naleving van goed pensioenfondsbestuur in 2021. Het bestuur houdt bij belangrijke en/of 

relevante besluitvorming voldoende rekening met een evenwichtige belangenafweging en dit wordt 

onderbouwd en vastgelegd. 

 

Vanwege alle ontwikkelingen is het van essentieel belang dat het verantwoordingsorgaan 

vroegtijdig wordt betrokken en op de hoogte blijft in het besluitvormingsproces. Dialoog over 

bijvoorbeeld de invulling van toetsingscriteria en de mogelijkheid om al tijdens de ontwikkelings-

fase input te kunnen geven op het implementatieplan, maken hier onderdeel van uit. Dit is naar 

onze mening nodig om onze taak goed te blijven vervullen en om waar nodig deugdelijk 

overwogen advies en eventuele aanbevelingen te kunnen geven. We zien dat het bestuur zich 

hiervan bewust is en daarnaar handelt. 

 

Gezamenlijk blijven we ons inzetten voor het best haalbare pensioen voor alle deelnemers. 

 

Het verantwoordingsorgaan hoort graag uw reacties, voorstellen of vragen. Uw vragen of zorgen 

zullen we meenemen in ons overleg met het bestuur en de raad van toezicht. Daarnaast horen we, 

als u geen vragen heeft, graag wat u van ons verslag vindt. U kunt uw vragen of opmerkingen 

sturen naar de voorzitter van het verantwoordingsorgaan (e-mail: tiny.hendriks@xerox.com). 

 

Venlo, 10 maart 2022 

 

Stichting Pensioenfonds Xerox 

Het verantwoordingsorgaan 

 

Reactie van het bestuur 

 

In het afgelopen jaar is er sprake geweest van periodiek overleg tussen het 

verantwoordingsorgaan en de voorzitter van het bestuur. Deze overleggen dragen bij aan de 

voorbereiding van het verantwoordingsorgaan op adviesvragen en maken voor het bestuur sneller 

inzichtelijk wat de aandachtspunten van het verantwoordingsorgaan zijn. Het bestuur dankt het 

verantwoordingsorgaan voor het oordeel en de vragen en opmerkingen; de positief-kritische 

vragen vanuit het verantwoordingsorgaan brengen het perspectief van de deelnemers in beeld en 

houden het bestuur scherp op de belangen van de verschillende groepen. 

 

In de stappen die het bestuur moet zetten naar het vinden van een goed onderdak voor de 

(gewezen) deelnemers en gepensioneerden van het fonds is de input van het 

verantwoordingsorgaan van waarde. De dialoog over deze onderwerpen draagt bij aan de 

voorbereidingen van het verantwoordingsorgaan op een uiteindelijk te geven advies aan het 

bestuur. 

 

Het doet ons verder deugd dat het verantwoordingsorgaan een positief oordeel geeft over de 

evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Graag zetten wij de plezierige samenwerking 

met respect voor de verschillende verantwoordelijkheden voort.  

mailto:tiny.hendriks@xerox.com
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Verslag over het boekjaar 
 

Hoofdlijnen 

 

Beleidscyclus 

 

In het boekjaar hebben negen formele vergaderingen van het bestuur plaatsgevonden. In het 

kader van de beleidscyclus heeft het bestuur onder meer vergaderd over: 

▪ Asset Liability Management-studie; 

▪ begroting; 

▪ beleggingsbeleid; 

▪ beleggingsresultaten; 

▪ communicatiebeleid; 

▪ compliance; 

▪ cybersecurity; 

▪ diversiteitbeleid; 

▪ fondsdocumenten; 

▪ geschiktheidsbevordering; 

▪ governance; 

▪ haalbaarheidstoets; 

▪ herstelplan; 

▪ implementatie aanbevelingen visitatiecommissie, accountant, certificerend actuaris en 

sleutelfunctiehouders; 

▪ inhoud pensioenregeling; 

▪ integraal risicomanagement; 

▪ jaarverslag en jaarrekening; 

▪ korting pensioenaanspraken en pensioenrechten; 

▪ pensioenadministratie; 

▪ pensioenpremie; 

▪ toekomstvisie; 

▪ toeslagverlening; 

▪ uitbesteding. 

 

In het boekjaar zijn de volgende fondsdocumenten gewijzigd dan wel voor de eerste maal 

vastgesteld: 

▪ actuariële en bedrijfstechnische nota; 

▪ beleggingsplan; 

▪ beloningsbeleid; 

▪ beschrijving sleutelfuncties; 

▪ betrokkenheidsbeleid; 

▪ diversiteitbeleid; 

▪ eigenrisicobeoordeling; 

▪ herstelplan; 

▪ incidentenregeling; 

▪ jaarplan; 

▪ jaarplan commissie integraal risicomanagement; 

▪ klokkenluidersregeling; 

▪ missie, visie en strategie; 

▪ pensioenreglement; 
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▪ privacybeleid; 

▪ systematische integriteitsrisicoanalyse. 
 

Bestuursmodel 

 

Naar aanleiding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen heeft het bestuur besloten om 

met ingang van 2014 de besturing van het pensioenfonds in te richten op basis van het paritaire 

model. Dit houdt in dat het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers 

en pensioengerechtigde deelnemers. Daarbij kan besloten worden het paritaire bestuur aan te 

vullen met maximaal twee externe deskundigen. 

 

De procedures rondom benoeming, ontslag en schorsing van bestuursleden, leden van het 

verantwoordingsorgaan en leden van de visitatiecommissie zijn vastgelegd in de statuten en/of 

reglementen van het betreffende fondsorgaan. 

 

In het boekjaar 2021 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in het bestuursmodel. 

 

Code Pensioenfondsen 

 

De Code Pensioenfondsen heeft tot doel het functioneren van de besturen van pensioenfondsen te 

verbeteren en inzichtelijker te maken. Hiertoe zijn door de Pensioenfederatie en de Stichting van 

de Arbeid normen voor goed pensioenfondsbestuur geformuleerd. In oktober 2018 is een herziene 

Code Pensioenfondsen gepubliceerd. In deze herziening zijn de normen gegroepeerd aan de hand 

van acht thema’s. 

 

De Code Pensioenfondsen is gebaseerd op het ‘pas toe of leg uit’-beginsel. Bepalend voor de 

werking is hoe pensioenfondsen met de intenties van de Code Pensioenfondsen omgaan en niet de 

mate waarin die naar de letter nageleefd worden. Dat betekent dat er ruimte is om af te wijken 

van de normen, mits dit weloverwogen gebeurt. De visitatiecommissie rapporteert over de 

naleving van de Code Pensioenfondsen door het pensioenfonds. 

 

Het bestuur heeft in 2021 opnieuw de naleving van de normen van de Code Pensioenfonds 

geïnventariseerd. Het pensioenfonds past de normen vrijwel volledig toe. Voor zover wordt 

afgeweken, wordt dit hierna per norm toegelicht: 

▪ Norm 25: Ieder bestuurslid heeft stemrecht. 

Het bestuur heeft er bewust voor gekozen om de onafhankelijk voorzitter geen stemrecht te 

geven. 

▪ Norm 33: In zowel het bestuur als in het verantwoordingsorgaan is er ten minste één vrouw 

en één man. 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. 

Zowel in het bestuur als in het verantwoordingsorgaan zetelen enkel leden die ouder zijn dan 

40 jaar. Ondanks inspanningen van het bestuur, is het bereiken van de gewenste diversiteit 

qua leeftijd nog altijd niet haalbaar gebleken, ook vanwege de samenstelling van het 

deelnemersbestand. 

▪ Norm 34: De zittingsduur van een lid van het bestuur en het verantwoordingsorgaan is 

maximaal vier jaar. Een bestuurslid kan maximaal twee keer worden herbenoemd. Leden van 

de visitatiecommissie zijn maximaal acht jaar betrokken bij hetzelfde pensioenfonds. 

Het vinden van gemotiveerde en gekwalificeerde bestuursleden in een 

ondernemingspensioenfonds met een paritair bestuursmodel is geen vanzelfsprekendheid. 

Daarom houdt het bestuur, in het belang van continuïteit van het bestuur en het 
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verantwoordingsorgaan, de mogelijkheid open om van deze norm af te wijken en het gestelde 

maximum voor deze fondsorganen niet te hanteren. 

 

Geschiktheidsbevordering en bestuurlijke effectiviteit 

 

Het bestuur draagt er zorg voor dat wordt voldaan aan alle geschiktheidseisen die op basis van 

wet- en regelgeving worden gesteld en heeft hiertoe een geschiktheidsplan vastgesteld. Hiermee 

bewerkstelligt het bestuur een doorlopend programma om de geschiktheid, complementariteit en 

continuïteit van het bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden of te ontwikkelen 

(permanente educatie). Het bestuur toetst de geschiktheid van (aspirant-)bestuursleden bij het 

aantreden en gedurende het bestuurslidmaatschap. Hiertoe zijn functieprofielen opgesteld. 

 

Het bestuur evalueert periodiek zijn functioneren, zowel als collectief als per individueel 

bestuurslid, met als doel de successen te benoemen en de zwakke plekken te identificeren en die 

te verbeteren door passende maatregelen. De evaluaties vinden jaarlijks plaats, waarna schriftelijk 

wordt vastgelegd wat is besproken en tot welke afspraken of acties dat heeft geleid. De algemene 

conclusie van de evaluatie van het bestuur als collectief in 2021 was dat het bestuur goed 

functioneert. 

 

Zittende bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan nemen deel aan de jaarlijkse 

pensioenstudiedagen. Deze hebben in het boekjaar op 18 en 19 februari 2021 plaatsgevonden. De 

besproken onderwerpen waren onder meer: 

▪ toekomstvisie; 

▪ zelfevaluatie bestuur; 

▪ nieuw pensioenstelsel; 

▪ beleggingsresultaten; 

▪ beleggingscyclus; 

▪ eigenrisicobeoordeling. 

 

Naleving wet- en regelgeving en communicatie met de toezichthouder 

 

De ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden door het bestuur en het pensioenbureau 

nauwgezet gevolgd. Voor het pensioenfonds relevante wijzigingen worden door de pensioenjurist 

van het pensioenbureau geanalyseerd en de opvolging ervan wordt besproken in de 

bestuursvergaderingen. 

 

Door het bestuur zijn geen overtredingen van wet- en regelgeving dan wel onvolkomenheden in de 

fondsdocumenten geconstateerd. Voorts zijn door het bestuur geen integriteitsschendingen of 

fraude geconstateerd. Het bestuur beheerst deze risico’s door het aanwezig zijn van een 

gedragscode en klokkenluidersregeling, de processen bij de uitvoeringsorganisaties en het 

ingerichte onafhankelijke toezicht. 

 

De compliance officer werkt volgens een goedgekeurd compliance jaarprogramma en zij kan met 

betrekking tot 2021 het volgende meedelen: 

▪ Het pensioenfonds beschikt over een gedragscode, die geldt voor alle verbonden personen van 

het pensioenfonds, zoals leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan. Uit de 

controleactiviteiten met betrekking tot het jaar 2021 blijkt dat nagenoeg alle verbonden 

personen de vereiste Verklaring naleving gedragscode hebben ondertekend en tevens 

verklaard het bepaalde in de gedragscode te hebben nageleefd. Op basis van de verschafte 
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informatie is door de compliance officer geen overtreding van de gedragscode geconstateerd. 

Overigens wordt ervan uitgegaan dat alle verbonden personen de verklaring zullen 

ondertekenen. 

▪ Er zijn geen meldingen bij de compliance officer gedaan ingevolge de incidentenregeling dan 

wel de klokkenluidersregeling. Voorts is de klokkenluidersregeling beduidend aangepast naar 

aanleiding van de Wet bescherming klokkenluiders. 

▪ Er is een self assessment cybercrime en privacy opgesteld en in het eerste kwartaal van 2021 

is hiervan verslag gedaan en voorts is de rapportage besproken in het bestuur. 

▪ Daarnaast is nagegaan of het pensioenfonds voldoet aan de belangrijkste vereisten van de 

Sustainable Finance Disclosure Regulation op de onderdelen classificatie en consequenties, 

beloningsbeleid, MVB-beleid en communicatie en transparantie. Uit de ingevulde gap-analyse 

en aangeleverde documentatie blijkt dat het pensioenfonds voldoet aan de belangrijkste 

verplichtingen. 

▪ Naar aanleiding van de rapportage met betrekking tot de compliance control matrix, waarbij is 

nagegaan of het pensioenfonds het compliance-, integriteits- en juridisch risico in voldoende 

mate beheerst, is een actielijst opgesteld met verbetermaatregelen. 

▪ Voorts is input geleverd met betrekking tot het DNB-onderzoek niet financiële risico’s. 

▪ Daarnaast is in het vierde kwartaal van 2021 een workshop cybercrime en communicatie 

gehouden, waarbij ook een casus is behandeld over een datalek veroorzaakt door cybercrime 

en hoe daarover dan te communiceren. 

▪ Ten slotte kan worden gesteld dat uit de beschikbaar gestelde informatie en gehouden 

onderzoeken geen significante compliancerisico’s blijken. 

 

Er heeft in het boekjaar geen formeel toezichtgesprek met De Nederlandsche Bank 

plaatsgevonden. 

 

Klachten, geschillen en onregelmatigheden 

 

Klachten en geschillen kunnen door belanghebbenden worden gemeld via (de geschillencommissie 

van) het bestuur. De klachten- en geschillenregeling is beschikbaar op de website van het 

pensioenfonds. In het boekjaar zijn geen klachten of geschillen gemeld. 

 

Onregelmatigheden die binnen het pensioenfonds of bij de uitbestede partijen worden 

gesignaleerd, kunnen worden gerapporteerd bij de compliance officer op grond van de 

klokkenluidersregeling van het pensioenfonds. De klokkenluidersregeling is beschikbaar op de 

website van het pensioenfonds. Er zijn in het boekjaar geen meldingen bij de compliance officer 

gedaan ingevolge de klokkenluidersregeling. 

 

Sanctiewetgeving 

 

Het pensioenfonds heeft maatregelen genomen om de naleving van de sanctiewetgeving te 

waarborgen, voor zover deze van toepassing is op pensioenfondsen. Dit betreft zowel de 

processen rondom het pensioenbeheer als rondom het vermogensbeheer. Omdat deze processen 

deels zijn uitbesteed aan externe partijen, is hier rekening mee gehouden in het uitbestedings-

beleid en uitbestedingsovereenkomsten. 
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Privacyregelgeving 

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dat 

betekent dat vanaf die datum uniforme privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. Onder 

de verordening geldt dat het pensioenfonds is aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van 

persoonsgegevens. Het pensioenfonds dient expliciet te kunnen aantonen dat het voldoet aan de 

eisen uit de verordening. Om de naleving te waarborgen en dit aantoonbaar te maken, heeft het 

pensioenfonds activiteiten verricht en beheersmaatregelen ingericht, die zijn neergelegd in het 

privacybeleid. 

 

De Pensioenfederatie heeft in 2019 de Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens gepubliceerd, die 

per 1 januari 2020 in werking is getreden. Deze gedragslijn biedt pensioenfondsen een kader om 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. Het bestuur heeft vastgesteld dat de 

gedragslijn door het pensioenfonds wordt nageleefd. 

 

Over het verslagjaar 2021 heeft het pensioenfonds twee meldingen gemaakt van een datalek bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Voorbereiding transitie naar nieuw pensioenstelsel 

 

In het nieuwe pensioenstelsel is er keus uit twee premieregelingen: de solidaire premieregeling en 

de flexibele premieregeling. Wetgeving is in de maak met als beoogde ingangsdatum 1 januari 

2023. Uiterlijk 1 januari 2027 dient één van deze varianten te zijn ingevoerd voor de toekomstige 

pensioenopbouw. Sociale partners dienen vóór 1 januari 2024 te besluiten over invulling hiervan. 

 

De financiële markten zijn weliswaar goeddeels hersteld van de COVID-19-dip, maar de rente is 

nog steeds laag. Tegelijkertijd heeft het pensioenfonds steeds minder actieve deelnemers en zijn 

die gemiddeld ouder geworden. Daarmee is inkoop van pensioen weer duurder geworden en is, bij 

gelijkblijvende premie, de pensioenopbouw per 1 januari 2022 verder omlaag gegaan naar 

1,472%. En er is extra rendement nodig om de dekkingsgraadverlaging door stapsgewijze 

invoering van de lagere ultimate forward rate (UFR) de komende drie jaar te compenseren. 

 

Na vertraging in 2021 door uitblijven van duidelijkheid over het nieuwe pensioenstelsel in 

wetgeving, is het de bedoeling dat sociale partners in 2022 stappen maken. Daarbij gaat het om 

de inhoud van de pensioenregeling, de mogelijkheden voor toekomstige pensioenopbouw en het 

wel of niet invaren van opgebouwde pensioenrechten. Het pensioenfonds treedt hierbij op als 

vraagbaak en ondersteunt sociale partners waar mogelijk. Het bestuur zal daarbij nadrukkelijk oog 

hebben voor de uitvoerbaarheid en eventuele gevolgen voor opgebouwde pensioenaanspraken en 

pensioenrechten. Meer hierover leest u in de Toekomstparagraaf aan het eind van dit 

bestuursverslag. 

 

Gevolgen van COVID-19 

 

Sinds eind januari 2020 zijn de financiële markten, en gaandeweg de hele wereldbevolking en veel 

economische activiteit, in de ban geraakt van (de verspreiding van) COVID-19. Dat heeft ook het 

pensioenfonds geraakt. 
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Op operationeel gebied heeft het pensioenfonds de volgende maatregelen getroffen: 

▪ De medewerkers van het pensioenbureau werken sinds medio maart 2020, in lijn met het 

beleid van de overheid en de werkgevers, vrijwel uitsluitend thuis. Alle faciliteiten daarvoor 

waren al aanwezig en zijn probleemloos toegepast. De medewerkers van het pensioenbureau 

zijn en blijven bereikbaar per e-mail en telefoon. 

▪ Het bestuur, de bestuurscommissies en het pensioenbureau vergaderen online met behulp van 

digitale vergadertools. Hetzelfde geldt voor overleg met externe partijen. 

▪ De noodprocedure is door het bestuur geraadpleegd maar niet opgestart, omdat alle 

fondsorganen feitelijk normaal functioneren, zij het vanuit huis. 

▪ Alle vermogensbeheerders en de custodian hebben het pensioenfonds op de hoogte gebracht 

van invoering van vergelijkbare maatregelen. 

▪ Geen kerntaken, waaronder het uitbetalen van de pensioenuitkeringen, hebben vertraging 

ondervonden en overige belangrijke processen zijn volledig operationeel gebleven. 

 

Gedurende het jaar keerden rust en rendement terug op de financiële markten, hoewel de rente 

laag bleef. De gewenning aan het ‘nieuwe normaal’ en het bijbehorende digitaal vergaderen is 

soepel verlopen. Er zijn gedurende het jaar geen significante (COVID-19-gerelateerde) problemen 

ontstaan in de continuïteit van de uitvoering en van de bestuurs- en toezichtprocessen. 

 

Risicohouding 

 

Inleiding 

 

De risicohouding is de mate waarin het bestuur, na overleg met de overige fondsorganen en de 

sociale partners, bereid is beleggingsrisico’s te lopen om de doelstellingen van het pensioenfonds 

te realiseren. De risicohouding betreft tevens de mate waarin het pensioenfonds beleggingsrisico’s 

kan lopen gegeven de kenmerken van het pensioenfonds. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

wettelijke ondergrenzen ten aanzien van het pensioenresultaat: 

▪ Ondergrens verwacht pensioenresultaat (vanuit evenwicht). 

▪ Ondergrens verwacht pensioenresultaat (vanuit de feitelijke situatie). 

▪ Maximale afwijking van het verwachte pensioenresultaat in een slechtweerscenario. 

De toetsing van deze grenzen vindt plaats aan de hand van de haalbaarheidstoets. 

 

Uitgevoerde eigenrisicobeoordeling 

 

Het pensioenfonds heeft in boekjaar 2021 voor het eerst een eigenrisicobeoordeling uitgevoerd. 

Hierbij is een integrale analyse en beoordeling uitgevoerd van de korte- en langetermijnrisico’s 

voor het pensioenfonds en de effectiviteit van het risicobeheer (inclusief feitelijke beheers-

maatregelen). De uitkomsten van de eigenrisicobeoordeling geven inzicht in de materiële risico’s 

en de mogelijke consequenties hiervan voor de financiële positie en de pensioenen. 

 

De eigenrisicobeoordeling bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen: 

1. Proces: 

▪ Een beschrijving van de wijze waarop de eigenrisicobeoordeling in het bestuursproces, het 

beleid en de besluitvormingsprocessen is geïntegreerd. 

2. Risicoanalyse: 

▪ Een beschrijving van de methoden om relevante korte- en langetermijnrisico’s (financieel en 

niet-financieel) waaraan het pensioenfonds blootstaat te detecteren, te evalueren en te 

beheersen. 
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▪ Een beoordeling van de financiële impact van de risico’s voor de verschillende 

deelnemersgroepen met betrekking tot hun pensioenrechten en pensioenaanspraken en de 

effectiviteit van genomen maatregelen. 

▪ Een kwalitatieve beoordeling van de operationele risico’s. 

▪ Een beoordeling van de financieringsbehoefte. 

3. Beheersmaatregelen: 

▪ Een integrale beoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid van het risicobeheer. 

 

De eigenrisicobeoordeling is op 16 december 2021 ingediend bij De Nederlandsche Bank. 

 

De volgende centrale vragen heeft het bestuur zich in deze eigenrisicobeoordeling gesteld: 

▪ Wat zijn de significante risico’s die de strategische doelstellingen van het pensioenfonds 

kunnen bedreigen? 

▪ Wat zijn de eventuele verbeterpunten ten aanzien van de effectiviteit en doelmatigheid van het 

risicobeheer? 

 

Het bestuur beantwoordt deze beide vragen als volgt. Op basis van de verkennende scenario’s en 

de impactanalyse zoals beschreven in de eigenrisicobeoordeling onderkent het bestuur de 

volgende belangrijkste risico’s die de strategische doelstellingen van het pensioenfonds in gevaar 

kunnen brengen: 

▪ Nieuw pensioenstelsel (gekoppeld aan strategisch risico: wet- en regelgeving). 

▪ Toekomst pensioenfonds (gekoppeld aan strategisch risico: continuïteit uitvoering). 

▪ ICT- en cyberrisico (gekoppeld aan strategisch risico: cyberrisico). 

 

Het bestuur is van mening dat met de getroffen beheersmaatregelen en de projectmatige aanpak 

voor zowel de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel als de toekomst van het pensioenfonds de 

risico’s voldoende in beeld zijn en worden beheerst. 

 

Ten aanzien van de effectiviteit en doelmatigheid van het risicobeheer concludeert het bestuur dat 

deze voldoende tot sterk zijn. Met name op het punt van ICT- en cyberrisico is het belangrijk dat 

dit voldoende onder de aandacht van het bestuur komt en blijft en dat hier verdere stappen in 

worden gezet. 

 

Als concrete verbeterpunten/actiepunten uit de eigenrisicobeoordeling volgen: 

▪ Het nader concretiseren van de benodigde stappen op het gebied van ICT- en cyberrisico. 

▪ Het zorgdragen voor een goede koppeling van het risicomanagement en de specifieke risico’s 

aan bestuursbesluiten. 

 

Fondsspecifieke randvoorwaarden 

 

Om tot de risicohouding te komen, heeft het pensioenfonds eerst de beleidsuitgangspunten voor 

de uitvoering van de pensioenregeling in kaart gebracht. Hieronder zijn kort de belangrijkste 

uitgangspunten opgenomen die betrokken zijn in de totstandkoming van de risicobereidheid: 

▪ Financiële positie per 31 december 2021: beleidsdekkingsgraad 108,8%; actuele 

dekkingsgraad 113,3%; vereiste dekkingsgraad 114,6% (strategisch). 

▪ Pensioenregeling: collectieve beschikbare premieregeling (Collective Defined Contribution-

regeling) in vorm van middelloonregeling met voorwaardelijke toeslagverlening; 

pensioenrichtdatum kalenderdag waarop (gewezen) deelnemer 67 jaar wordt; opbouw 

ouderdomspensioen 1,738% per jaar; opbouw partnerpensioen 70% van ouderdomspensioen. 
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▪ Toeslagbeleid: toekomstbestendige toeslagverlening conform Besluit financieel toetsingskader; 

toeslagambitie actieve deelnemers 100% loonindex, toeslagambitie inactieve deelnemers 75% 

prijsindex; initiële achterstand toeslagverlening actieve deelnemers 20,8%; initiële 

achterstand toeslagverlening inactieve deelnemers 13,1%. 

▪ Premiebeleid: feitelijke premie is gelijk aan 30% van de pensioengrondslagsom; toetsing aan 

de hand van de kostendekkende premie op basis van verwacht rendement; in geval van 

ontoereikende premie wordt aangenomen dat de pensioenopbouw gekort wordt. 

▪ Beleggingsbeleid: renteafdekking voor 70% van de omvang van de verplichtingen; strategie 

45% van het vermogen in matchingportefeuille en 55% in de returnportefeuille. 

▪ Kortingsbeleid en uitsmeren resultaat: kortetermijnkorten (beleidsdekkingsgraad 5 jaar 

beneden minimaal vereist eigen vermogen) in één jaar; langetermijnkorten uitgesmeerd over 

maximale termijn van 10 jaar. 

 

Kwalitatieve risicohouding 

 

Bij de initiële bepaling van de risicohouding is een afweging gemaakt tussen de kans op meer 

toeslagverlening ten opzichte van de kans dat pensioenaanspraken en pensioenrechten verlaagd 

moeten worden. De risicobereidheid van de deelnemers is niet getoetst. Uit overleg tussen bestuur 

en sociale partners eind 2017 is naar voren gekomen dat de risicobereidheid gewijzigd is. Deze is 

alsdan geformuleerd als oog hebben voor toeslagverlening, korting en de hoogte van premie. 

Hierna wordt de risicobereidheid verder kwantitatief uitgewerkt. 
 

Kwantitatieve risicohouding 

 

Met de aanvangshaalbaarheidstoets van 2015 heeft het bestuur de kwantitatieve risicohouding 

bepaald. Eind 2017 is de risicohouding met betrekking tot de relatieve afwijking gewijzigd. 

 

De volgende risicohouding is door het bestuur voor de lange termijn vastgesteld met betrekking 

tot het pensioenresultaat: 

 

 
Grens 

(%) 

Mediaan pensioenresultaat vanuit feitelijke dekkingsgraad 90 

Mediaan pensioenresultaat vanuit vereiste dekkingsgraad 90 

Afwijking mediaan ten opzichte van slechtweerscenario vanuit feitelijke dekkingsgraad 35 

 

Tevens heeft het bestuur voor de korte termijn een bandbreedte voor het vereist eigen vermogen 

vastgesteld: 

 

 
Ondergrens 

(%) 
Bovengrens 

(%) 
Strategisch 

(%) 

Vereist eigen vermogen 110,0 120,0 114,6 

 

Het vereist eigen vermogen mag conform de actuariële en bedrijfstechnische nota niet lager dan 

110% of hoger dan 120% liggen. Het strategisch vereist eigen vermogen bedroeg 114,6% ultimo 

2021. Het vereist eigen vermogen ligt derhalve ultimo 2020 binnen de vastgestelde bandbreedte 

van het bestuur. 
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Beleggingsbeleid 

 

Op basis van de risicohouding is invulling gegeven aan het beleggingsbeleid. Teneinde de missie 

van het pensioenfonds te kunnen volgen, richt het bestuur zich erop om met zo weinig mogelijk 

risico de rendementsdoelstelling in stand te houden die nodig is om aan het lopende herstelplan 

(het vergroten van de buffers) en aan het beoogde ambitieniveau (indien mogelijk toeslag-

verlening) te voldoen. 

 

Uitbesteding 

 

Het bestuur heeft aan de hand van periodieke rapportages toezicht gehouden op de prestaties en 

de dienstverlening overeenkomstig de prestatieafspraken met het pensioenbureau. Er is een 

jaarrapportage over 2021 opgeleverd door het pensioenbureau. 

 

Het pensioenbureau houdt toezicht op de kwaliteit en dienstverlening van de leverancier van 

software voor de deelnemersadministratie en de excassoadministratie. Bij onvolkomenheden 

rapporteert het pensioenbureau deze aan het bestuur. Het bestuur heeft kennisgenomen van de 

internebeheersingsrapportage van de leverancier van de software voor de deelnemersadministratie 

en de excassoadministratie. 

 

Daarnaast hebben zowel het bestuur als de beleggingsadviescommissie middels rapportages en 

overleg toezicht gehouden op prestaties, dienstverlening en risicobeheersing overeenkomstig de 

mandaten door de vermogensbeheerders. De beleggingsadviescommissie heeft periodiek overleg 

gevoerd met de vermogensbeheerders, waarin uitvoerig is stilgestaan bij hun resultaten. Tevens 

heeft het bestuur kennisgenomen van de internebeheersingsrapportages van de vermogens-

beheerders en de custodian en zijn deze geanalyseerd. De hieruit naar voren gekomen vragen en 

bevindingen zijn met de vermogensbeheerders en de custodian besproken. Ook is stilgestaan bij 

de dienstverlening door de vermogensbeheerders en de custodian aan de hand van de in de 

overeenkomsten gemaakte afspraken. 

 

Communicatie 

 

Communicatie met de deelnemers vindt plaats via de periodieke nieuwsbrief, mailings over 

specifieke onderwerpen en de website van het pensioenfonds. Nieuwe deelnemers ontvangen een 

Pensioen 1-2-3. De verantwoording over het gevoerde beleid en de financiële uitkomsten vindt 

plaats in het jaarverslag en de jaarrekening. 

 

De persoonlijke pensioeninformatie van de deelnemers is beschikbaar via het Uniform Pensioen-

overzicht, de Mijn SPX-omgeving op de website van het pensioenfonds en het Pensioenregister 

(Mijnpensioenoverzicht.nl). In het boekjaar hebben alle deelnemers een Uniform Pensioenoverzicht 

ontvangen. Daarnaast biedt het pensioenfonds via de Mijn SPX-omgeving op de website een 

pensioenplanner aan waarmee op basis van actuele gegevens diverse pensioenscenario’s kunnen 

worden doorgerekend. 

 

Het pensioenfonds wil toegankelijk zijn en blijven. De communicatie wordt zoveel mogelijk 

toegespitst op de behoefte van de individuele deelnemer. In dit verband wordt aangeknoopt bij 

belangrijke gebeurtenissen in het leven van de deelnemer, zoals verandering van baan of 

echtscheiding. De daadwerkelijke communicatie vindt vervolgens plaats vanuit een combinatie van 

digitale en papieren communicatiekanalen, waarbij de nadruk steeds meer op digitale 
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communicatie komt te liggen. Daarnaast heeft in 2021 een digitale deelnemersvergadering 

plaatsgevonden. 

 

Vanwege het lopende onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds en de stappen die 

daarin naar verwachting op korte termijn genomen gaan worden zal daarover regelmatige, 

duidelijke communicatie plaatsvinden in 2022 en 2023. 

 

Beloningsbeleid 

 

Het bestuur heeft een beheerst en duurzaam beloningsbeleid opgesteld en voert dit uit. Dit 

beloningsbeleid is afgestemd op de omvang en organisatie van het pensioenfonds en op de aard, 

omvang en complexiteit van zijn bedrijf. Voorts is het in overeenstemming met de 

werkzaamheden, het risicoprofiel, de doelstellingen, het langetermijnbelang, de financiële 

stabiliteit en de prestaties van het pensioenfonds, en draagt het bij aan een deugdelijk, prudent en 

doeltreffend bestuur van het pensioenfonds. Het bestuur wordt bij de uitvoering van het 

beloningsbeleid ondersteund door de remuneratiecommissie. 

 

Het beloningsbeleid is passend gelet op de werkgevers waarvoor het pensioenfonds de 

pensioenregeling uitvoert. In het kader van de duurzaamheid van het beloningsbeleid wordt 

rekening gehouden met de langetermijnbelangen en de strategie van het pensioenfonds. Het 

bestuur en de andere fondsorganen nemen deze uitgangspunten in acht bij het vervullen van hun 

taken die gaan over het beloningsbeleid. Het bestuur is zich bewust van het benodigde 

maatschappelijke draagvlak en schenkt hier aandacht aan. 

 

Het beloningsbeleid strookt met een deugdelijk en doeltreffend risicobeheer en moedigt niet aan 

tot het nemen van risico’s die niet te verenigen zijn met het risicoprofiel van het pensioenfonds. In 

het beloningsbeleid wordt geen rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. 

 

Het beloningsbeleid is van toepassing op: 

▪ de verbonden personen, zoals de leden van het bestuur, de leden van het 

verantwoordingsorgaan en de medewerkers van het pensioenbureau; en 

▪ de uitbestede partijen, zoals de accountant en de leden van de visitatiecommissie, echter met 

uitzondering van de vermogensbeheerders. 

 

In de overeenkomsten met de uitbestede partijen die onder het beloningsbeleid van het 

pensioenfonds vallen, wordt de toepasselijkheid van dit beloningsbeleid op de uitbestede partij 

geregeld. Voor vermogensbeheerders geldt dat het pensioenfonds zicht heeft op hun 

beloningsbeleid. 

 

In het beloningsbeleid zijn regels gesteld rondom tussentijdse beëindiging en de wijze waarop dan 

met het toekennen van beloningen wordt omgegaan. 

 

Er zijn geen leningen verstrekt aan, noch is er sprake van vorderingen op (voormalige) 

bestuursleden. De bestuursleden die in dienst zijn bij één van de aangesloten werkgevers nemen 

deel aan de pensioenregeling op basis van de voorwaarden in het pensioenreglement. 

 

Het beloningsbeleid is terug te vinden op de website van het pensioenfonds. Het beloningsbeleid is 

vastgesteld door het bestuur en wordt ten minste driejaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. 
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Financiële paragraaf 

 

Samenvatting van de financiële positie en ontwikkelingen gedurende het jaar 

 

 

Pensioenvermogen 

 

(€1.000) 

Technische 

voorzieningen 

(€1.000) 

Aanwezige 

dekkingsgraad 

(%) 

Stand per 1 januari 1.031.582 1.005.839 102,6% 

Beleggingsresultaten/ 

interesttoerekening 
33.051 -65.516 11,0% 

Premiebijdragen 6.608 8.321 -0,2% 

Uitkeringen -30.894 -30.899 0,0% 

Overige -1.980 -1.186 -0,1% 

Stand per 31 december 1.038.367 916.559 113.3% 

 

Het saldo van baten en lasten over de afgelopen jaren kan als volgt worden geanalyseerd: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Premieresultaat -1.713 -1.783 

Interestresultaat 98.567 -11.859 

Overig resultaat -789 21.378 

 96.065 7.736 

 

Gedurende 2021 herstelde de economie en daarmee de financiële markten fors van de COVID-19-

dip, daarbij geholpen door steunmaatregelen en investeringen door overheden. Daarbij steeg de 

marktrente vanwege inflatie en verwachte afbouw van de opkoopprogramma’s van centrale 

banken.  Vooral grondstoffen en aandelen ontwikkelde markten stegen fors, op een afstandje 

gevolgd door vastgoed en aandelen opkomende markten. Het interestresultaat is fors positief 

omdat de technische voorzieningen door rentestijging fors daalde bij een positief 

beleggingsresultaat. De feitelijke premie is door de daling van het aantal actieve deelnemers 

verder gedaald en niet kostendekkend, vandaar het negatieve premieresultaat. 

 

Uitvoeringskosten 

 

Hierna is een integraal kostenoverzicht opgenomen, waarin alle kosten vermeld staan conform de 

Aanbevelingen Uitvoeringskosten - Nadere uitwerking kosten vermogensbeheer, die de 

Pensioenfederatie in 2013 heeft gepresenteerd en in 2016 heeft herzien. 
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Kosten 

(€1.000) 

% van gemiddeld 

belegd vermogen 

Pensioenuitvoeringskosten     

Bruto uitvoeringskosten 1.186    

Aan kosten vermogensbeheer toegerekend 297    

Netto uitvoeringskosten (U)  889   

Vermogensbeheerkosten     

Beheerkosten (inclusief valuta afdekking) 2.993  0,29  

Bewaarloon 210  0,02  

Advieskosten 105  0,01  

Diensten custodian 193  0,02  

Diversen 140  0,01  

Toegerekende interne kosten 297  0,03  

Totale vermogensbeheerkosten excl. 

Transactiekosten (B) 
 3.938  0,38 

Transactiekosten (T) 929 929 0,09 0,09 

Vermogensbeheerkosten incl. transactiekosten (B+T)  4.867  0,48 

Totale kosten pensioenfonds (B+T+U)  5.756   

Waarvan niet zichtbaar in de jaarrekening 

wegens saldering met de beleggingsopbrengsten 
 3.212   

 

De Pensioenfederatie geeft in de Aanbevelingen Uitvoeringskosten - Nadere uitwerking kosten 

vermogensbeheer aan dat in de berekening van de pensioenuitvoeringskosten per deelnemer 

alleen de actieve deelnemers en de pensioengerechtigde deelnemers meegenomen dienen te 

worden. Zo bepaald zijn de pensioenuitvoeringskosten per deelnemer €298 per jaar (2020: €337 

per jaar). Deze bedragen zijn uiteraard niet in € 1.000 maar in Euro’s. 

 

De daling komt doordat er minder project- en actuariskosten waren en BTW voor de diensten van 

externe bestuurders door een gerechtelijke uitspraak verviel voor o.a. pensioenfondsen. Daarnaast 

werden vergader- en reiskosten bespaard doordat het hele jaar digitaal is vergaderd. De 

zogenaamde pensioenuitvoeringskosten per participant (dus inclusief gewezen deelnemers) 

bedroegen €186 per jaar (2020: €194 per jaar). Deze bedragen zijn uiteraard niet in €1.000 maar 

in euro’s. 

 

Aangaande pensioenuitvoeringskosten per deelnemer is de positie van het pensioenfonds ten 

opzichte van alle ondernemingspensioenfondsen weergegeven als blauw bolletje in de grafiek op 

de volgende pagina. Daar bevindt het pensioenfonds zich net onder de mediaan. De meeste 

pensioenfondsen van vergelijkbare omvang zitten daarboven qua pensioenuitvoeringskosten per 

deelnemer. De vergelijking, en meer, kunt u terugvinden en nader bekijken op 

https://www.sprenkelsenverschuren.nl/sv-kostenvergelijker/. 

 

In het algemeen zijn uitvoeringskosten per deelnemer door schaalvoordelen lager bij grote 

fondsen. Verder moeten pensioenuitvoeringskosten worden beoordeeld in het perspectief van de 

mate en kwaliteit van de serviceverlening. Het pensioenfonds is zeer actief op het gebied van 

geschiktheidsbevordering, risicobeheer, communicatie en individuele voorlichting aan deelnemers. 
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Er is overgegaan op het zelf berekenen van de vermogensbeheerkosten terwijl voorheen gebruik 

werd gemaakt van door de bewaarbank verstrekte gegevens. De transactiekosten waren in 2021 

significant hoger dan voorheen vanwege omzetting van de beleggingsportefeuille. De kosten 

vermogensbeheer zijn door deze transitie flink gedaald waardoor de extra transactiekosten binnen 

een jaar worden terugverdiend.  

 

De toelichting op de vermogensbeheerkosten in het bestuursverslag wijkt op onderdelen af van de 

kosten zoals gepresenteerd in de jaarrekening. In de jaarrekening worden alleen kosten 

verantwoord die direct bij het pensioenfonds in rekening zijn gebracht, overeenkomstig de 

Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De administratieve uitvoeringskosten zoals 

opgenomen in het bestuursverslag sluiten wel aan op de kosten in de jaarrekening. 

 

Financiële positie en herstelplan 

 

Het pensioenfonds heeft op 19 maart 2021 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij De 

Nederlandsche Bank. Dit is door De Nederlandsche Bank goedgekeurd op 19 mei 2021. Uit het 

herstelplan blijkt dat het pensioenfonds naar verwachting zonder aanvullende maatregelen binnen 

de wettelijke termijn uit de situatie van reservetekort zal geraken en dat bij ongewijzigd beleid en 

het niet verlenen van toeslagen beneden een dekkingsgraad van 110% herstel mogelijk is binnen 

de daarvoor gestelde wettelijke termijn. 

 

Op 24 maart 2022 is conform de wettelijke eisen en kaders opnieuw een geactualiseerd 

herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. In dit plan wordt herstel uit reservetekort binnen 

een jaar verwacht omdat het herstel in 2021 veel groter was dan eerder verwacht. 

 

Het herstelplan is te raadplegen via de website van het pensioenfonds. Ook worden daar de 

dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad maandelijks gepubliceerd. 

 

Uitvoeringskosten per deelnemer in 2020. Bron: DNB en S&V kostenvergelijker 

Rood bolletje = Stichting Pensioenfonds Xerox 
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(Beleids)dekkingsgraad 

 

De maandelijkse dekkingsgraad is gebaseerd op het aanwezige fondsvermogen en de technische 

voorzieningen. Het aanwezige fondsvermogen per maandeinde bestaat uit de waarde van de 

beleggingen. De technische voorzieningen per maandeinde zijn gebaseerd op de fondsgrondslagen 

en de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde rentetermijnstructuur per maandeinde. 

 

Onder het Financieel Toetsingskader is de beleidsdekkingsgraad leidend voor alle beleids-

maatregelen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse 

dekkingsgraden. Op 31 december 2021 was de actuele dekkingsgraad 113,3% De beleids-

dekkingsgraad ultimo 2021 was 108,8%. De dekkingsgraden hebben zich in 2021 als volgt 

ontwikkeld: 

 

 

 

Haalbaarheidstoets 

 

De haalbaarheidstoets geeft inzicht in het te verwachten pensioenresultaat op fondsniveau en de 

risico’s die daarbij spelen, gegeven de financiële opzet. Bij de invulling van de haalbaarheidstoets 

zijn voor het bestuur kwantitatieve ondergrenzen bepaald, die passen binnen de risicohouding. 

Ook de richtniveaus en bandbreedtes die per beleggings- en risicocategorie in het beleggingsbeleid 

zijn opgenomen op basis van de prudent person-regel, moeten aansluiten bij de risicohouding, 

zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn. De haalbaarheidstoets wordt uitgevoerd 

conform artikel 22 van het Besluit financieel toetsingskader en de nadere uitwerking in artikel 30 

van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Het pensioenfonds heeft 

in september 2015 de aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd en bij De Nederlandsche Bank 

ingediend. Ieder jaar wordt de haalbaarheidstoets opnieuw uitgevoerd. 

 

De haalbaarheidstoets van 2021 geeft de volgende resultaten: 

▪ de ondergrens voor het verwachte pensioenresultaat is 88%; 

▪ de maximale afwijking van het pensioenresultaat in het slechtweerscenario ten opzichte van 

het verwachte pensioenresultaat is 21%. 
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Het verwachte pensioenresultaat is ten opzichte van de vorige haalbaarheidstoets ongeveer 

hetzelfde gebleven, met name door een vergelijkbare dekkingsgraad per eind 2019 en eind 2020, 

en een beperkt effect van de nieuwe scenarioset en het nieuwe deelnemersbestand. In de 

haalbaarheidstoets wordt de ondergrens voor het verwachte pensioenresultaat overschreden. De 

relatieve afwijking valt wel binnen de vastgestelde grens. Conform de actuariële en 

bedrijfstechnische nota is het pensioenfonds, nu niet is voldaan aan één van de vastgestelde 

grenzen, in overleg getreden met de sociale partners. Er is daarbij gezamenlijk afgesproken om nu 

niets te wijzigen. 

 

Toeslagverlening 

 

Onder het Financieel Toetsingskader worden strenge voorwaarden gesteld aan het verlenen van 

toeslagen. Toeslagverlening mag alleen plaatsvinden indien deze toekomstbestendig is. Dit 

betekent dat het pensioenfonds de pensioenen alleen naar rato mag verhogen indien de 

beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Dat was eind 2021 niet het geval. 

 

De wetgever is vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel voornemens om toeslagverlening 

mogelijk te maken vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105%. Vanwege de daaraan verbonden 

strenge voorwaarden is tussentijdse toeslagverlening in 2022 zeer onwaarschijnlijk. Een eventueel 

besluit daarover zal pas door het bestuur worden genomen nadat de betreffende wetswijziging is 

ingegaan. Zoals opgenomen in het toeslagbeleid, toegelicht in de jaarrekening, is toeslagverlening 

voorwaardelijk. 

 

Korting 

 

Conform het Financieel Toetsingskader moeten pensioenfondsen de pensioenaanspraken en de 

pensioenrechten korten als op zes opeenvolgende meetmomenten de beleidsdekkingsgraad onder 

de minimaal vereiste dekkingsgraad ligt én als de dekkingsgraad op dat moment onder de 

minimaal vereiste dekkingsgraad ligt. In november 2019 is een tijdelijke ministeriële regeling van 

kracht geworden om zoveel als mogelijk te voorkomen dat pensioenfondsen op korte termijn de 

pensioenen moesten korten. 

 

De uitbraak van COVID-19 in 2020, de hierop volgende onzekerheid op de financiële markten en 

de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel zijn aanleiding geweest om deze tijdelijke 

vrijstellingsregeling voor de boekjaren 2020 en 2021 te verlengen, zodat kortingen zoveel als 

mogelijk worden voorkomen. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% mogen per 

31 december 2021 gebruikmaken van de vrijstelling en hoeven de pensioenen niet te verlagen. 

 

Door de fors gestegen dekkingsgraad, tot boven het minimaal vereist eigen vermogen van 

104,0%, is het niet meer nodig een beroep te doen op deze vrijstellingsregeling. Mocht de 

dekkingsgraad hier weer onder zakken, dan start in het huidige pensioenstelsel een nieuwe 

periode van vijf jaar om dit te boven te komen. 

 

Het nieuwe pensioenstelsel wordt naar verwachting vóór 2027 ingevoerd en indien de bestaande 

rechten worden ‘ingevaren’ in het nieuwe pensioenstelsel zijn de huidige regels niet meer van 

toepassing. 
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Beleggingenparagraaf 

 

Beleggingsklimaat 2021 

 

Zijn we COVID-19 nu wel of niet de baas? 

 

Was 2020 het jaar dat de wereld geconfronteerd werd met de dreun van de uitbraak van het 

coronavirus, 2021 werd het jaar waarop de eerste stappen richting normalisatie werden gezet. 

Hoewel er zeker overwinningen werden gevierd, valt echter moeilijk te ontkennen dat de strijd 

tegen het virus nog zeker niet achter ons ligt. Zo heeft op het moment van schrijven minder dan 

60% van de wereldbevolking minimaal één vaccin ontvangen, wat inhoudt dat 40% van de 

bevolking nog helemaal niet gevaccineerd is. Deels gaat het hier om een verdelingsprobleem: de 

rijkere landen die (meer dan) voldoende vaccins hebben bemachtigd terwijl de armere landen 

achteraan de rij mochten aansluiten. Deels gaat het hier ook om een wantrouwen tegen vaccins. 

Zo zijn de vaccinatieniveaus in landen als de VS, Duitsland en Rusland te laag om de zogenoemde 

‘groepsimmuniteit’ te bereiken. Daar komt nog eens bij dat we sinds het einde van 2021 te maken 

hebben met de Omikron variant, die tot een sterke stijging van het aantal besmettingen heeft 

geleid. Hoewel de vaccins zeker bescherming bieden tegen ernstige ziekte of overlijden, kan de 

combinatie van de grotere besmettelijkheid en de (te) lage vaccinatiegraad in een aanzienlijk deel 

van de wereld nog tot de nodige problemen leiden.  

 

Wereldeconomie herstelt, maar… 

 

Ondanks het feit dat we het coronavirus nog niet voldoende onder controle hebben, heeft de 

wereldeconomie zich in 2021 stevig hersteld van de mokerslag die in 2020 is uitgedeeld. De mate 

van herstel verschilt hierbij per regio, afhankelijk van het gevolgde lock-down beleid, de 

generositeit van steunpakketten van de overheden en de snelheid waarmee het 

vaccinatieprogramma is uitgerold. In sommige landen (de VS, China, Nederland) ligt de omvang 

van de economie inmiddels weer boven het niveau van het vierde kwartaal van 2019, maar veel 

andere landen zijn nog midden in de herstelfase. Met name landen met een lage vaccinatiegraad, 

beperkte financiële armslag en een hoge afhankelijkheid van het toerisme blijven achter bij het 

herstel elders. Dat ook het VK achterblijft zal daarnaast tenminste gedeeltelijk een direct gevolg 

zijn van het Brexitproces, wat ook verre van soepel verloopt. 
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Het herstel van de COVID-19-schok vindt niet overal gelijkmatig plaats 

 

 

Bron: BlackRock Investment Institute met data van Bloomberg, November 2021. Toelichting: de 

grafiek toont het verloop van het reële BBP van de verschillende regio’s en landen, waarbij Q4 

2019 als startwaarde op 100 is gesteld 

 

Een andere indicatie dat de herstelfase niet altijd even soepel verloopt, is het optreden van de 

nodige knelpunten en tekorten in de wereldeconomie. Dit jaar zagen we onder andere berichten 

over tekorten aan bouwmaterialen, tankerschepen, truckers, horecapersoneel, halfgeleiders en gas 

(in Europa). Het meest directe gevolg van de optredende spanningen tussen vraag en aanbod is de 

stevige stijging van de inflatie. Zowel in Amerika (6,8%) als de eurozone (5,0%) is de inflatie aan 

het einde van het jaar naar het hoogste niveau sinds het begin van de jaren ‘90 opgelopen, 

waarbij de vraag centraal staat in hoeverre het hier om een tijdelijk of een blijvend fenomeen 

gaat. Aan het einde van 2021 lijkt er bij de meeste centrale banken een draai in het denken 

omtrent inflatie te hebben plaatsgevonden, waarmee 2022 het jaar wordt waarin de monetaire 

teugels wereldwijd zullen worden aangehaald. De mogelijke uitzondering hierop wordt gevormd 

door de ECB, die vooralsnog vasthoudt aan het extreem ruime monetaire beleid. 

 

Financiële markten 

 

Of 2021 een mooi of een slecht beleggingsjaar was, hangt volledig af naar welke beleggings-

categorie we kijken. Voor aandelen is het -wederom- een prima jaar geweest. Niet alleen hebben 

de aandelenmarkten weten te profiteren van het sterke herstel van de gerapporteerde winstcijfers 

en de gunstige groeivooruitzichten voor 2022, maar bovendien hadden ze de wind in de rug van 

de wel zeer lage (kapitaal)marktrente. Zeker als je de hoge inflatie in ogenschouw neemt, bieden 

obligaties momenteel geen aantrekkelijk beleggingsalternatief, waardoor de overstap naar meer 

risicodragend beleggingsmiddelen voor de hand ligt. Het grote risico van de oplopende inflatie 

heeft vooralsnog geen echte schade berokkend, waarbij met name de zeer beperkte stijging van 
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de kapitaalmarktrente opmerkelijk te noemen is. De reële rente is inmiddels overal negatief, wat 

slechts een ondersteuning betekent voor reële waarde als aandelen. 

 

Obligatiebeleggers zullen met heel wat minder plezier op het beleggingsjaar 2021 terugkijken. De 

kapitaalmarktrente is wereldwijd naar zo’n laag niveau gezakt dat het bijna geen buffer vormt voor 

eventuele prijsontwikkelingen. Als de kapitaalmarktrente vervolgens ook maar een klein beetje 

oploopt, duwt dat gelijk het rendement voor de hele asset klasse in het rood. Waar de MSCI All 

Countries total return index het jaar met een rendement van ruim 21% afsloot, wist binnen de 

obligatiemarkten alleen de high yield markt met een kleine plus (0,9%) af te sluiten: alle andere 

obligatiebeleggingen eindigden in de min.  

 

Beleggingsbeleid 

 

In 2021 zijn de uitkomsten uit de ALM studie 2020, die zijn vastgelegd in een nieuw meerjarig 

strategisch beleggingsbeleid, geïmplementeerd in de portefeuille. De portefeuille is opnieuw 

ingedeeld in een Matching deel en een Return deel, de aandelen ontwikkelde landen zijn vanuit 

een allocatie naar Europa en de VS omgezet in een wereldwijde allocatie en het belang in 

grondstoffen is omgezet naar staatsobligaties van opkomende landen, beter bekend als Emerging 

market debt. Het totale risicoprofiel is gelijk gebleven. De strategische beleggingsmix is als volgt: 

 

Strategische beleggingsmix 
Norm 

(%) 

Matching Totaal 45,0 

  LDI-fund 44,0 

  Liquide middelen 1,0 

      

Return Totaal 55,0 

Hoogrentend Totaal 15,0 

  - High yield 10,0 

  
- Emerging market debt 

(HC) 
2,5 

  - Emerging market debt (LC) 2,5 

Aandelen Totaal 29,5 

  - Wereldwijd 19,0 

  - Emerging markets 10,5 

Vastgoed Totaal 10,5 

  - Europa 7,8 

  - Verenigde Staten 2,7 

Totaal   100,0 

 

Activiteiten in de portefeuille 

 

Teneinde de ALM implementatie uit te voeren zijn nieuwe vermogensbeheerders geselecteerd voor 

aandelen ontwikkelde landen wereldwijd en emerging market debt. Gelijktijdig is voor emerging 

markets aandelen een passieve manager geselecteerd, dit deel was nog actief beheerd. Voor 

aandelen is Northern Trust Asset Management gekozen met custom ESG varianten van de twee 

beleggingsfondsen. Voor EMD is Legal & General asset management geselecteerd.  
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Het pensioenfonds heeft zoals gebruikelijk onttrekkingen gedaan aan de beleggingsportefeuille ten 

behoeve van uitbetaling van de pensioenverplichtingen (er zijn meer uitkeringen dan er aan 

premie binnenkomt). Hiermee wordt ook het herbalanceringsproces ondersteunt. Totaal is er €26 

miljoen onttrokken. 

 

Beleggingscyclus 

 

Binnen de kaders van het Strategische beleggingsbeleid is een risico budget studie uitgevoerd om 

de normportefeuille voor het beleggingsplan 2022 te optimaliseren. Verder hebben de evaluaties 

van de beleggingscategorieën en van de vermogensbeheerders een prominente plaats in de 

jaarlijkse Roadmap. 

 

Verantwoord beleggen 

 

Kern MVB-beleid 

 

Het bevorderen van ESG-factoren is een belangrijke bouwsteen van het beleggingsbeleid: het leidt 

op lange termijn tot een beter rendement en met name engagement is een zinvolle aanpak. 

 

De primaire doelstelling van het pensioenfonds is het verzorgen van de pensioenuitkeringen en het 

streven naar toeslagverlening. Vervolgens wil het pensioenfonds graag een bijdrage leveren aan 

een betere maatschappij. Dit betreft tenminste drie gebieden: het beleid en de prestaties van 

bedrijven op sociaal en milieuvlak en op het gebied van (goed) bestuur. In het Engels wordt dit 

vaak aangeduid als ESG-factoren (environmental, social and governance). Het pensioenfonds wil 

meer doen dan het wettelijk minimum, maar de implementatie moet wel praktisch haalbaar zijn 

(doelstelling). 

 

Het pensioenfonds heeft de visie dat bedrijven die zich op deze gebieden inzetten op lange termijn 

een beter rendement zullen laten zien dan bedrijven die hier niet bewust mee omgaan. Op korte 

termijn is deze relatie niet altijd aanwezig of duidelijk waarneembaar. Het betere rendement op 

lange termijn dient de primaire doelstelling van het pensioenfonds: de pensioenuitkeringen en het 

streven naar toeslagverlening (ESG-beleggingsbeginsel). 

 

Het pensioenfonds is ervan overtuigd dat engagement (in gesprek gaan met ondernemingen) en 

een goed stembeleid op lange termijn het beste werken. Slechts wanneer engagement lange tijd 

geen effect oplevert of wanneer de beleggingen apert in strijd zijn met de onze principes, komt de 

aanpak van uitsluitingen aan de orde. 

 

Implicaties voor het beleid 

 

▪ Bij de beoordeling van alle beleggingscategorieën (investment cases) en beleggings-

mogelijkheden (investeringsvoorstellen) speelt ESG een rol. De nadruk ligt daarbij op de SDG’s 

“goede gezondheid en welzijn”, “kwaliteitsonderwijs”, “betaalbare en duurzame energie” en 

“klimaatactie”.  

▪ Bij elk gesprek met vermogensbeheerders wordt ESG aan de orde gesteld en worden de 

beheerders gestimuleerd tot verdere ontwikkelingen op dit gebied.  

▪ ESG-beleggingen mogen niet leiden tot significant hogere kosten. 

▪ Het pensioenfonds stelt als voorwaarde bij elke nieuwe belegging de uitsluiting van 

controversiële wapens en tabak. 
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▪ Het pensioenfonds bespreekt met alle vermogensbeheerders minstens 1x per jaar het 

engagement beleid en de concrete invulling hiervan in gespreken met bedrijven en toetst het 

engagement beleid met de eigen uitgangspunten van SPX. 

▪ Het pensioenfonds zorgt ervoor dat er namens het pensioenfonds wordt gestemd in 

aandeelhoudersvergaderingen volgens de principes van goed corporate governance en toetst 

dit 1x per jaar aan de eigen uitgangspunten van SPX. 

▪ Het pensioenfonds integreert – mede in relatie tot IORP II – het ESG-beleid in het 

risicoraamwerk van het pensioenfonds.  

▪ De vastgoedfondsen, waarin wordt belegd, nemen deel aan de Global Real Estate 

Sustainability Benchmark GRESB (of gelijkwaardig) en scoren bovengemiddeld en streven 

voortdurend naar een verdere verbetering van de score.  

▪ Het pensioenfonds zoekt zoveel mogelijk aansluiting bij breed geaccepteerde ESG-

beoordelingen en rating methodieken, zoals van Sustainalytics, Robeco SAM en GRESB.  

▪ Het pensioenfonds onderzoekt of, in samenwerking met andere pensioenfondsen, vormen van 

overleg toepasbaar zijn. 

 

Uitvoering 

 

De ambitie die in het beleid is vastgelegd is eind 2020 aan deelnemers voorgelegd in een jaarlijkse 

enquête. De algemene respons was als volgt samen te vatten: 20% vindt MVB belangrijk, ook als 

dat beperkt kosten met zich meebrengt, terwijl 62% het wel belangrijk vindt maar rendement 

belangrijker acht. 6% vindt MVB niet belangrijk en de overige 12% heeft geen mening. De 

beleggingsadviescommissie heeft deze input meegenomen in de implementatie van het MVB-beleid 

in de nieuw geselecteerde beleggingsfondsen. Per eind 2021 was er in de volgende categorieën 

een zekere mate van ESG activiteit doorgevoerd: 

▪ aandelen wereldwijd en emerging markets: ESG screening en engagement; 

▪ hoogrentend wereldwijd ontwikkelde landen: ESG integratie; 

▪ emerging market debt in hard currency: ESG screening en uitsluitingen; 

▪ onroerend goed fondsen: een gemiddelde GRESB score van 90 (met 5 sterren); 

▪ geldmarktfonds: uitsluitingen. 

 

Sustainable Finance Disclosure Regulation 

 

In 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht geworden. De SFDR 

bevat regelgeving voor financiële instellingen (waaronder pensioenfondsen) voor het verschaffen 

van informatie omtrent het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering hiervan. De implementatie van 

SFDR bestaat uit twee levels. 

 

Per 10 maart 2021 diende het pensioenfonds te voldoen aan level 1 van de SFDR. Level 1 bevat 

regelgeving over de wijze waarop duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in het beleid en voor 

de wijze van rapportage over de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaam-

heidsfactoren. 

 

Het pensioenfonds heeft gekozen voor de opt-out voor de rapportage van ongunstige effecten van 

beleggingen (artikel 4 SFDR). De redenen hiervoor zijn de omvangrijke rapportageverplichtingen. 

Voor pensioenfondsen die ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op 

duurzaamheidsfactoren meewegen, geldt dat zij ook over een groot aantal indicatoren zullen 

moeten rapporteren. Het pensioenfonds is daarbij ook afhankelijk van de gegevens over 

ongunstige effecten die de vermogensbeheerders kunnen aanbieden. Dit kan mogelijkerwijs leiden 
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tot additionele, arbeidsintensieve en dure rapportages. Vanwege deze kosten sluit dit niet aan bij 

de eerste doelstelling van het pensioenfonds om met grote mate van zekerheid nominale 

pensioenen uit te keren. Het pensioenfonds wil eerst toetsen of aan deze rapportage-

verplichtingen kan worden voldaan, voordat ervoor gekozen wordt de ongunstige effecten, 

conform SFDR-vereisten, mee te wegen in de beleggingsbeslissingen. 

 

Aanvullend dient te worden gerapporteerd hoe het pensioenproduct geclassificeerd wordt conform 

artikelen 8 en 9 van de SFDR. Het pensioenfonds heeft deze evaluatie uitgevoerd en classificeert 

het pensioenproduct als grijs/overig product (financieel product dat niet als duurzaam wordt 

gepromoot). 

 

Per 1 januari 2023 dienen financiële instellingen ook te voldoen aan level 2 van de SFDR. Level 2 

bevat onder meer de eis om de classificatie van beleggingen naar duurzaamheid toe te lichten in 

het jaarverslag. Op dit moment is de concrete uitwerking van level 2 nog in ontwikkeling. 

 

Bedragen hierna in de tekst zijn weergeven in €1.000, tenzij anders aangegeven. 

 

Asset mix 

 

De strategische asset mix en realisatie kunnen als volgt worden samengevat: 

 

 
Strategische allocatie 

 

Feitelijke allocatie per 

31 december 2021 

 (%) (%) (€1.000) 

Vastrentende waarden / Matching 45,0 42,7 441.081 

Renteafdekking verplichtingen (LDI fonds) 44,0 42,4 438.076 

Liquiditeiten 1,0 0,3 3.005 

Return portefeuille 55,0 57,3 592.051 

Hoogrentend totaal 15,0 14,6 150.959 

High yield 10,0 9,8 100.864 

Emerging market debt (harde valuta / USD) 2,5 2,4 24.694 

Emerging market debt (lokale valuta) 2,5 2,5 25.401 

Aandelen totaal 29,5 31,8 328.319 

Opkomende landen 10,5 10,6 109.414 

Ontwikkelde landen wereldwijd 19,0 21,2 218.906 

Indirect vastgoed totaal 10,5 10,9 112.773 

Nederland – woningen 

7,8 

3,2 32.719 

Nederland – winkels 0,9 9.281 

Aandelen vastgoed 0,0 0 

Europa 4,2 43.365 

Noord-Amerika 2,7 2,7 27.408 

Grondstoffen 0,0 0,0 0 

Totaal 100,0 100,0 1.033.132 
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In 2020 heeft een Asset Liability Management-studie plaatsgevonden en in de voorbereiding 

daarvan heeft het bestuur op grond van aangescherpte beleggingsbeginselen besloten 

grondstoffen niet meer als ‘investeerbaar’ te beschouwen. De belangrijkste uitkomst van de studie 

is dat het pensioenfonds de belegging in grondstoffen vervangt door obligaties opkomende 

markten (EMD). In 2021 heeft selectie van vermogensbeheerders EMD en aandelen opkomende en 

ontwikkelde markten plaatsgevonden. Daarbij zijn passief beheerde fondsen geselecteerd, die 

maatschappelijk verantwoord beleggen in lijn met het beleid van het pensioenfonds. Overheveling 

van het vermogen is gebeurd in de (na)zomer van 2021. 

 

In dit overzicht is de waarde van valuta-afdekking bij vastrentende waarden geteld omdat valuta- 

en renteafdekking bij dezelfde vermogensbeheerder is ondergebracht. Het aandeel in het fonds dat 

in winkels belegt, staat sinds 2019 ‘in de verkoop’, maar het daarvoor verkopen van winkelpanden 

gaat mede door de COVID-19-pandemie uiterst moeizaam. Huuropbrengsten zijn redelijk op peil 

gebleven, maar er vindt gestage afwaardering plaats van de panden in dit fonds. 

 

Om voor boekjaar 2021 een aansluiting te maken met de balans, dient de post ‘Totale 

beleggingen’ ad €1.030.127 vermeerderd te worden met de liquiditeiten ad €3.005. 

 

Bandbreedtes 

 

 
Structureel 

(%) 

Minimum 

(%) 

Maximum 

(%) 

Vastrentende waarden/matching 45,0 40,0 50,0 

Renteafdekking verplichtingen (LDI-fonds) 44,0 41,0 47,0 

Liquiditeiten 1,0 0,0 10,0 

Returnportefeuille 55,0 50,0 60,0 

Hoogrentend totaal 15,0 13,0 17,0 

High yield 10,0 9,0 11,0 

Emerging market debt (harde valuta/USD) 2,5 2,0 3,0 

Emerging market debt (lokale valuta) 2,5 2,0 3,0 

Aandelen totaal 29,5 27,0 32,0 

Ontwikkelde landen wereldwijd 19,0 17,0 21,0 

Opkomende landen 10,5 9,0 12,0 

Indirect vastgoed 10,5 8,50 12,50 

Nederland - woningen 

7,80 5,00 10,50 Nederland - winkels 

Europa 

Noord-Amerika 2,70 0,0 3,5 

Grondstoffen 0,0 0,0 0,0 

 

Rendement 

 

 
Portefeuille 

(%) 

Benchmark 

(%) 

Verschil 

(%) 

Vastrentende waarden/matching -13,58 -13,31 -0,31 

Renteafdekking verplichtingen (LDI-fonds) -13,60 -13,60 0,00 

Liquiditeiten -5,29 0,00 -5,29 
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Returnportefeuille 18,34 17,90 0,37 

Hoogrentend totaal 3,02 4,12 -1,05 

High yield 3,12 4,21 -1,04 

Emerging market debt (harde valuta/USD) (na 

16 augustus) 
1,60 2,16 -0,54 

Emerging market debt (lokale valuta) (na 16 

augustus) 
-1,23 -0,92 -0,31 

Aandelen totaal 22,49 21,36 0,93 

Europa (tot 15 september) 18,43 19,18 -0,63 

Noord-Amerika (tot 15 september) 25,40 24,88 0,41 

Ontwikkelde landen wereldwijd (na 15 

september) 
9,97 9,89 0,08 

Opkomende landen (beheerder tot 3 augustus) 6,91 4,73 2,08 

Opkomende landen (beheerder na 3 augustus) -0,42 -0,20 -0,22 

Indirect vastgoed 16,36 16,36 0,00 

Nederland - woningen 22,48 8,04 13,37 

Nederland - winkels -4,59 -0,07 -4,52 

Europa 9,94 9,94 0,00 

Noord-Amerika 30,27 30,27 0,00 

Grondstoffen (tot 16 augustus) 27,04 27,13 -0,07 

Totaal 3,43 2,87 0,54 

 

Actuariële paragraaf 

 

Actuariële analyse 

 

De actuariële analyse van het saldo van baten en lasten kan als volgt worden weergegeven: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Premieresultaat   

Premiebijdragen 6.608 7.264 

Pensioenopbouw -8.236 -8.785 

Pensioenuitvoeringskosten -85 -262 

 -1.713 -1.783 

Interestresultaat   

Beleggingsresultaten 33.051 85.984 

Rentetoevoeging voorziening pensioenverplichtingen 5.268 3.027 

Wijziging marktrente 60.248 -100.870 

 98.567 -11.859 

Overig resultaat   

Resultaat op waardeoverdrachten 

(saldo overdracht van rechten) 
17 3 

Resultaat op arbeidsongeschiktheid 103 -54 

Resultaat op sterfte -893 -466 

Resultaat op uitkeringen 5 -63 
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Resultaat op kosten 0 0 

Resultaat op mutaties -41 -212 

Resultaat op toeslagen 0 0 

Actualisering overlevingskansen 0 22.012 

Wijziging ervaringssterfte 0 797 

Wijziging partnerfrequenties 0 515 

Wijziging leeftijdsverschil M/V en/of V/M 0 -552 

Wijziging excassokosten 0 -975 

Wijziging pensioenregeling 13 383 

Korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten 0 0 

Overige baten en lasten 7 -10 

 -789 21.378 

Totaal saldo van baten en lasten 96.065 7.736 

 

Resultaat op premie 

 

Het resultaat op premie is het verschil tussen aan de ene kant de feitelijke premies zoals deze in 

het boekjaar worden ontvangen van werkgevers en werknemers en aan de andere kant het voor 

de tijdsevenredige opbouw van de pensioenaanspraken benodigde bedrag en overige benodigde 

opslagen. Hiervoor wordt uitgegaan van de rentetermijnstructuur. Per saldo is een negatief 

resultaat ontstaan van €1.713 (2020: negatief resultaat van €1.783). 

 

De kostendekkende premie, de feitelijke premie en de gedempte premie volgens artikel 130 van 

de Pensioenwet zijn als volgt: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Kostendekkende premie 9.458 10.251 

Feitelijke premie 6.608 7.264 

Gedempte premie 6.529 6.050 

 

 

Toelichting op de zuivere en gedempte kostendekkende premie: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

 zuiver gedempt zuiver gedempt 

Actuariële inkoop opbouw 7.886 3.742 8.426 3.407 

Actuarieel benodigde koopsom risicodekking 350 291 359 290 

Totaal 8.236 4.033 8.785 5.281 

Opslag vereist vermogen 1.137 557 1.204 507 

Opslag uitvoeringskosten 85 85 262 262 

Actuarieel benodigde koopsom voorwaardelijke 

onderdelen 
0 1.854 0 1.584 

Opslag toeslagverlening actieve deelnemers 0 0 0 0 

Kostendekkende premie 9.458 6.529 10.251 6.050 
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Resultaat op interest 

 

De technische voorzieningen zijn gebaseerd op de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde 

rentetermijnstructuur. 

 

Het resultaat op interest wordt bepaald door het behaalde beleggingsrendement te vergelijken met 

de toevoeging voor interest aan de technische voorzieningen. Per saldo is de post 

beleggingen/marktrente positief in 2021: 

▪ Over het boekjaar 2021 is een positief beleggingsrendement behaald over het vermogen. In 

dit beleggingsrendement zijn de vermogensbeheerkosten verrekend. 

▪ Voor oprenting van de technische voorzieningen voor risico fonds was een (negatief) 

rendement van -0,533% benodigd. Dit zorgt voor een positief resultaat. 

▪ De door De Nederlandsche Bank gepubliceerde rentetermijnstructuur is gestegen. Deze daling 

van de rente heeft een verlagend effect op de voorziening en daarmee een positief effect op 

het resultaat. 

 

Het resultaat op beleggingen van €33.051 (2020: €85.984) is het resultaat van verlies op 

renteafdekking en winst op de rendementsportefeuille. Door de gestegen rente daalde de waarde 

van de LDI-portefeuille voor renteafdekking. Vrijwel alle beleggingen in de returnportefeuille 

stegen daarentegen in waarde, met als uitschieter grondstoffen (+27% tot 16 augustus 2021). 

 

Resultaat op arbeidsongeschiktheid 

 

Er is een positief resultaat geboekt op arbeidsongeschiktheid van €103 (2020: negatief resultaat 

van €54). Over boekjaar 2021 is de ‘schade’ als gevolg van arbeidsongeschiktheid lager dan de 

reservering voor premievrijstelling. Gedurende 2021 zijn er vier nieuwe (partieel) 

arbeidsongeschikte deelnemers bijgekomen, is er één arbeidsongeschikte deelnemer met 

terugwerkende kracht verwerkt en heeft er één revalidatie plaatsgevonden. 

 

Resultaat op sterfte 

 

Er is per saldo een negatief resultaat op sterfte van €893 (2020: negatief resultaat van €388), 

bestaande uit een positief resultaat op langleven van €169.000 en een negatief resultaat op 

kortleven van €1.075. Restitutie van te veel betaalde premie herverzekering en winstdeling 

zorgden voor een plus van €13. Opgeteld ontstaat een negatief resultaat van €893. Actuarieel 

werden 99 overlijdens verwacht en in werkelijkheid waren dat er 115. De verdeling ziet u in 

overstaande tabel. 

 

Overlijdensgevallen 

in 2021 
Actieven 

Gewezen 

deelnemers 

Ingegaan 

pensioen 

Ingegaan 

nabestaanden- 

pensioen 

Totaal 

Werkelijk 2 12 68 33 115 

Verwacht 2 5 53 39 99 

Verschil 0 7 15 -6 16 

 

 

Resultaat op uitkeringen 

 

Het positieve resultaat op uitkeringen van €5 (2020: negatief resultaat van €63) is gelijk aan het 

verschil tussen de uit de voorziening vrijgevallen uitkeringen en de werkelijke betaalde uitkeringen 
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(inclusief afkopen). Omdat het resultaat op uitkeringen jaren achtereen negatief was, is dit in 2020 

onderzocht. Daarbij zijn onjuiste interpretaties weggenomen en bleek er een verschil te zitten in 

de uitkering in de maand van overlijden van pensioengerechtigde deelnemers in de 

pensioenadministratie versus de werkelijkheid. Dit is vanaf boekjaar 2021 juist geconfigureerd in 

de pensioenadministratie en die sluit nu wel aan op de werkelijke betaalde uitkeringen. 

 

Resultaat op kosten 

 

Het resultaat op kosten bestaat uit de vrijval van de kostenopslag uit de technische voorzieningen 

in verband met gedane pensioenuitkeringen en de vrijgevallen opslag voor kosten uit de premie 

ten opzichte van de werkelijke kosten uit de staat van baten en lasten. Per saldo is het resultaat 

nihil (2020: nihil). 

 

Resultaat op mutaties 

 

Er is een negatief resultaat op mutaties van €41 (2020: negatief resultaat van €212). 

 

Resultaat op toeslagen 

 

Aangezien er geen toeslagen zijn verleend in het boekjaar, is dit resultaat nihil (2020: nihil). 

 

Resultaat op overlevingskansen en ervaringssterfte 

 

Er is in 2021 geen aanleiding geweest voor onderzoek naar de actuariële grondslagen. De 

grondslagen zijn dus niet gewijzigd en daarmee is het resultaat nihil. 

 

Resultaat op wijziging partnerfrequenties 

 

Er is in 2021 geen aanleiding geweest voor onderzoek naar de actuariële grondslagen. De 

grondslagen zijn dus niet gewijzigd en daarmee is het resultaat nihil. 

 

Resultaat op wijziging leeftijdsverschil M/V en V/M 

 

Er is in 2021 geen aanleiding geweest voor onderzoek naar de actuariële grondslagen. De 

grondslagen zijn dus niet gewijzigd en daarmee is het resultaat nihil. 

 

Resultaat op wijziging excassokosten 

 

Indien de premie-inkomsten worden gestaakt, moet het pensioenfonds de kosten louter kunnen 

financieren vanuit de aanwezige kostenvoorziening. Aangezien het pensioenfonds reeds bezig is 

met een toekomstverkenning, is het logisch te veronderstellen dat de verplichtingen in dat geval 

binnen redelijke termijn worden overgedragen. 

 

In 2020 zijn de verwachte excassokosten opnieuw berekend, op basis van analyse van de huidige 

kosten en de verwachte kosten als slapend pensioenfonds, dan wel na overgang naar een 

overnemende partij in de markt. De toen bepaalde kostenvoorziening van 2,6% van de netto 

pensioenverplichting, rekening houdend met de situatie van een slapend pensioenfonds en 

liquidatie na vijf of tien, is niet gewijzigd en daarmee is het resultaat nihil. 
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Resultaat op wijziging pensioenregeling 

 

Vanwege verlaging van het opbouwpercentage is er minder schadevoorziening nodig. Het resultaat 

is €13 positief (2020: €383 positief). 

 

Resultaat op overige baten en lasten 

 

Het positieve resultaat op overige baten en lasten bedraagt per saldo €7 (2020: negatief resultaat 

van €10). 

 

Uitkomsten van de solvabiliteitstoets 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Aanwezig vermogen 1.038.367 1.031.582 

Af: technische voorzieningen -916.559 1.005.839 

Af: minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) -36.852 40.447 

Dekkingspositie 84.956 -14.704 

Af: vereist eigen vermogen (exclusief MVEV) -96.511 97.938 

Reservepositie -11.555 -112.642 

 
 

Integraal risicomanagement 

 

Het beleid voor integraal risicomanagement is in 2019 vastgesteld. Dit paste in het streven van 

het bestuur om, als onderdeel van de governance, de risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen 

(risk response) consequent en systematisch te inventariseren bij de voorbereiding en het nemen 

van besluiten. De risico’s zijn ingedeeld naar strategisch en operationeel, waarbij operationele 

risico’s zijn opgesplitst in financieel en niet financieel. Hierna worden de belangrijkste elementen 

hiervan expliciet toegelicht. 

 

Risicohouding en risico’s: van bruto risico naar netto risico 

 

De risicohouding is de houding van een persoon of groep van personen ten opzichte van een 

bepaalde onzekerheid of risico. Het gaat hier om het expliciteren van de grondhouding ten aanzien 

van risico en rendement, volgens de classificatie: nul - kritisch - gebalanceerd - opportuun - 

maximaal. Deze schaal gaat geleidelijk van risicomijdend naar risicozoekend. 

 

Het pensioenfonds heeft gekozen voor ‘kritisch’ op alle gebieden van beleid en uitvoering, omdat 

die houding volgens het bestuur past bij de missie, die visie, de doelen en de governance van het 

pensioenfonds, met uitzondering van het vermogensbeheer. Op het gebied van vermogensbeheer 

is gekozen voor ‘gebalanceerd’, omdat de gewenste vermogensgroei alleen mogelijk is met een 

bereidheid tot het nemen van risico’s die hoort bij deze klasse. De risicohouding is in 2021 herijkt, 

mede als gevolg van de gewijzigde bestuurssamenstelling. Dit heeft niet geleid tot een wijziging 

van de eerder vastgestelde risicohouding op collectief bestuursniveau. 

 

Het pensioenfonds heeft de volgende risico’s geïdentificeerd die een bedreiging kunnen vormen om 

de strategische doelstellingen te bereiken: 

1. Korting op rechten. 

2. Continuïteit van het bestuur. 
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3. Continuïteit van de uitvoering. 

4. Kritische processen. 

5. Kosten per deelnemer respectievelijk vermogensbeheerder. 

6. Countervailing power. 

7. Integere bedrijfsvoering. 

8. Geschiktheid. 

9. Cyberrisico. 

10. Sponsorrisico. 

11. Wet- en regelgeving. 

12. Stakeholders. 

 

Voorts zijn de volgende operationele risico’s vastgesteld. 

Financieel: 

1. Matchingrisico. 

2. Marktrisico. 

3. Liquiditeitsrisico. 

4. Kredietrisico. 

5. Verzekeringstechnisch risico. 

Niet financieel: 

6. Omgevingsrisico. 

7. Overige operationele risico’s (processen). 

8. Uitbestedingsrisico. 

9. IT-risico. 

10. Integriteitsrisico. 

11. Juridisch risico. 

 

Na identificatie van de risico’s is een inschatting gemaakt van: 

▪ de kans dat het risico zich voordoet in de tijd; en 

▪ de impact, dat wil zeggen de gevolgen die het risico zal hebben op het pensioenfonds als het 

zich voordoet. 

Het resultaat is een lijst met alle bruto risico’s. Vervolgens wordt elk bruto risico vergeleken met 

de risicohouding van het pensioenfonds en bepaald in welke mate de grenzen van de risicohouding 

worden overschreden. 

 

Het bestuur heeft meerdere opties om met risico’s om te gaan. De verschillende mogelijke 

beslissingen om het risico weg te nemen of te verminderen (de risk response) zijn: 

▪ accepteren van het risico (er worden geen extra maatregelen genomen); 

▪ vermijden van het risico (de activiteit waaraan het risico verbonden is, wordt niet (meer) 

uitgevoerd of er wordt een ander besluit genomen); 

▪ overdragen of beperken van het risico (zoals (her)verzekeren en hedgen); 

▪ beheersen van het risico (het treffen van maatregelen om de kans en/of de impact te 

beperken). 

 

De keuze voor de geschikte risk response heeft het bestuur bepaald op basis van de hoogte van 

het bruto risico ten opzichte van de risicobereidheid, het karakter van het risico en de kosten die 

met de keuze van de risk response samenhangen. De gekozen risk response en de bijbehorende 

maatregelen (indien van toepassing) hebben tot doel de kans en/of de impact van het bruto risico 

te verlagen tot binnen de risicohouding. Het resultaat zijn netto risico’s. 
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In onderstaande twee schema’s zijn de posities anno 2020 van de bruto en netto strategische en 

operationele risico’s weergegeven. 

 

 

 

 

 
  

Strategische risico’s: 
1. Korting op rechten 
2. Continuïteit van het bestuur 
3. Continuïteit van de 

uitvoering 
4. Kritische processen 
5. Kosten per deelnemer 

respectievelijk 
vermogensbeheerder 

6. Countervailing power 
7. Integere bedrijfsvoering 
8. Geschiktheid 
9. Cyberrisico 
10. Sponsorrisico 
11. Wet- en regelgeving 
12. Stakeholders 

Bruto risico 
 

Netto risico 

Bruto risico 

 
Netto risico 

Operationele risico's: 
Financieel: 
1. Matchingrisico 
2. Marktrisico 
3. Liquiditeitsrisico 
4. Kredietrisico 
5. Verzekeringstechnisch risico 
6. Niet financieel: 
7. Omgevingsrisico 
8. Overige operationele risico's 

(processen) 
9. Uitbestedingsrisico 

10. IT-risico 
11. Integriteitsrisico 
12. Juridisch risico 
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Ontwikkelingen in 2021 

 

De ontwikkelingen in 2021 zijn als volgt: 

▪ Risicodashboard: Het risicodashboard is in 2021 verder gecompleteerd en op kwartaalbasis 

opgesteld. De rapportage geeft inzicht in de strategische en operationele risico’s. Het 

dashboard is ieder kwartaal door het bestuur besproken en daar waar nodig zijn aanvullende 

acties geformuleerd op basis van de constateringen in de rapportage. 

▪ Beoordeling integraal risicomanagementframework en effectiviteit en doelmatigheid 

risicobeheer: De risicohouding, de risicobereidheid en het risicoraamwerk zoals in 2018 

vastgesteld, zijn in 2021 door het bestuur geëvalueerd in het kader van de eigenrisico-

beoordeling en opnieuw vastgesteld. Het risicoraamwerk omvat de strategische risico-

managementcyclus, de risicoprocessen, de risicogovernance en het risicobewustzijn. Tevens 

heeft het bestuur geconcludeerd dat de effectiviteit en doelmatigheid van het risicobeheer 

voldoende sterk zijn. Met name op het punt van ICT- en cyberrisico is het belangrijk dat dit 

voldoende onder de aandacht van het bestuur komt en blijft en dat hier verdere stappen in 

worden gezet. Het beleid van expliciete koppeling van het risicobeleid inclusief de evenwichtige 

belangenafweging bij specifieke bestuursbesluiten zal worden gecontinueerd. 

▪ Systematische integriteitsrisicoanalyse: Begin 2021 is, net als in voorgaande jaren, de 

systematische integriteitsrisicoanalyse uitgevoerd. Na inventarisatie werden geen significante 

afwijkingen vastgesteld. 

▪ Eigenrisicobeoordeling: In 2021 heeft het pensioenfonds voor het eerst een eigenrisico-

beoordeling uitgevoerd. De eigenrisicobeoordeling is uiteindelijk op 21 december 2021 

ingediend bij De Nederlandsche Bank na vaststelling door het bestuur. De volgende centrale 

vragen heeft het bestuur zich in de eigenrisicobeoordeling gesteld: 

▪ Wat zijn de significante risico’s die de strategische doelstellingen van het pensioenfonds 

kunnen bedreigen? 

▪ Wat zijn de eventuele verbeterpunten ten aanzien van de effectiviteit en doelmatigheid van 

het risicobeheer? 

Op basis van de verkennende scenario’s en de impactanalyse zoals beschreven in de 

eigenrisicobeoordeling onderkent het bestuur de volgende belangrijkste risico’s die de 

strategische doelstellingen van het pensioenfonds in gevaar kunnen brengen: 

▪ Nieuw pensioenstelsel (gekoppeld aan strategisch risico: wet- en regelgeving). 

▪ Toekomst pensioenfonds (gekoppeld aan strategisch risico: continuïteit uitvoering). 

▪ ICT- en cyberrisico (gekoppeld aan strategisch risico: cyberrisico). 

Het bestuur is van mening dat met de getroffen beheersmaatregelen en de projectmatige 

aanpak voor zowel de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel als de toekomst van het 

pensioenfonds de risico’s voldoende in beeld zijn en worden beheerst. 

Als concrete verbeterpunten/actiepunten uit de eigenrisicobeoordeling volgen: 

▪ Het nader concretiseren van de benodigde stappen op het gebied van ICT- en cyberrisico. 

▪ Het zorgdragen voor een goede koppeling van het risicomanagement en de specifieke 

risico’s aan bestuursbesluiten. 

Het pensioenfonds voert eenmaal per drie jaar een reguliere eigenrisicobeoordeling uit. 

Daarnaast kunnen tussentijdse beoordelingen uitgevoerd worden, indien daar aanleiding voor 

is. De reguliere eigenrisicobeoordeling sluit aan bij de frequentie waarmee het pensioenfonds 

een Asset Liability Management-studie uitvoert. In het kader van efficiëntie wordt de 

eigenrisicobeoordeling opgesteld na afloop van een Asset Liability Management-studie. 

 

Het risicobeheer wordt voorts uitgebreid behandeld onder punt [12] van de toelichting op de 

jaarrekening. 
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Toekomstparagraaf 

 

De genoemde onderwerpen in deze paragraaf zijn opgenomen in het door het bestuur opgestelde 

jaarplan voor 2022. 

 

Nieuw pensioenstelsel/nieuwe parameters/nieuwe premieafspraak 

 

In het nieuwe pensioenstelsel is er keus uit twee premieregelingen: de solidaire premieregeling en 

de flexibele premieregeling. Wetgeving is in de maak met als beoogde ingangsdatum 1 januari 

2023. Uiterlijk 1 januari 2027 dient één van deze varianten te zijn ingevoerd voor de toekomstige 

pensioenopbouw. Sociale partners dienen vóór 1 januari 2025 te besluiten over invulling hiervan. 

 

De financiële markten zijn weliswaar goeddeels hersteld van de COVID-19-dip, maar de rente is 

nog steeds laag. Tegelijkertijd heeft het pensioenfonds steeds minder actieve deelnemers en zijn 

die gemiddeld ouder geworden. Daarmee is inkoop van pensioen weer duurder geworden en gaat, 

bij gelijkblijvende premie, de pensioenopbouw per 1 januari 2022 verder omlaag naar 1,472%. En 

er is extra rendement nodig om de dekkingsgraadverlaging door stapsgewijze invoering van de 

lagere ultimate forward rate de komende drie jaar te compenseren. 

 

Na vertraging in 2021 door uitblijven van duidelijkheid over het nieuwe pensioenstelsel in 

wetgeving, is het de bedoeling dat sociale partners in 2022 stappen maken. Daarbij gaat het om 

de inhoud van de pensioenregeling, de mogelijkheden voor toekomstige pensioenopbouw en het 

wel of niet invaren van opgebouwde pensioenrechten. Het pensioenfonds treedt hierbij op als 

vraagbaak en ondersteunt sociale partners waar mogelijk. Het bestuur zal daarbij nadrukkelijk oog 

hebben voor de uitvoerbaarheid en eventuele gevolgen voor opgebouwde pensioenaanspraken en 

pensioenrechten. 

 

Toekomstbestendigheid 

 

Sinds mei 2020 onderzoekt het bestuur de mogelijkheden om de opgebouwde pensioenrechten en 

pensioenaanspraken bij een andere partij onder te brengen. In 2021 is door het bestuur de 

conclusie getrokken dat het pensioenfonds niet de aangewezen partij is om in de toekomst (met 

name onder het nieuwe pensioenstelsel) de uitvoering van de pensioenregeling op zich te nemen. 

Tevens geldt dat na 31 december 2024 het huidige administratiepakket niet langer ondersteund 

wordt door de softwareleverancier. Dat leidt tot de conclusie dat een collectieve waardeoverdracht 

ruim vóór deze datum de voorkeur heeft. Een breed scala aan pensioenuitvoerders is daarbij 

vergeleken op aantrekkelijkheid. De werkgevers zijn parallel in overleg met de relevante sociale 

partners bezig met een eigen onderzoek naar de beste optie voor de toekomstige pensioen-

opbouw. Bestuur en werkgevers houden elkaar wederzijds op de hoogte van de voortgang en er 

bestaat een mogelijkheid dat beide trajecten uiteindelijk bij dezelfde pensioenuitvoerder uitkomen, 

maar dat is geen randvoorwaarde. Pensioenfonds en sociale partners zullen rekening houden met 

de effecten van keuzes op de mogelijkheden in het nieuwe pensioenstelsel, met name voor de 

mogelijkheden om bestaande pensioenrechten in te varen. 

 

Voor dit proces is eind 2021 een planning op hoofdlijnen opgesteld die het bestuur als leidraad 

hanteert. Het doel van het traject is om in de loop van 2022 een concreet en cijfermatig 

onderbouwd beeld te hebben van de oplossing die zoveel mogelijk aan de voorwaarden van het 

bestuur voldoet. Daarbij wordt expliciet gekeken naar evenwichtigheid van de uitkomsten voor de 

verschillende categorieën en leeftijdscohorten. Aan de hand van het stappenplan zal de commissie 
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toekomstvisie, ondersteund door een externe consultant, periodiek rapportages opleveren aan het 

bestuur. Waar zaken voldoende uitgewerkt zijn, zal de commissie toekomstvisie om besluitvorming 

vragen op deelonderwerpen en processtappen. 

 

De raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan zullen periodiek op de hoogte gehouden 

worden van de voortgang, zodat deze fondsorganen voldoende voorbereid zijn op de formele 

goedkeurings- en adviesmomenten die naar verwachting in 2023 zullen plaatshebben. 

 

Integraal risicomanagement 

 

De risicohouding, de risicobereidheid en het risicoraamwerk zoals in 2018 vastgesteld, zijn in 2021 

door het bestuur geëvalueerd in het kader van de eigenrisicobeoordeling en opnieuw vastgesteld. 

Het risicoraamwerk omvat de strategische risicomanagementcyclus, de risicoprocessen, de 

risicogovernance en het risicobewustzijn. 

 

Tevens heeft het bestuur geconcludeerd dat de effectiviteit en doelmatigheid van het risicobeheer 

voldoende sterk zijn. Het beleid van expliciete koppeling van het risicobeleid inclusief de 

evenwichtige belangenafweging bij specifieke bestuursbesluiten zal worden gecontinueerd. 

 

In 2022 zullen de aandachtspunten uit de eigenrisicobeoordeling worden uitgewerkt: 

▪ risico’s vanuit ICT- en cyberrisico, in samenwerking met de directeur als eerste lijn; 

▪ versterking van risicobeheer op uitbestedingspartijen, eveneens in samenwerking met de 

directeur. 

 

Het kan nodig zijn dat naast de reguliere, driejaarlijkse eigenrisicobeoordeling bovendien een 

tussentijdse eigenrisicobeoordeling wordt uitgevoerd indien er sprake is van onder andere een 

wezenlijke wijziging in de strategie of een belangrijk onderdeel van de governance van het 

pensioenfonds. Afhankelijk van de besluiten over de toekomst van het pensioenfonds, zal besloten 

worden of en wanneer door het pensioenfonds een tussentijdse eigenrisicobeoordeling wordt 

uitgevoerd.  

 

Strategische beleggingsonderwerpen 

 

Uiterlijk 2027 vindt overgang naar het nieuwe pensioenstelsel plaats. De verwachting is dat deze 

overgang vooraf gegaan wordt door de overgang naar een andere uitvoerings-vorm bij een andere 

pensioenuitvoerder. Er wordt uitgegaan van een collectieve waardeoverdracht van de opgebouwde 

pensioenaanspraken en pensioenrechten. Dit zal consequenties hebben voor de samenstelling van 

de beleggingen en het beleggingsbeleid. 

 

De beleggingsadviescommissie houdt hier nu al rekening mee in de uitvoering van het 

beleggingsbeleid. Daarnaast zal ze een impactanalyse op de beleggingsportefeuille en de mogelijke 

consequenties op het korte termijn beleggingsbeleid uitvoeren voor beide toekomstscenario’s. 

 

Het tweede onderwerp betreft de herijking van het beleid voor maatschappelijk verantwoord 

beleggen. Samen met het bestuur zal de ambitie en de invulling van dit beleid aangepast worden, 

mede op grond van de deelnemersenquête gehouden eind 2020 en de MVB-keuzes gemaakt bij de 

portefeuilleherschikking in 2021. 
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Datakwaliteit 

 

Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het pensioenreglement. De 

deelnemers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun pensioenrechten correct zijn en dat zij de 

pensioenuitkeringen ontvangen waar zij recht op hebben. Datakwaliteit is dus van enorm belang. 

Het pensioenfonds is zelfadministrerend en heeft in 2016 een Quinto-P onderzoek uitgevoerd 

waarbij geen onregelmatigheden zijn vastgesteld. 

 

Omdat het pensioenfonds afkoerst op een collectieve waardeoverdracht en vanwege de 

invaarmogelijkheid die het nieuwe pensioenstelsel biedt, is het van belang datakwaliteit te borgen. 

Daartoe zullen daaraan gerelateerde bestaande en waar nodig nieuwe processen en procedures 

worden vastgelegd in datakwaliteitbeleid. Daarmee kan de effectiviteit en efficiency van de 

pensioenadministratie door het pensioenbureau worden getoetst en verbeterd. 

 

Dit beleid zal in het najaar van 2022 aan het bestuur worden besproken en definitief gemaakt. 
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Jaarrekening  
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Balans per 31 december 2021 
 

 
Toelichting 

nummer 

2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Activa    

Vastrentende waarden 5, 12 589.035 558.299 

Aandelen 5, 12 328.319 323.749 

Indirect vastgoed 5, 12 112.773 100.976 

Grondstoffen 5, 12 0 40.347 

Totaal beleggingen  1.030.127 1.023.371 

Vorderingen en overlopende activa 6 878 361 

Herverzekeringsdeel technische 
voorzieningen 

7 4.673 5.561 

Overige activa 8 3.005 3.337 

Totaal  1.038.683 1.032.630 

Passiva    

Algemene reserve 9 121.808 25.743 

Technische voorzieningen 10 916.559 1.005.839 

Overige schulden en overlopende passiva 11 316 1.048 

Totaal  1.038.683 1.032.630 

    

Aanwezige dekkingsgraad (%) 4n 113,3% 102,6% 
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Staat van baten en lasten over 2021 
 

 
Toelichting 

nummer 

2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Baten    

Premiebijdragen (van werkgevers en 

werknemers) 
15 6.608 7.264 

Beleggingsresultaten 16 33.051 85.984 

Overige baten 17 20 0 

  39.679 93.248 

Lasten    

Pensioenuitkeringen (incl. afkoop) 18 30.894 30.029 

Pensioenuitvoeringskosten 19 889 1.011 

Pensioenopbouw 10 8.236  8.785  

Toeslagverlening 10 0  0  

Korting van pensioenaanspraken en 

pensioenrechten 
10 0  0  

Rentetoevoeging 10 -5.268  -3.027  

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en 

pensioenuitvoeringskosten 
10 -31.702  -30.715  

Wijziging marktrente 10 -60.248  100.870  

Wijziging pensioenreglement 10 -13  -383  

Wijziging actuariële uitgangspunten 10 0  1.012  

Wijziging uit hoofde van overdracht van 

rechten 
10 -241  20  

Wijziging overlevingskansen 10 0  -22.809  

Overige wijzigingen 10 844  654  

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen 10 88.392 54.406 

Overige lasten 22 224 65 

  -56.386 85.512 

Saldo van baten en lasten  96.065 7.736 

 

Bestemming van het saldo van baten en lasten 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Algemene reserve 96.065 7.736 

Totaal 96.065 7.736 
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Kasstroomoverzicht over 2021 
 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Kasstroom uit pensioenactiviteiten   

Ontvangen premies 6.572 7.255 

Ontvangen waardeoverdrachten 257 23 

Betaalde pensioenuitkeringen -31.504 -30.011 

Betaalde waardeoverdrachten -403 0 

Mutaties schulden, niet cash 7 -10 

Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars - 0 

Betaalde premie herverzekering overlijdensrisico 13 -78 

Betaalde beheerkosten -892 -977 

Overige betalingen en ontvangsten -13 -2 

Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten -25.963 -23.800 

   

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten   

Verkopen en aflossingen van beleggingen 1.229.592 194.417 

Ontvangen directe beleggingsopbrengsten 6.416 4.239 

Aankopen beleggingen -1.208.553 -172.479 

Betaalde kosten van vermogensbeheer -1.824 -2.158 

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten 25.631 24.020 

   

Mutatie liquide middelen -332 220 

Saldo begin boekjaar liquide middelen 3.337 3.117 

Saldo einde boekjaar liquide middelen 3.005 3.337 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 
 

Bedragen hierna in de tekst zijn weergeven in € 1.000, tenzij anders aangegeven. 

 

[1] Inleiding 

 

Het doel van Stichting Pensioenfonds Xerox, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 12039910 en statutair gevestigd te Venlo, is het uitvoering geven aan 

toezeggingen omtrent pensioen die door Xerox (Nederland) B.V., statutair gevestigd te 

Amsterdam, Xerox Manufacturing (Nederland) B.V., statutair gevestigd te Venray, Veenman B.V., 

statutair gevestigd te Rotterdam, en Stichting Pensioenfonds Xerox in de hoedanigheid van 

werkgever, statutair gevestigd te Venlo, zijn of worden gedaan in de gevallen, onder de 

voorwaarden en van een omvang zoals omschreven in het pensioenreglement. 

 

[2] Overeenstemmingverklaring 

 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn 

opgenomen in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur heeft op 16 juni 2022 de jaarrekening 

opgemaakt. 

 

[3] Algemene grondslagen 

 

[a] Algemeen 

 

Het bestuur heeft de jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Alle 

bedragen zijn vermeld in euro’s. Beleggingen en pensioenverplichtingen worden gewaardeerd op 

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. 

 

[b] 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 pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 

waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en 

de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

 

[c] Verantwoording van baten en lasten 

 

Baten worden in de staat 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. 
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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. Als gevolg hiervan kan sprake 

zijn van een post ‘Nog af te wikkelen transacties’. Deze post kan zowel een actief als een passief 

zijn. 

 

[d] 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. 

 

[e] Schattingen en veronderstellingen 

 

De opstelling van de jaarrekening in overeenkomst met Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schatting 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 onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 

van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Wijzigingen in schattingen in de 

voorziening pensioenverplichtingen worden toegelicht onder de betreffende waarderingsgrondslag. 

Het financieel effect wordt gekwantificeerd vermeld in de toelichting op de jaarrekening. 

 

[f] Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen 

 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waarde-

veranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoers-

verschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. 

 

[g] Vreemde valuta 

 

Activa in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de koers per balansdatum. Deze 

waardering is onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit 

transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. 

 

[4] Specifieke grondslagen 

 

[h] Beleggingen 
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[h.1] Algemeen 

 

De beleggingen worden gewaardeerd op actuele waarde. Slechts indien de actuele waarde van een 

belegging niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats op basis van 

geamortiseerde kostprijs. Participaties in beleggingsinstellingen die gespecialiseerd zijn in een 

bepaald soort beleggingen, worden gerubriceerd en gewaardeerd volgens de grondslagen voor dat 

soort beleggingen. 

 

[h.2] Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren 

 

Waardering geschiedt tegen actuele waarde zijnde de beurswaarde ultimo boekjaar. Niet ter 

beurze genoteerde fondsen worden gewaardeerd tegen de geschatte opbrengstwaarde. 

 

[h.3] Indirect vastgoed 

 

Beursgenoteerde vastgoedfondsen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, zijnde de 

beurskoers per balansdatum. Niet-beursgenoteerde beleggingen in vastgoedfondsen worden 

gewaardeerd op het aandeel in de actuele waarde van de onderliggende beleggingen. 

 

[h.4] Vastrentende waarden, leningen op schuldbekentenis, fictieve leningen 

en andere waardepapieren met een vaste of van de rentestand afhankelijke 

rente 

 

Waardering geschiedt tegen actuele waarde zijnde de beurswaarde ultimo boekjaar. Bij 

afwezigheid van een marktnotering, wordt de actuele waarde gesteld op de geschatte 

opbrengstwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met de geldende marktrentepercentages. Bij 

de waardering van vastrentende beleggingen wordt rekening gehouden met debiteurenrisico’s. 

 

[h.5] Derivaten 

 

Derivaten worden gewaardeerd op reële waarde, te weten de relevante marktnoteringen of, als die 

niet beschikbaar zijn, de waarde die wordt bepaald met behulp van marktconforme waarderings-

modellen. 

 

[h.6] Liquide middelen 

 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

[h.7] Securities lending 

 

Het pensioenfonds neemt deel aan een securities lending programma, waarbij bepaalde effecten 

voor een korte periode worden uitgeleend aan andere marktpartijen. Beleggingen die in het kader 

van een securities lending contract worden uitgeleend, blijven deel uitmaken van de balans en 

worden gewaardeerd conform de grondslag voor waardering en resultaatbepaling zoals die geldt 

voor beleggingen. Als onderpand ontvangen geldmiddelen worden opgenomen onder beleggingen. 

Als onderpand ontvangen geldmiddelen die zijn herbelegd, worden opgenomen onder beleggingen. 

Uit securities lending voortvloeiende baten en lasten worden volgens het toerekenbeginsel over de 

looptijd van de desbetreffende transacties verantwoord en in de rentebaten of rentelasten 

verwerkt. 
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[i] Herverzekeringen 

 

Uitgaande herverzekeringspremies worden verantwoord in de periode waarop de herverzekering 

betrekking heeft. 

 

Vorderingen uit herverzekeringscontracten op risicobasis worden verantwoord op het moment dat 

de verzekerde gebeurtenis zich voordoet. Bij de waardering worden de herverzekerde uitkeringen 

contant gemaakt tegen de rentetermijnstructuur, onder toepassing van de actuariële grondslagen 

van het pensioenfonds. Vorderingen uit herverzekeringscontracten die classificeren als garantie-

contracten worden gelijkgesteld aan de hiertegenover staande voorziening pensioenverplichtingen. 

Vorderingen uit herverzekeringscontracten die classificeren als kapitaalcontracten worden 

gewaardeerd op de verwachte verzekeringsuitkering bij expiratie van het herverzekeringscontract. 

Vorderingen uit hoofde van winstdelingsregelingen in herverzekeringscontracten worden 

verantwoord op het moment van toekenning door de herverzekeraar. 

 

De waardering en presentatie van beleggingsdepots gekoppeld aan kapitaalcontracten is 

overeenkomstig de grondslagen voor beleggingen. 

 

[j] Vorderingen en overlopende activa 

 

Vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na 

eerste verwerking worden 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. 

 

[k] Stichtingskapitaal en reserves 

 

Het eigen vermogen bestaat uit het stichtingskapitaal en verschillende reserves. Het stichtings-

kapitaal en de reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle activa en 

verplichtingen, inclusief technische voorzieningen, volgens de van toepassing zijnde waarderings-

grondslagen zijn verwerkt in de balans. Op basis van de Pensioenwet moet minimaal een eigen 

vermogen van circa 5% van de voorziening pensioenverplichtingen aangehouden worden. De 

grondslagen voor de verschillende componenten van het eigen vermogen worden hieronder nader 

toegelicht. 

 

[k.1] Algemene reserve 

 

De algemene reserve wordt bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en 

passiefposten, inclusief de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds 

en overige technische voorzieningen, volgens de van toepassing zijnde waarderingsregels in de 

balans zijn opgenomen. 

 

[l] Technische voorzieningen 

 

[l.1] Voorziening pensioenverplichtingen 

 

De voorziening pensioenverplichtingen wordt gewaardeerd op actuele waarde (marktwaarde). De 

actuele waarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de beste inschatting van 

toekomstige kasstromen die samenhangen met de op balansdatum onvoorwaardelijke 
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pensioenverplichtingen. Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale 

aanspraken en de reeds bijgeschreven (toeslag)toezeggingen. De contante waarde wordt bepaald 

met gebruikmaking van de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde rentetermijnstructuur. 

 

Bij de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen is uitgegaan van het op de balans-

datum geldende pensioenreglement en van de over de verstreken deelnemersjaren verworven 

aanspraken. Jaarlijks wordt door het bestuur besloten of op de opgebouwde pensioenaanspraken 

toeslagen worden verleend. Alle per balansdatum bestaande toeslagbesluiten (ook voor 

toeslagbesluiten na balansdatum voor zover sprake is van ex ante condities) zijn in de berekening 

begrepen. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen. 

 

Bij de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen wordt rekening gehouden met 

premievrije pensioenopbouw in verband met invaliditeit op basis van de contante waarde van de 

toekomstige pensioenopbouw waarvoor premievrijstelling is verleend wegens 

arbeidsongeschiktheid. 

 

Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt rekening wordt gehouden met de 

voorzienbare trend in overlevingskansen. 

 

Op de balansdatum zijn de volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen van toepassing: 

▪ Discontovoet: de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde rentetermijnstructuur zoals 

maandelijks gepubliceerd door De Nederlandsche Bank. 

▪ Overlevingstafels: op basis van de prognosetafel AG2020, zoals gepubliceerd door het 

Koninklijk Actuarieel Genootschap. Deze tafels zijn toegepast met de S&V 2020 

ervaringssterfte. 

▪ Voor uitgesteld uitruilbaar partnerpensioen, behorend bij niet-ingegaan pensioen, wordt het 

systeem van onbepaalde partner gehanteerd, uitgaande van een partnerfrequentie CBS2020, 

incl. samenwonend, met dien verstande dat de frequentie op de pensioenleeftijd (67 jaar) 

100% bedraagt. Voor uitgesteld partnerpensioen dat niet uitruilbaar is, behorend bij niet-

ingegaan pensioen, wordt het systeem van onbepaalde partner gehanteerd, uitgaande van een 

partnerfrequentie CBS2020, incl. samenwonend. Voor uitgesteld partnerpensioen, behorend bij 

ingegaan pensioen, wordt het systeem van bepaalde partner gehanteerd. 

▪ Voor partnerpensioen is aangenomen dat de partner drie jaar jonger is dan de verzekerde man 

en twee jaar ouder dan de verzekerde vrouw. 

▪ Voor het partnerpensioen en het wezenpensioen vindt opbouw plaats. 

▪ Kostenopslag: 2,6% van de netto voorziening pensioenverplichtingen. 

▪ De voorziening premievrijstellingrisico (zieke deelnemers op balansdatum) is per 31 december 

2021 vastgesteld op €400. De jaarlijkse toevoeging van €200 uit de premie is gebaseerd op de 

werkelijke in de premie begrepen PVI-opslag, bepaald in 2015. De jaarlijkse vrijval is ook 

€200. In het resultaat wordt deze vrijval verrekend met de schade toevoeging in dat jaar. Als 

stelselmatig blijkt dat de jaarlijkse vrijval te laag of te hoog is ten opzichte van de werkelijke 

toevoeging aan de technische voorzieningen, kan de PVI-opslag naar boven of naar beneden 

worden bijgesteld. 

 

[m] Overige schulden en passiva 

 

Overige schulden en passiva worden bij de eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na 

eerste verwerking worden schulden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de 

nominale waarde indien geen sprake is van transactiekosten). 
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[n] Dekkingsgraad 

 

De (nominale) dekkingsgraad wordt berekend door op balansdatum het balanstotaal minus de 

kortlopende schulden te delen op de technische voorzieningen zoals opgenomen in de balans. De 

beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de maandelijkse dekkingsgraden. 

 

[o] Premiebijdragen 

 

Premiebijdragen zijn aan de periode toegerekend waarop zij betrekking hebben. 

 

[p] Beleggingsresultaten 

 

Beleggingsresultaten zijn aan de periode toegerekend waarop zij betrekking hebben. Directe en 

indirecte resultaten en aan de verslagperiode toe te rekenen (gefactureerde of nog te factureren) 

kosten van beleggingen, worden afzonderlijk gepresenteerd. Onder de directe resultaten worden 

opbrengsten uit rente, dividend en dergelijke gepresenteerd. Dividend wordt op het moment van 

betaalbaarstelling verantwoord. Waardeveranderingen zijn indirecte beleggingsresultaten en 

worden aan de periode toegerekend waarin zij optreden. 

 

[q] Overige baten 

 

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

 

[r] Pensioenuitkeringen 

 

Pensioenuitkeringen worden in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode waarop ze 

betrekking hebben. 

 

[s] Pensioenuitvoeringskosten 

 

Pensioenuitvoeringskosten worden in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode 

waarop ze betrekking hebben. 

 

[t] Wijziging voorziening pensioenverplichtingen voor rekening pensioenfonds 

 

[t.1] Wijziging marktrente 

 

De wijziging marktrente op balansdatum als gevolg van wijzigingen in de door De Nederlandsche 

Bank gepubliceerde rentetermijnstructuur wordt in de staat van baten en lasten opgenomen. 

 

[t.2] Wijziging actuariële uitgangspunten en actualiseren overlevingskansen 

 

De mutatie van de voorziening als gevolg van de aanpassing van actuariële grondslagen in het 

verslagjaar wordt in de staat van baten en lasten opgenomen. 

 

[t.3] Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 

 

Het saldo van de actuariële inkomende en uitgaande waardeoverdrachten wordt toegerekend aan 

de periode waarop het betrekking heeft. 
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[t.4] Overige wijzigingen 

 

De overige mutaties worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

 

[u] Saldo herverzekering 

 

De mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen heeft betrekking op wijziging van het 

herverzekerde deel van de technische voorzieningen dat extern is ondergebracht. Deze wijziging 

bestaat uit het effect van de wijziging van sterftegrondslagen en de wijziging van het bestand. 

 

[v] Kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht is conform de indirecte methode opgesteld. Dit houdt in dat alle 

ontvangsten en uitgaven ook als zodanig worden gepresenteerd. Onderscheid wordt gemaakt 

tussen kasstromen uit pensioenuitvoeringsactiviteiten en beleggingsactiviteiten. 

 

[5] Beleggingen 

 

Beleggingenoverzicht 

 

 2021 

 
Vastgoed 

 

(€1.000) 

Aandelen 

 

(€1.000) 

Vastrentende 

waarden 
(€1.000) 

Derivaten 

 

(€1.000) 

Overig, incl. 

grondstoffen 

 
(€1.000 

Totaal 

 

(€1.000) 

Stand per 1 januari 100.976 323.749 558.299 0 40.347 1.023.371 

Aankopen, investeringen 

en verstrekkingen 
8.718 657.630 542.205 0 0 1.208.553 

Verkopen en aflossingen -10.553 -717.740 -450.285 8 -51.257 -1.229.827 

Herwaardering 13.631 64.681 -61.184 -8 10.910 28.030 

Stand per 
31 december 

112.773 328.319 589.035 0 0 1.030.127 

 

 2020 

 Vastgoed 

 

(€1.000) 

Aandelen 

 

(€1.000) 

Vastrentende 

waarden 

(€1.000) 

Derivaten 

 

(€1.000) 

Overig, incl. 

grondstoffen 

(€1.000 

Totaal 

 

(€1.000) 

Stand per 1 januari 104.770 280.257 533.143 0 43.332 961.501 

Aankopen, investeringen 
en verstrekkingen 

1.155 171.287 37 0 0 172.479 

Verkopen en aflossingen -2.790 -148.281 -43.300 -45 0 -194.417 

Herwaardering -2.158 20.486 68.419 45 -2.985 83.808 

Stand per 

31 december 
100.976 323.749 558.299 0 40.347 1.023.371 

 

Het pensioenfonds stelde een deel van het discretionaire mandaat aandelen Europa beschikbaar 

aan de custodian voor het in bruikleen geven van effecten (securities lending). Het pensioenfonds 

behield het economisch eigendom. Het tegenpartijrisico was voor rekening van de custodian. In 

2021 zijn deze aandelen verkocht en de opbrengst is geïnvesteerd in een fonds dat wereldwijd 

belegt in aandelen ontwikkelde markten. Er is geen sprake meer van uitleen. 
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Schattingen en oordelen 

 

Voor de meerderheid van de beleggingen is sprake van objectief vast te stellen frequente 

marktnoteringen. Voor bepaalde beleggingen zijn deze niet beschikbaar en vindt waardering plaats 

op basis van waarderingsmodellen en -technieken, inclusief verwijzing naar de huidige reële 

waarde van vergelijkbare instrumenten en het gebruik van schattingen. Schattingen van de 

actuele waarde zijn een momentopname, gebaseerd op de marktomstandigheden en de 

beschikbare informatie over het financiële instrument. Deze schattingen zijn van nature subjectief 

en bevatten onzekerheden en een significante oordeelsvorming (bijvoorbeeld rentestand, 

volatiliteit, schatting van kasstromen, enzovoort) en kunnen daarom niet met precisie worden 

vastgesteld. 

 

Op basis van de boekwaarde kan het volgende overzicht worden gemaakt van de beleggingen 

inclusief de liquide middelen. De tabel wordt ingedeeld naar de volgende niveaus: 

▪ Level 1: De waarde van de belegging is gebaseerd op direct waarneembare marktnoteringen in 

een actieve markt. 

▪ Level 2: Actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand van onafhankelijke taxaties. 

▪ Level 3: De waarde wordt direct of indirect vastgesteld met de netto contante waarde 

berekening. Daarnaast vallen de derivaten die volgens een waarderingsmethode worden 

vastgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van waarneembare marktdata, onder deze categorie. 

▪ Level 4: Financiële instrumenten die geen waarneembare marktnotering hebben in de actieve 

markt. De waarde van deze financiële instrumenten wordt ontleend aan de op lokale 

grondslagen gebaseerde meest recente opgave van de desbetreffende fondsmanagers. 

 

 2021 

 
Level 1 

(€1.000) 
Level 2 

(€1.000) 
Level 3 

(€1.000) 
Level 4 

(€1.000) 
Totaal 

(€1.000) 

Indirect vastgoed 0 27.408 0 85.365 112.773 

Aandelen 328.319 0 0 0 328.319 

Vastrentende waarden 150.959 0 0 438.076 589.035 

Overige beleggingen 0 0 0 0 0 

Totaal 479.278 27.408 0 523.441 1.030.127 

 

 2020 

 
Level 1 

(€1.000) 

Level 2 

(€1.000) 

Level 3 

(€1.000) 

Level 4 

(€1.000) 

Totaal 

(€1.000) 

Indirect vastgoed 1.286 0 0 99.691 100.976 

Aandelen 323.749 0 0 0 323.749 

Vastrentende waarden 97.927 0 0 460.372 558.299 

Overige beleggingen 40.890 0 0 0 40.890 

Totaal 463.852 0 0 560.063 1.023.914 

 

Het bepalen van de marktwaarde van deze beleggingen vergt in meer of mindere mate 

oordeelsvorming van het bestuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van schattingen en modellen. De 

mate van schattingsonzekerheid die hiermee samenhangt, is op de vorige pagina nader toegelicht. 
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[6] Vorderingen en overlopende activa 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Beleggingsdebiteuren 869 362 

Overige 9 -1 

Totaal 878 361 

 

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

 

[7] Herverzekeringsdeel technische voorzieningen 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Herverzekering 4.673 5.561 

Totaal 4.673 5.561 

 

De mutaties ten aanzien van het herverzekeringsdeel technische voorzieningen kunnen als volgt 

worden samengevat: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Stand per 1 januari 5.561 5.769 

Mutatie -888 -208 

Stand per 31 december 4.673 5.561 

 

[8] Overige activa 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Liquide middelen 3.005 3.337 

Totaal 3.005 3.337 

 

De overige activa bestaan uit liquide middelen. Onder de liquide middelen worden die kasmiddelen 

en tegoeden op bankrekeningen opgenomen die onmiddellijk dan wel op korte termijn opeisbaar 

zijn. 

 

[9] Algemene reserve 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Stand per 1 januari 25.743 18.007 

Uit bestemming saldo van baten en lasten 96.065 7.736 

Stand per 31 december 121.808 25.743 

 

Het resultaat van het boekjaar komt in beginsel ten gunste respectievelijk ten laste van de 

algemene reserve. De algemene reserve geldt als buffer om waardedaling van de aanwezige 

beleggingen en andere risico’s op te vangen. De algemene reserve is een gemaximeerde reserve. 

Het maximum wordt bepaald door de maximumdekkingsgraad omschreven in de actuariële en 

bedrijfstechnische nota.  
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Solvabiliteit 

 

Dekkingsgraad 

 

De dekkingsgraad is ultimo boekjaar als volgt: 

 

 
2021 

(%) 

2020 

(%) 

Nominale dekkingsgraad 113,3 102,6 

Reële dekkingsgraad 88,2 79,5 

Beleidsdekkingsgraad 108,8 97,3 

 

De nominale dekkingsgraad is gedaald vanwege de dalende markrente en het verlies op de 

beleggingen. Dit is deels gecompenseerd door toegenomen sterftekansen. 

 

Vermogenspositie 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Eigen vermogen 121.808 25.743 

Minimaal vereist eigen vermogen 36.852 40.447 

Vereist eigen vermogen 133.363 138.385 

 

Het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt 4,0% van de hiervoor beschreven voorziening 

pensioenverplichtingen. Aan deze voorwaarde wordt eind 2021 voldaan. 

 

Het vereist eigen vermogen is gebaseerd op de feitelijke beleggingsmix in de evenwichtssituatie. 

De vermogenspositie kan worden gekarakteriseerd als reservetekort. Voor de berekening van het 

vereist eigen vermogen wordt gebruikgemaakt van een standaardmodel. Het vereist eigen 

vermogen is het vermogen dat behoort bij de evenwichtssituatie. In die situatie is het eigen 

vermogen zodanig vastgesteld dat met de wettelijk vastgestelde zekerheidsmaat van 97,5% ten 

aanzien van de als onvoorwaardelijk aangemerkte onderdelen van de pensioenovereenkomst 

wordt voorkomen dat het pensioenfonds binnen één jaar beschikt over minder middelen dan de 

hoogte van de technische voorzieningen. Aan deze voorwaarde wordt eind 2021 niet voldaan. 

 
Het pensioenvermogen per 31 december 2021 bedraagt €1.038.367 (2020: €1.031.582). 

 

[10] Technische voorzieningen 

 

Voorziening pensioenverplichtingen 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Stand per 1 januari 1.005.839 951.640 

Mutatie herverzekering -888 -208 

Mutatie technische voorzieningen -88.392 54.406 

Stand per 31 december 916.559 1.005.839 
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Het mutatieoverzicht voor de voorziening pensioenverplichtingen is als volgt: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Stand per 1 januari 1.005.839 951.640 

Pensioenopbouw 8.236 8.785 

Toeslagen 0 0 

Rentetoevoeging -5.268 -3.027 

Onttrekking voor pensioenuitkeringen -30.899 -29.966 

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten -803 -749 

Wijziging marktrente -60.248 100.870 

Wijziging prognosetafel 0 -22.012 

Wijziging ervaringssterfte 0 -797 

Wijziging partnerfrequenties 0 -515 

Wijziging excassokosten 0 975 

Wijziging reservering latent wezenpensioen 0 0 

Wijziging pensioenregeling -13 -383 

Saldo van inkomende en uitgaande waardeoverdrachten -241 20 

Wijziging leeftijdsverschil M/V en/of V/M 0 552 

Korting pensioenaanspraken en pensioenrechten 0 0 

Overige mutaties -44 446 

Stand per 31 december 916.559 1.005.839 

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de toelichting op de verschillende posten uit de staat 

van baten en lasten. 

 

De voorziening pensioenverplichtingen exclusief het herverzekerd deel van €4.673 (2020: €5.561) 

is naar categorieën van deelnemers als volgt samengesteld: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Actieve en arbeidsongeschikte deelnemers 172.432 215.181 

Gewezen deelnemers 255.912 281.947 

Pensioengerechtigde deelnemers 483.542 503.149 

Totaal 911.886 1.000.277 

 

De methode voor de berekening van de pensioenverplichtingen is zodanig toegepast dat er geen 

sprake is van een financieringsachterstand. Naar hun aard hebben de technische voorzieningen in 

het algemeen een langlopend karakter. 

 

Ter informatie wordt de rentegevoeligheid van de technische voorzieningen vermeld. Bij een 

parallelle verschuiving van de rentetermijnstructuur omhoog met 0,1%-punt, zijn de 

pensioenverplichtingen ultimo 2021 1,6% lager, terwijl bij een verschuiving van 0,1%-punt 

omlaag de pensioenverplichtingen circa 1,7% hoger zijn. 
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Korte beschrijving van de pensioenregeling 

 

De pensioenregeling per 31 december 2021 kan worden gekenmerkt als een collectieve 

beschikbare premieregeling (Collective Defined Contribution-regeling) in de vorm van een 

middelloonregeling met voorwaardelijke toeslagverlening met een pensioenrichtdatum van de 

kalenderdag waarop de (gewezen) deelnemer de 67-jarige leeftijd bereikt of zou hebben bereikt. 

Jaarlijks wordt een aanspraak op ouderdomspensioen opgebouwd van 1,738% van de in dat jaar 

geldende pensioengrondslag (voor het jaar 2020 geldt een opbouwpercentage van 1,536%, terwijl 

voor het jaar 2021 een opbouwpercentage van 1,482% geldt en voor het jaar 2022 een 

opbouwpercentage van 1,472%). De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend 

jaarsalaris minus de franchise. De franchise wordt jaarlijks vastgesteld. Tevens bestaat er recht op 

partnerpensioen en wezenpensioen. Deelname aan de pensioenregeling is mogelijk vanaf de 

leeftijd van 18 jaar. Jaarlijks beslist het bestuur of en in hoeverre op de pensioenrechten en 

pensioenaanspraken toeslagen worden verleend. Overeenkomstig artikel 10 van de Pensioenwet 

kwalificeert de pensioenregeling als uitkeringsovereenkomst. 

 

Toeslagverlening 

 

Toeslagbeleid 

 

Het toeslagbeleid per 31 december 2021 kan als volgt worden verwoord. De toeslagverlening op 

pensioenaanspraken en pensioenrechten is voorwaardelijk. Er bestaat geen recht op 

toeslagverlening op pensioenaanspraken en pensioenrechten en het is ook voor de langere termijn 

niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening op pensioenaanspraken en pensioenrechten zal 

plaatsvinden. Een besluit om in enig jaar toeslagverlening op pensioenaanspraken en 

pensioenrechten toe te kennen, vormt geen garantie voor in toekomstige jaren toe te kennen 

toeslagverlening op pensioenaanspraken en pensioenrechten en houdt geen inperking in van de 

beleidsvrijheid die het bestuur heeft. 

 

Het bestuur beslist jaarlijks of en in hoeverre toeslagverlening op pensioenaanspraken en 

pensioenrechten kan worden toegekend. Bij het nemen van dit besluit laat het bestuur zich 

behalve door de beschikbare toeslagruimte mede leiden door andere overwegingen, zoals, doch 

niet uitsluitend, de algemene economische situatie en de ontwikkelingen op de financiële markten. 

 

Voorwaardelijkheid 

 

Het bestuur streeft ernaar, maar is daartoe niet verplicht, om jaarlijks per 1 januari op de 

pensioenaanspraken en pensioenrechten een toeslag te verlenen op basis van maximaal 75% van 

de prijsindex (Consumentenprijzen, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek) 

en naar rato van de toeslagruimte. Voor deze voorwaardelijke toeslagtoezegging wordt geen 

reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggings-

rendement gefinancierd. 

 

Het bestuur streeft ernaar, maar is daartoe niet verplicht, om jaarlijks per 1 januari de 

toeslagverlening op de pensioenaanspraken van actieve deelnemers te verhogen tot maximaal de 

loonindex (CAO-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur, zoals vastgesteld door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek). Voor deze voorwaardelijke toeslagtoezegging wordt geen reserve 

gevormd. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement en uit premies gefinancierd. 
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Inhaaltoeslagen 

 

Onder bepaalde omstandigheden kunnen inhaaltoeslagen worden verleend. Inhaaltoeslagen zijn 

toeslagen die worden verleend, voor zover in het verleden niet voor 100% toeslagen zijn verleend. 

Inhaaltoeslagverlening kan enkel plaatsvinden voor niet of niet volledig verleende toeslagen over 

de periode van tien kalenderjaren voorafgaand aan het kalenderjaar van toekenning van 

inhaaltoeslagverlening. Inhaaltoeslagverlening van niet of niet volledig verleende toeslagen in de 

periode vóór 1 januari 2006 wordt uitgesloten. Een besluit om in enige jaar inhaaltoeslagverlening 

toe te kennen, vormt geen garantie voor in toekomstige jaren toe te kennen 

inhaaltoeslagverlening. Om inhaaltoeslagen te kunnen toekennen, is een hoge dekkingsgraad 

vereist. 

 

Het bestuur heeft toegezegd om elk jaar een specificatie te geven van het verschil tussen de 

volledige en de werkelijk toegekende toeslagverlening. Voor de gewezen deelnemers en 

pensioengerechtigde deelnemers is deze specificatie in de volgende tabel opgenomen: 

 

 
Volledige 

toeslagverlening 

(%) 

Toegekende 
toeslagverlening 

(%) 

Verschil 
 

(%) 

1 januari 2020 2,04 0,00 2,04 

1 januari 2021 0,92 0,00 1,22 

1 januari 2022 2,57 0,00 2,57 

 

Voor de actieve deelnemers is deze specificatie in de volgende tabel opgenomen: 

 

 
Volledige 

toeslagverlening 

(%) 

Toegekende 
toeslagverlening 

(%) 

Verschil 
 

(%) 

1 januari 2020 2,58 0,00 2,58 

1 januari 2021 3,04 0,00 3,04 

1 januari 2022 2,57 0,00 2,57 

 

Korting 

 

Conform het Financieel Toetsingskader moeten pensioenfondsen de pensioenaanspraken en de 

pensioenrechten korten als op zes opeenvolgende meetmomenten de beleidsdekkingsgraad onder 

de minimaal vereiste dekkingsgraad ligt én als de dekkingsgraad op dat moment onder de 

minimaal vereiste dekkingsgraad ligt. In november 2019 is een tijdelijke ministeriële regeling van 

kracht geworden om zoveel als mogelijk te voorkomen dat pensioenfondsen op korte termijn de 

pensioenen moesten korten.  

 

De uitbraak van COVID-19, de hierop volgende onzekerheid op de financiële markten en de 

aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel zijn aanleiding geweest om deze tijdelijke 

vrijstellingsregeling voor de boekjaren 2020 en 2021 te verlengen, zodat kortingen zoveel als 

mogelijk worden voorkomen. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% mogen per 

31 december 2021 gebruikmaken van de vrijstelling en hoeven de pensioenen niet te verlagen. 

 

Door de fors gestegen dekkingsgraad, tot boven het minimaal vereist eigen vermogen van 

104,0%, is het niet meer nodig een beroep te doen op deze vrijstellingsregeling. Mocht de 

dekkingsgraad hier weer onder zakken, dan start in het huidige pensioenstelsel een nieuwe 
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periode van vijf jaar om dit te boven te komen. Het nieuwe pensioenstelsel wordt vóór 2027 

ingevoerd en indien de bestaande rechten worden ‘ingevaren’ in het nieuwe pensioenstelsel zijn de 

huidige regels niet meer van toepassing. 

 

Pensioenopbouw 

 

Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw. 

Dit is het effect op de voorziening pensioenverplichtingen van de in het verslagjaar opgebouwde 

nominale rechten ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Verder is hierin begrepen het 

effect van de individuele salarisontwikkeling. 

 

Rentetoevoeging 

 

De pensioenverplichtingen zijn opgerent met -0,533% (2020: -0,324%) op basis van de 

eenjaarsrente op de interbancaire swapmarkt aan het begin van het verslagjaar. 

 

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten 

 

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in 

de voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening 

betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de verwachte pensioen-

uitkeringen in de verslagperiode. 

 

Toekomstige pensioenuitvoeringskosten (in het bijzonder excassokosten) worden vooraf actuarieel 

berekend en opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen 

afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de 

verwachte uitvoeringskosten in de verslagperiode. 

 

Wijziging marktrente 

 

De marktwaarde van de voorziening pensioenverplichtingen is berekend op basis van de door De 

Nederlandsche Bank gepubliceerde rentetermijnstructuur ultimo 2021. In deze rentetermijn-

structuur is voor de looptijden vanaf 20 jaar gebruikgemaakt van de zogenaamde UFR-methode. 

Het effect van de rentetermijnstructuur op de voorziening komt ongeveer overeen met een vaste 

rekenrente van circa 0,51% (2020: 0,08%). 

 

Vanaf januari 2021 verlaagt De Nederlandsche Bank de ultimate forward rate elk jaar in vier 

stappen. De effecten van de veranderde marktrente, gecorrigeerd met de ultimate forward rate, 

worden verantwoord onder het hoofd ‘Wijziging marktrente’. De ontwikkeling van de marktrente is 

als volgt: 

 

 

Marktrente 

per 31 december 

(%) 

2019 0,62 

2020 0,08 

2021 0,51 
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Wijziging overlevingskansen 

 

In het afgelopen boekjaar zijn de grondslagen op overlevingskansen niet gewijzigd.  

 

Wijziging actuariële uitgangspunten 

 

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 

gebruikgemaakt van actuariële deskundigheid. Dit betreft onder meer veronderstellingen ten 

aanzien van partnerfrequentie, leeftijdsverschil M/V, arbeidsongeschiktheid met werkelijke 

waarnemingen, zowel voor de gehele bevolking als voor de populatie van het pensioenfonds. 

 

Voor de vaststelling van de toereikendheid van de voorziening pensioenverplichtingen wordt 

gebruik gemaakt van schattingen en oordelen door het bestuur. Het effect van wijzigingen wordt 

verantwoord in het resultaat op het moment dat de actuariële uitgangspunten worden herzien. 

 

In het afgelopen boekjaar zijn de actuariële uitgangspunten niet gewijzigd.  

 

Wijziging inhoud pensioenregeling 

 

Per deelnemersjaar wordt een aanspraak op een jaarlijks ouderdomspensioen toegekend ter 

grootte van 1,738% van de in dat jaar geldende pensioengrondslag. Per 1 januari 2020 is het 

jaarlijkse opbouwpercentage verlaagd van 1,738% naar 1,536%. Per 1 januari 2021 is het 

jaarlijkse opbouwpercentage verder verlaagd naar 1,482%. Per 1 januari 2022 is het jaarlijkse 

opbouwpercentage nog verder verlaagd naar 1,472%. 

 

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 

 

Het pensioenfonds is wettelijk verplicht om op verzoek van een deelnemer mee te werken aan 

waardeoverdracht als de deelnemer gaat deelnemen in een andere pensioenregeling. Deze 

overdracht betreft de waarde van de tot dan toe bij het huidige pensioenfonds opgebouwde 

pensioenaanspraken. Het ontvangende pensioenfonds is verplicht om de overgedragen gelden aan 

te wenden voor de toekenning van pensioenaanspraken die minimaal gelijkwaardig zijn aan de 

oorspronkelijk opgebouwde pensioenaanspraken. 

 

Gedurende het boekjaar 2021 klom de beleidsdekkingsgraad weer boven de 100% en is weer 

gestart met het verwerken van reguliere inkomende en uitgaande waardeoverdrachten. 

 

Sinds 2019 is in de Pensioenwet automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen van 

kracht. De wet regelt dat kleine pensioenen kunnen worden samengevoegd tot één groter 

pensioen. Zo behouden werknemers met (meerdere) kleine pensioenen hun aanspraak voor een 

goede oudedagsvoorziening. Op basis hiervan zijn overgedragen kleine pensioenen ontvangen. 
 

Het saldo van overdracht van rechten is als volgt: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Inkomende waardeoverdrachten 253 20 

Uitgaande waardeoverdrachten -494 0 

Totaal -241 20 
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Overige mutaties 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Resultaat op overlevingskansen (excl. premie herverzekering 

overlijdensrisico) 
906 388 

Resultaat op arbeidsongeschiktheid -103 54 

Voorziening premievrijstellingrisico 0 0 

Mutatie herverzekerd deel technische voorzieningen -888 -208 

Correcties en mutaties 41 212 

Totaal -44 446 

 

[11] Overige schulden en overlopende passiva 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Xerox Manufacturing (Nederland) B.V. -10 5 

Xerox (Nederland) B.V. -1 36 

Veenman B.V. 16 1 

Waardeoverdrachten 78 0 

Actuaris 45 62 

Accountant 31 31 

Vermogensbeheer 58 229 

Afdracht loonbelasting en premies 0 616 

Overige 88 69 

Totaal 316 1.048 

 

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

 

[12] Risicobeheer en derivaten 

 

De inrichting van het risicomanagement voor wat betreft de niet-financiële risico’s wordt 

uitgewerkt door de commissie integraal risicomanagement. De inrichting van het 

risicomanagement voor wat betreft de financiële risico’s wordt uitgewerkt door de 

beleggingsadviescommissie. Hierna wordt een aantal individuele risico’s besproken. 

 

Financiële risico’s 

 

Matchingrisico 

 

Matchingrisico is het risico als gevolg van niet gematcht zijn van passiva en activa (inclusief off-

balansposten) in termen van rentevoet, rentetypische looptijden, basisvaluta en gevoeligheid voor 

ontwikkelingen in prijspeil. 

 

Renterisico 

 

Het renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden en de 

pensioenverplichtingen veranderen als gevolg van ongunstige veranderingen in de marktrente. De 
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rentegevoeligheid kan worden gemeten door middel van de duration. De duration is de (met de 

contante waarde van de kasstromen) gewogen gemiddelde resterende looptijd in jaren. 

 

Het pensioenfonds is gevoelig voor wijzigingen in de marktrente omdat de duration van de 

beleggingen en de verplichtingen niet gelijk zijn. Bij de bepaling van het beleggingsbeleid weegt 

het bestuur zorgvuldig de voordelen (meer zekerheid) en nadelen (minder rendement) van meer 

of minder durationmatching af ten opzichte van alternatieve strategieën. 

 

De verplichtingen worden gewaardeerd tegen de DNB-rentecurve, die vanaf een looptijd van 20 

jaar bestaat uit de ultimate forward rate. Het bestuur heeft ervoor gekozen om het renterisico op 

basis van marktwaarde af te dekken (waarbij de verplichtingen gewaardeerd worden tegen de 

swapcurve) tussen 60% en 80% afhankelijk van het niveau van de rente. De hoogte van de 

renteafdekking bedraagt ultimo 2020 60% en wordt aangepast volgens onderstaande staffel. Op 

basis van de uitkomsten van de Asset Liability Management-studie zijn de ‘trigger’ rentes waarop 

de afdekking wordt bijgesteld met 1,5%-punt verlaagd ten opzichte van de periode daarvoor. 

 
Als rente* 

daalt onder 

(%) 

Dan renteafdekking 
op marktwaarde 

(%) 

Bandbreedte 
 

(%) 

 
Als rente* 

stijgt boven 

(%) 

Dan renteafdekking 
op marktwaarde 

(%) 

Bandbreedte 
 

(%) 

0,0 60 57-63  0,5 70 67-73 

1,0 70 67-73  1,5 80 77-83 

* De rente is hier gedefinieerd als de 15-jaars zero-coupon swaprente. 

 

Deze matching is vormgegeven binnen een QIF. De uitvoering van bovenstaande staffel is 

opgenomen in het mandaat. 

 

Valutarisico 

 

Het valutarisico betreft het risico dat de waarde van de beleggingen en de verplichtingen 

vermindert als gevolg van veranderingen van vreemde valutakoersen. Aangezien de 

pensioenverplichtingen in euro luiden en een aanzienlijk deel van de beleggingsportefeuille in 

vreemde valuta luidt, loopt het pensioenfonds valutarisico. Het verwachte resultaat op 

koersschommelingen van vreemde valuta is naar verwachting op de lange termijn gelijk aan nul. 

Op de korte termijn is de waardeontwikkeling van vreemde valuta echter moeilijk te voorspellen 

en zeer beweeglijk. Het valutarisico wordt daarom op de belangrijkste valuta deels afgedekt. 

 

Voor de vastrentende portefeuille geldt dat het valutarisico in beginsel volledig wordt afgedekt 

naar de euro. Dit wordt binnen de beleggingsfondsen gedaan en niet actief door het 

pensioenfonds. Voor de aandelenportefeuille geldt dat het dollarrisico en het Britse pondrisico voor 

100% wordt afgedekt. De Canadese dollar wordt afgedekt als ware het een US dollar. Wegens 

kosten wordt voor aandelen opkomende markten het valutarisico niet afgedekt. Het valutarisico 

binnen de Europese portefeuille in de niet-euro landen met uitzondering van de Britse pond wordt 

bewust niet afgedekt. Voor de vastgoedportefeuille geldt dat het US dollarrisico en het Britse 

pondrisico wordt afgedekt. Overigens vindt verreweg het grootste gedeelte van de beleggingen 

plaats in euro’s. Ten aanzien van de rekeningen in vreemde valuta geldt dat saldi op verantwoorde 

wijze zo laag mogelijk zullen worden aangehouden. 

 

Het totaalbedrag dat niet in euro’s is belegd, bedraagt ultimo 2021 €464.136 (ultimo 2020: 

€408.499) van de beleggingsportefeuille. Hiervan is ultimo 2021 €286.978 afgedekt (ultimo 2020: 
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circa €260.114). De beleggingen in vreemde valuta kunnen per categorie als volgt worden 

gespecificeerd: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Vastgoed 41.773 30.400 

Aandelen 297.962 258.820 

Vastrentende waarden 121.059 62.704 

Derivaten -286.978 -260.114 

Overige beleggingen 3.342 56.575 

Totaal 177.157 148.385 

 

De totale activa in vreemde valuta na valuta-afdekking kunnen als volgt worden verdeeld: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

AUD 4.026 0 

CAD 6.956 6.248 

CHF 6.680 15.256 

DKK 2.583 3.981 

USD 7.118 24.164 

GPB 1.227 1.585 

HKD 28.719 23.943 

JPY 13.992  

NOK 913 1.621 

SEK 3.207 5.830 

Overige 101.736 65.757 

EUR 853.015 875.529 

Totaal 1.030.127 1.023.914 

 

Marktrisico 

 

Marktrisico is het risico als gevolg van het blootstaan aan wijzigingen in marktprijzen van 

verhandelbare financiële instrumenten binnen een (handels)portefeuille. De strategie met 

betrekking tot het beleggingsrisico wordt bepaald door de beleggingsdoelstellingen. Het 

marktrisico wordt periodiek bewaakt in overeenstemming met de aanwezige beleidskaders en 

richtlijnen. De overall marktposities worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur in een 

management letter. 

 

De segmentatie van de totale beleggingsportefeuille inclusief liquide middelen naar regio is als 

volgt: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Azië ex Japan 72.182 76.643 

Europa EU 260.990 378.619 
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Europa non-EU 106.966 -19.914 

Centraal-Amerika en Zuid-Amerika 17.639 18.325 

Noord-Amerika 280.027 279.330 

Pacific 62.378 20.369 

Overig/divers 229.989 265.807 

Totaal 1.030.127 1.023.914 

 

De segmentatie van de totale aandelenportefeuille naar sectoren is als volgt: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Basismaterialen 15.803 21.356 

Communicatiediensten 31.329 24.630 

Cyclische consumptiegoederen 43.279 41.105 

Defensieve consumptiegoederen 20.348 24.701 

Energie 10.657 12.869 

Financiële dienstverlening 50.992 49.859 

Gezondheidszorg 33.421 31.751 

Industrie 24.568 28.950 

Nutsbedrijven 7.203 10.065 

Diversen 404 2.046 

Technologie 80.325 61.375 

Totaal 318.329 308.708 

 

Inflatierisico 

 

Het pensioenfonds is gevoelig voor inflatie en deflatie. Oplopende inflatie verhoogt de reële 

pensioenverplichtingen en verlaagt de rendementen op aandelen en vastrentende waarden. Er is 

geen doelstelling geformuleerd om het inflatierisico af te dekken. Indirect vormen de beleggingen 

in vastgoed en grondstoffen een gedeeltelijke matching met het inflatierisico. 

 

Kredietrisico 

 

Kredietrisico is het risico dat een tegenpartij contractuele of andere overeengekomen 

verplichtingen (waaronder verstrekte kredieten, leningen, vorderingen, ontvangen garanties) niet 

nakomt. De risico’s zijn door het bestuur onderkend, maar geaccepteerd, omdat de effecten 

beperkt zijn. De kredietwaardigheid van veel marktpartijen wordt ook door rating agencies 

beoordeeld. Het verschil met de totale vastrentende waarden van €589.035 is het contante 

onderpand voor derivaten ten behoeve van rente- en valuta afdekking. 

 

De samenvatting van de vastrentende waarden op basis van de ratings is als volgt: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

AAA 13.455 1.311 

AA 45.739 21.555 
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A 178.542 111.657 

BBB 29.335 17.589 

Lager dan BBB 99.740 149.324 

Geen rating 60.602 39.747 

Totaal 427.413 341.183 

 

Solvabiliteitsrisico 

 

Het pensioenfonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan 

geconfronteerd met risico’s. De belangrijkste doelstelling van het pensioenfonds is het nakomen 

van de pensioentoezeggingen. 

 

Het belangrijkste risico voor het pensioenfonds betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat 

het pensioenfonds niet beschikt over voldoende vermogen ter dekking van de pensioen-

verplichtingen. 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 pensioenfonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat het 

pensioenfonds de premie voor de werkgevers en deelnemers moet verhogen en het risico dat er 

geen ruimte beschikbaar is voor een eventuele toeslagverlening op pensioenaanspraken en 

pensioenrechten. In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn dat het pensioenfonds 

pensioenaanspraken en pensioenrechten vermindert. 

 

Liquiditeitsrisico 

 

Het liquiditeitsrisico is het risico dat het pensioenfonds niet beschikt over voldoende middelen om 

aan de verplichtingen te voldoen. Bij het pensioenfonds overtreft het niveau van de uitkeringen de 

inkomende premies. Bij valutaderivaten kan een liquiditeitsbehoefte ontstaan. Het pensioenfonds 

laat deze risico’s monitoren door het pensioenbureau. 

 

Specifieke financiële instrumenten (derivaten) 

 

Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruikgemaakt van financiële derivaten. Als 

hoofdregel geldt dat derivaten uitsluitend worden gebruikt voor zover dit passend is binnen het 

algemene beleggingsbeleid. De portefeuillestructuur en het risicoprofiel, berekend inclusief de 

economische effecten van derivaten, dienen zich binnen de door het bestuur vastgestelde grenzen 

(limieten) te bevinden. 

 

Eén van de belangrijkste risico’s bij derivaten is het kredietrisico. Dit is het risico dat tegenpartijen 

niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit risico wordt beperkt door alleen 

transacties aan te gaan met te goeder naam en faam bekendstaande partijen. Bovendien geldt dat 

zoveel mogelijk wordt gewerkt met onderpand. 

 

Het pensioenfonds gebruikt derivaten om het valutarisico zoveel mogelijk af te dekken. Hiertoe 

wordt gebruikgemaakt van valutatermijncontracten. Dit zijn met individuele banken afgesloten 

contracten waarbij de verplichting wordt aangegaan tot het verkopen van een valuta en de 

aankoop van een andere valuta, tegen een vooraf vastgestelde prijs en op een vooraf vastgestelde 

datum. 
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Niet-financiële risico’s 

 

Verzekeringstechnisch risico 

 

Verzekeringstechnisch risico is het risico dat uitkeringen (nu dan wel in de toekomst) niet 

gefinancierd kunnen worden vanuit premie-inkomsten en/of beleggingsinkomsten als gevolg van 

onjuiste en/of onvolledige (technische) aannames en grondslagen bij de ontwikkeling en 

premiestelling van het product. De belangrijkste risico’s in dit kader zijn het langlevenrisico, het 

overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico. 

 

Het langlevenrisico is het belangrijkste verzekeringstechnische risico. Langlevenrisico is het risico 

dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van de 

voorzienig voor pensioenverplichtingen. Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het 

pensioenvermogen niet voor de uitkering van de pensioenverplichting. 

 

Het overlijdensrisico betekent dat het pensioenfonds in geval van overlijden mogelijk een 

partnerpensioen moet toekennen waarvoor voorziening is getroffen. Dit risico kan worden 

uitgedrukt in risicokapitalen. Voor dit overlijdensrisico heeft het pensioenfonds een 

herverzekeringsovereenkomst afgesloten. Daarin worden jaarlijks de risicokapitalen herverzekerd. 

Het risicokapitaal is gelijk aan de contante waarde van een direct ingaand partnerpensioen, 

verminderd met de voor de betreffende deelnemer aanwezige voorziening voor 

ouderdomspensioen en partnerpensioen. 

 

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de risicokapitalen herverzekerd voor zover dit risico het 

maximumbedrag van €300 per deelnemer te boven gaat. De schade daarboven, per overlijden, 

wordt vergoed door de herverzekeraar. De schade tot €300 is voor rekening van het 

pensioenfonds. 

 

Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het pensioenfonds voorzieningen moet 

treffen voor premievrijstelling bij invaliditeit en het toekennen van arbeidsongeschiktheidspensioen 

(‘schadereserve’). Dit risico kan worden uitgedrukt in risicokapitalen. Het bestuur heeft er bewust 

voor gekozen om het arbeidsongeschiktheidsrisico niet te verzekeren. 

 

Het verzekeringstechnisch risico wordt beperkt door de meest recente overlevingstafels en 

ervaringssterfte te hanteren. Het bestuur evalueert jaarlijks de actuariële resultaten. 

 

Operationeel risico 

 

Operationeel risico betreft het risico dat ontstaat als gevolg van het falen of tekortschieten van 

interne processen, menselijke en technische tekortkomingen, en onverwachte externe 

gebeurtenissen. Dergelijke risico’s worden door het pensioenfonds beheerst door het stellen van 

hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn op gebieden als 

interne organisatie, procedures, processen en controles, kwaliteit van geautomatiseerde systemen, 

enzovoort. 

 

De werkprocessen bij het pensioenbureau zijn vastgelegd in procedures en werkinstructies. Voor 

kritische taken is een collega-medewerker als back-up opgeleid. De procedures en werkinstructies 

zijn door het bestuur getoetst. Er is ook een falldown scenario opgesteld. In dit falldown scenario 

staat beschreven wie wat doet bij het tijdelijk wegvallen van een medewerker van het 
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pensioenbureau. De prestaties van het pensioenbureau worden periodiek gerapporteerd in 

management letters en in een jaarrapportage prestatieafspraken. 

 

In het voorjaar van 2020 heeft het bestuur de gevolgen van COVID-19 voor de continuïteit van 

bestuursprocessen en operationele processen bekeken. Extra aandacht is besteed aan de 

continuïteit van de IT-systemen en de gezondheid van de medewerkers thuis. Over 2020 en 2021 

hebben zich geen incidenten naar aanleiding van deze nieuwe omstandigheden voorgedaan. 

 

IT-risico/cyberrisico 

 

IT-risico is het risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende beveiligd zijn, 

niet continu zijn of onvoldoende worden ondersteund door IT. 

 

Het pensioenfonds draait het deelnemerssysteem en excassosysteem in service bij een derde 

partij, die de nodige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. De derde partij heeft een interne 

beheersingsrapportage overlegd, die zekerheid geeft over de kwaliteit van de interne 

beheersingsmaatregelen die verband houden met de diensten die de betreffende 

serviceorganisatie levert. Het pensioenfonds maakt verder gebruik van het netwerk van Xerox. 

Xerox volgt hierbij de interne Xerox-richtlijnen vanuit het business continuity assessment plan. 

 

Door de hoge mate van digitalisering en de afhankelijkheid hiervan, erkent het pensioenfonds het 

toenemende risico op cyberaanvallen. De analyse van de verhoogde gevoeligheid voor cybercrime 

maakt onderdeel uit van de systematische integriteitsrisicoanalyse. Om dit risico te mitigeren, is in 

2020 een ICT-beleid opgesteld en geïmplementeerd. Dit beleid is gerelateerd aan het 

uitbestedingsbeleid. In het eerste kwartaal van 2022 zal er een audit worden uitgevoerd op IT-

infrastructuur en informatiebeveiliging. 

 

Uitbestedingsrisico 

 

Uitbestedingsrisico is het risico dat continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van de aan derden (al 

dan niet binnen een groep, al dan niet aan de werkgevers) uitbestede werkzaamheden dan wel 

door deze derden ter beschikking gestelde apparatuur en personeel wordt geschaad. 

 

Bij de selectie van externe partijen wordt gekeken naar de financiële robuustheid van de partij en 

dit wordt tevens gemonitord. 

 

De uitvoering van de pensioenregeling, dat wil zeggen de deelnemersadministratie, de 

uitkeringsadministratie, de financiële administratie en de bestuursondersteuning, is uitbesteed aan 

het pensioenbureau. Voor het pensioenfonds bestaat het uitbestedingsrisico vooral uit het risico 

dat het pensioenbureau niet handelt volgens de verstrekte instructies. Om dit risico, dat 

samenhangt met operationele werkzaamheden, te beheersen, zijn de voorwaarden vastgesteld en 

uitgewerkt in prestatieafspraken. 

 

Het beheer van het belegde vermogen is uitbesteed aan een aantal externe vermogensbeheerders. 

De risico’s die met dit uitbesteden gepaard gaan, worden preventief beheerst door middel van een 

intensief selectieproces. Vervolgens controleert de beleggingsadviescommissie of de externe 

vermogensbeheerders blijven voldoen aan de gestelde eisen aan onder meer kwaliteit, 

deskundigheid en servicegraad. De beleggingsadviescommissie voert jaarlijks een analyse van de 

interne beheersingsrapportages van de verschillende vermogensbeheerders en de custodian uit. 
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Het overleggen van een dergelijke rapportage en een positieve beoordeling daarvan door de 

beleggingsadviescommissie is een selectiecriterium bij het aanstellen van vermogensbeheerders 

en de custodian. 

 

Omgevingsrisico 

 

Omgevingsrisico is het risico als gevolg van buiten de instelling of groep komende veranderingen 

op het gebied van concurrentieverhoudingen, belanghebbenden, reputatie en 

ondernemingsklimaat. Te denken valt aan het (gedeeltelijk) wegvallen of overname van de 

werkgevers. 

 

Overname van deelnemers is gedekt door de wetgeving. De kostenopslag op de voorziening 

pensioenverplichtingen is zodanig vastgesteld dat indien het pensioenfonds slapend wordt (door 

bijvoorbeeld het wegvallen van de werkgevers), de verplichtingen worden ondergebracht bij een 

derdepartij. Bij gedeeltelijk wegvallen van de werkgevers moet door het bestuur op dat moment 

gekeken worden naar de continuïteit en het bestaansrecht van het pensioenfonds. 

 

Integriteitsrisico 

 

Integriteitsrisico is het risico dat de integriteit van het pensioenfonds dan wel het financiële stelsel 

wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, onethische gedragingen van de organisatie, 

medewerkers dan wel van de leiding in het kader van wet- en regelgeving en maatschappelijke en 

door de instelling opgenomen normen. 

 

Er is een gedragscode en een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) opgesteld voor en 

door het bestuur, de beleggingsadviescommissie, het pensioenbureau en andere verbonden 

personen. In de gedragscode is een integriteitregeling opgenomen. Een externe compliance officer 

oefent toezicht uit op naleving van de gedragscode. 

 

Juridisch risico 

 

Juridisch risico is het risico samenhangend met (veranderingen in en naleving van) wet- en 

regelgeving, het mogelijk bedreigd worden van de rechtspositie, met inbegrip van de mogelijkheid 

dat contractuele bepalingen niet afdwingbaar of niet correct gedocumenteerd zijn. 

 

De pensioenjurist van het pensioenbureau volgt de veranderingen van de wet- en regelgeving en 

de consequenties daarvan voor de fondsdocumenten en de organisatie. Hiervoor zijn processen 

ingericht. Alle overeenkomsten zijn juist gedocumenteerd en er is aandacht geschonken aan 

afdwingbare bepalingen. 

 

Surplus/tekort op FTK-grondslagen 

 

Het surplus/tekort op FTK-grondslagen is als volgt: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Voorziening pensioenverplichtingen (FTK-waardering) 916.559 1.005.839 

Buffers    

S1 Renterisico 4.783 40 
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S2 Risico zakelijke waarden 110.984 125.369 

S3 Valutarisico 35.455 26.910 

S4 Grondstoffenrisico 0 0 

S5 Kredietrisico 23.690 13.716 

S6 Verzekeringstechnisch risico 21.964 27.616 

S7 Liquiditeitsrisico 0 0 

S8 Concentratierisico 0 0 

S9 Operationeel risico 0 0 

S10 Actief beheer risico 0 5.844 

Diversificatie-effect -63.514 -61.109 

Totaal S 133.363 138.385 

Buffer herverzekering 0 0 

Totaal S plus buffer herverzekering 133.363 138.385 

Vereist vermogen (artikel 132 Pensioenwet) (B) 1.049.921 1.144.224 

Aanwezig vermogen (A) 

(totaal activa -/- schulden = pensioenvermogen) 
1.038.367 1.031.582 

Surplus/tekort (=A-B) -11.555 -112.642 

 

Bij de berekening van de buffers wordt de standaardmethode toegepast. Voor de samenstelling 

van de beleggingen wordt uitgegaan van de feitelijke asset mix in de evenwichtssituatie. 

 

[13] Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen zijn niet van toepassing in 2021. 

 

[14] Verbonden partijen 

 

Er is sprake van transacties tussen het pensioenfonds, de werkgevers en (voormalige) 

bestuursleden. 

 

In de uitvoeringsovereenkomst en het uitvoeringsreglement tussen het pensioenfonds en de 

werkgevers zijn afspraken gemaakt met betrekking tot financiering van de pensioenaanspraken en 

de uitvoering van de pensioenregeling, zoals premiebetaling, procedures bij het niet-nakomen van 

de premiebetaling en informatieverstrekking. 

 

Inzake de beloning van (voormalige) bestuursleden wordt verwezen naar punt [21] van de 

toelichting op de jaarrekening. 

 

Er zijn geen leningen verstrekt aan, noch is er sprake van vorderingen op (voormalige) 

bestuursleden. De bestuursleden, met uitzondering van de onafhankelijk voorzitter en de 

professioneel bestuurder, nemen deel aan de pensioenregeling van het pensioenfonds op basis van 

de voorwaarden in het pensioenreglement. 
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[15] Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers) 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Xerox (Nederland) B.V.   

Werkgeversbijdrage pensioenpremie (regulier) 2.571 2.895 

Werkgeversbijdrage pensioenpremie (inkoop garantieregeling) 0 3 

Werknemersbijdrage pensioenpremie (regulier) 725 817 

 3.296 3.715 

Xerox Manufacturing (Nederland) B.V.   

Werkgeversbijdrage pensioenpremie (regulier) 1.879 1.968 

Werkgeversbijdrage pensioenpremie (inkoop garantieregeling) 0 5 

Werknemersbijdrage pensioenpremie (regulier) 470 492 

 2.349 2.465 

Veenman B.V.   

Werkgeversbijdrage pensioenpremie (regulier) 779 895 

Werkgeversbijdrage pensioenpremie (inkoop garantieregeling) 0 0 

Werknemersbijdrage pensioenpremie (regulier) 112 118 

 890 1.013 

Stichting Pensioenfonds Xerox   

Werkgeversbijdrage pensioenpremie (regulier) 58 57 

Werkgeversbijdrage pensioenpremie (inkoop garantieregeling) 0 0 

Werknemersbijdrage pensioenpremie (regulier) 14 14 

 72 71 

Totaal 6.608 7.264 

 

De totale bijdrage van werkgevers en werknemers bedraagt 30% (2020: 30%) van de 

pensioengrondslagsom. Voor Veenman B.V. geldt op basis van het jongere bestand in 2021 een 

korting van 3% (2020: 3%) op de totale bijdrage, zodat die 27% (2020: 27%) van de 

pensioengrondslagsom bedraagt en de gewogen gemiddelde premie uitkomt op 29,6%. Met ingang 

van 1 januari 2022 is de korting voor Veenman B.V. niet meer van toepassing. 

 

De kostendekkende premie, de feitelijke premie en de gedempte premie volgens artikel 130 van 

de Pensioenwet zijn als volgt: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Kostendekkende premie 9.458 10.251 

Feitelijke premie 6.608 7.264 

Gedempte premie 6.529 6.050 
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Toelichting op de zuivere en gedempte kostendekkende premie: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

 zuiver gedempt zuiver gedempt 

Actuariële inkoop opbouw 7.886 3.742 8.426 3.407 

Actuarieel benodigde koopsom risicodekking 350 291 359 290 

Totaal 8.236 4.033 8.785 5.281 

Opslag vereist vermogen 1.137 557 1.204 507 

Opslag uitvoeringskosten 85 85 262 262 

Actuarieel benodigde koopsom voorwaardelijke 

onderdelen 
0 1.854 0 1.584 

Opslag toeslagverlening actieve deelnemers 0 0 0 0 

Kostendekkende premie 9.458 6.529 10.251 6.050 

 

De door het pensioenfonds ontvangen pensioenpremie van €6.608 is lager dan de zuivere 

kostendekkende premie en hoger dan de conform de actuariële en bedrijfstechnische nota 

vastgestelde gedempte kostendekkende premie. Het is onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk 

om een premiekorting toe te passen. 

 

De gedempte kostendekkende premie wordt vastgesteld op dezelfde actuariële grondslagen als de 

technische voorzieningen per 1 januari van het boekjaar. Bij de vaststelling van de gedempte 

kostendekkende premie wordt uitgegaan van het verwachte rendement en de in te rekenen 

toeslagopslag als bedoeld in het per 1 januari 2015 gewijzigde Financieel Toetsingskader. De 

uitgangspunten die het pensioenfonds hierbij gebruikt, zijn: 

▪ Het verwacht rendement minus de toeslagopslag wordt gebaseerd op de in artikel 23a van het 

Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen beschreven methode, waarbij wordt 

uitgegaan van de in 2020 geldende maximale parameters zoals vastgelegd in artikel 23a van 

het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. Er wordt gebruikgemaakt van de door 

De Nederlandsche Bank gepubliceerde rentetermijnstructuur per 30 september 2020 en de 

strategische beleggingsmix per 1 januari 2021. 

▪ Het verwacht rendement en de toeslagopslag die worden gebruikt voor de vaststelling van de 

gedempte kostendekkende premie worden voor een periode van vijf jaar vastgezet. Als binnen 

deze periode het beleggingsbeleid dan wel het toeslagbeleid wordt aangepast, zal ook de 

gedempte kostendekkende premie opnieuw moeten worden vastgesteld. 

▪ Voor pensioenopbouw na 2021 gelden nieuwe, lagere maximale parameters die het 

pensioenfonds dwong de opbouw in 2022 te verlagen naar 1,472% van de pensioengrondslag 

omdat sociale partners de premie niet wensten te verhogen. 

 

[16] Beleggingsresultaten 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Directe beleggingsopbrengsten     

Aandelen  3.725   2.896  

Vastrentende waarden  -     37  

Indirect vastgoed  2.265   1.278  

Overige  653   127  
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  6.644  4.338 

Indirecte beleggingsopbrengsten     

Aandelen (incl. derivaten)  64.681   20.531  

Vastrentende waarden  -61.184   68.419  

Indirect vastgoed  13.631   -2.158  

Grondstoffen  10.910   -2.985  

Liquide middelen 0  -12  

Overig  25     0  

  28.063  83.795 

Kosten vermogensbeheer  -1.655  -2.149 

Totaal  33.051  85.984 

 

Kosten vermogensbeheer 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Fee vermogensbeheerders 630 1.150 

Beleggingsadviseurs 105 133 

Diensten custodian 193 437 

Bewaarloon 210 87 

Transactiekosten 80 0 

Diversen 140 44 

Toegerekende kosten 297 298 

Totaal 1.655 2.149 

 

Directe beleggingsopbrengsten 

 

Dit betreft de op vastrentende waarden en liquiditeiten ontvangen interest, de op aandelen 

ontvangen dividenden en de opbrengsten uit securities lending onder aftrek van de kosten van 

vermogensbeheer. 

 

Indirecte beleggingsopbrengsten 

 

Dit betreft ongerealiseerde en gerealiseerde winsten en verliezen op vastrentende waarden, 

leningen op schuldbekentenis, aandelen en indirect vastgoed. De gerealiseerde herwaardering is 

gelijk aan het verschil tussen de verkoopopbrengst en de balanswaarde aan het begin van het 

boekjaar. 

 

[17] Overige baten 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Overige 20 0 

Totaal 20 0 
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[18] Pensioenuitkeringen 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Ouderdomspensioen          25.666  24.982 

Partnerpensioen            5.114  4.930 

Wezenpensioen                64  67 

Afkopen                49  50 

Totaal          30.894  30.029 

 

De toeslagverlening op de pensioenuitkeringen per 1 januari 2021 zoals vastgesteld door het 

bestuur bedraagt 0,00% (2020: 0,00%). De post ‘Afkopen’ betreft de afkoop van pensioenen lager 

dan de afkoopgrens van €503,24 (2020: €497,27) per jaar. 

 

[19] Pensioenuitvoeringskosten 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Bestuur, inclusief intern toezicht (visitatie) 177 179 

Communicatie 116 143 

Administratie/pensioenbureau exclusief personeelskosten 48 51 

Pensioenadministratiekosten 127 156 

Kosten SFH IRM en audit 37 20 

Honoraria accountant 58 58 

Actuariële certificering 36 37 

Overige actuariële werkzaamheden 57 82 

Wettelijk extern toezicht (DNB, AFM) 76 80 

Personeelskosten 430 427 

Onderzoek toekomst pensioenfonds 23 75 

Aan beleggingen doorbelaste kosten -297 -298 

Totaal 889 1.011 

   

 

Overeenkomstig artikel 96 van de Pensioenwet wordt vermeld dat: 

▪ het pensioenfonds in het boekjaar 2021 geen dwangsommen en boetes zijn opgelegd; 

▪ het pensioenfonds in het boekjaar 2021 geen aanwijzing als bedoeld in artikel 171 van de 

Pensioenwet is gegeven; 

▪ in het boekjaar 2021 geen bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 van de Pensioenwet is 

aangesteld; 

▪ in het boekjaar 2021 geen curator als bedoeld in artikel 172 van de Pensioenwet is aangesteld 

en derhalve ook geen sprake is van beëindiging van de situatie als bedoeld in artikel 172 van 

de Pensioenwet, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde fondsorganen is 

gebonden aan toestemming van de toezichthouder. 
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Honoraria accountant 

 

Op grond van artikel 382a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is de vermelding van de 

honoraria van de accountant als volgt: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Onderzoek van de jaarrekening (KPMG Accountants) 58 58 

Totaal 58 58 

 

Het onderzoek van de jaarrekening omvat zowel de wettelijke controle van de statutaire 

jaarrekening als de verslagstaten in het kader van de Pensioenwet. In bovenstaande tabel is €15 

(2020: €15) niet opgenomen, omdat dit accountantskosten betreft die gemaakt zijn door de 

accountant van de custodian. 

 

[20] Aantal personeelsleden 

 

Bij het pensioenfonds waren in het boekjaar vijf medewerkers in dienst. De hieraan verbonden 

kosten voor het pensioenfonds bedroegen €429 (2020: €427). De opsplitsing staat in de tabel 

hieronder. 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Brutoloon                      301  293 

Pensioenpremies (werkgevers en werknemers)                        72  71 

Sociale lasten                        41  39 

Inhuur en overig 16 24 

Totaal 430 427 

 

[21] Bezoldiging bestuurders 

 

De bezoldiging van de bestuursleden, inclusief bestuurscommissies en overige fondsorganen, 

bedraagt: 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

 Honoraria 
Vacatie-

gelden 
Honoraria 

Vacatie-

gelden 

Bestuur: professionele bestuurders en leden namens 
pensioengerechtigde deelnemers 

89 12 104 23 

Verantwoordingsorgaan: leden namens 
pensioengerechtigde en gewezen deelnemers  

n.v.t. 13 n.v.t. 10 

Intern toezicht 2020 (visitatiecommissie) 19 n.v.t. 18 n.v.t. 

Intern toezicht 2021 (visitatiecommissie) 17 n.v.t.  n.v.t. 

Totaal 125 25 122 33 

 

De kosten voor intern toezicht werden tot nu toe opgenomen in het jaar dat ze werden gemaakt 

en niet in het jaar waarop ze betrekking hadden. Om dit in lijn te brengen met de verwerking van 

certificeringskosten door accountant en actuarissen zijn nu eenmalig de visitatiekosten over zowel 

2020 als 2021 opgenomen in de jaarrekening. Het bedrag onder ‘2020’ had dus feitelijk betrekking 

op intern toezicht over 2019.  
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Het bedrag voor vacatiegelden is afhankelijk van het aantal vergaderingen dat is gehouden en het 

aantal vergoedingsgerechtigde leden dat deze vergaderingen heeft bijgewoond. Aan betrokkenen 

zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 

 

[22] Overige lasten 

 

 
2021 

(€1.000) 

2020 

(€1.000) 

Premies herverzekering 0 78 

Saldo waardeoverdrachten 224 -23 

Diverse correcties 0 10 

Totaal 224 65 

 

De premie herverzekering over 2021 bedroeg € 31 maar over 2020 werd een restitutie van €38 en 

winstdeling van € 6 ontvangen. Dat resulteerde in een plus van € 13 die is opgenomen in ‘Overige 

baten’. 

 

[23] Belastingen 

 

De activiteiten van het pensioenfonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de 

vennootschapsbelasting. 

 

[24] Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Verlaging opbouwpercentage 

 

De pensioenpremie die per 1 januari 2019 met sociale partners was afgesproken, bleek wederom 

niet toereikend om de pensioenregeling op evenwichtige wijze uit te blijven voeren. Om die reden 

heeft het bestuur besloten het opbouwpercentage voor het jaar 2022 te verlagen naar 1,472%. 

 

Wijziging UFR in vier stappen 

 

De technische voorzieningen zijn vastgesteld op basis van de rentetermijnstructuur van De 

Nederlandsche Bank per 31 december 2021 en de factoren zoals genoemd in de grondslagen bij de 

jaarrekening. De Nederlandsche Bank heeft toegelicht dat de rentetermijnstructuur in vier stappen 

wordt gewijzigd conform de figuur hierna. Dit is een wijziging die volgt uit een advies van de 

Commissie Parameters. De eerste stap is 1 januari 2021 verwerkt in de verplichtingen. De 

resterende drie stappen volgen op 1 januari 2022, 2023 en 2024. 
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Samen met het effect van de verwachte daling van het tienjaars voortschrijdend gemiddelde van 

de rente zal een verhogend effect op de technische voorzieningen ontstaan, wat een drukkend 

effect op de dekkingsgraad heeft. 

 

Voor het pensioenfonds, dat een relatief vergrijsd pensioenfonds is, is de invloed beperkt. 

Toepassing van de resterende UFR-aanpassing in één keer (drie stappen) zou geleid hebben tot 

een verhoging van de voorziening ultimo 2021 van 1,4%. 

 

Wijziging intern toezicht 

 

Met ingang van 1 april 2022 wordt het intern toezicht uitgeoefend door de raad van toezicht, 

omdat het pensioenfonds twee aaneengesloten boekjaren een beheerd vermogen heeft van meer 

dan €1 miljard. De raad van toezicht bestaat uit drie natuurlijke personen, die voorheen zitting 

namen in de visitatiecommissie. 

 

Oorlog Oekraïne 

 

Het pensioenfonds veroordeelt de Russische inval in een soevereine staat, Oekraïne, en het 

buitensporige geweld, ook tegen burgers en burgerdoelen, dat daarbij wordt toegepast. 

 

Maatregelen/sancties aangaande (Wit-)Rusland gerelateerde belangen 

 

Het pensioenfonds heeft vastgesteld dat er geen deelnemers wonen in Rusland, Wit-Rusland of 

Oekraïne. Noch heeft het fonds leveranciers of (cloud) data in die landen. 

 

Het pensioenfonds heeft wel belangen in drie fondsen met een klein percentage beleggingen in 

aandelen en obligaties van Russische bedrijven en (semi-)overheden. Per eind december 2021 was 

dit in euro’s €2.872 in (semi-)staatsobligaties en €2.892 in aandelen van Russische bedrijven. Op 

die beleggingen zijn meteen sancties van kracht geworden, die de vermogensbeheerders 

uitvoeren. De markt voor deze beleggingen lag daardoor meteen stil, omdat de vraag ernaar 

helemaal is weggevallen en/of handel om andere redenen onmogelijk werd. De waarde is voor alle 

Russische beleggingen (vrijwel) nihil geworden. 

 

Bron: Mercer 
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Het pensioenfonds heeft haar vermogensbeheerders verzocht de verkoopmogelijkheden te 

onderzoeken. Door de sancties (wederzijds) is handel in Russische beleggingen niet mogelijk, dus 

werkelijke afbouw van deze posities zal mogelijk lang kunnen gaan duren. De verwachting is dat 

Russische posities in zogenaamde ‘side pockets’ geplaatst gaan worden en dan niet meer 

meetellen in de waardering en resultaten. 
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Venlo, 16 juni 2022 
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Overige gegevens  

 

Statutaire regeling omtrent de bestemming van het 
saldo van baten en lasten 
 

In artikel 4 lid 5 van de statuten per 1 april 2022 van het pensioenfonds is de volgende bepaling 

opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat: ‘Een eventueel saldo van de rekening van 

inkomsten en uitgaven over een bepaald boekjaar wordt toegerekend aan het boekjaar waarop dit 

saldo betrekking heeft’. 
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Actuariële verklaring 
 

Opdracht 

 

Door Stichting Pensioenfonds Xerox te Venray is aan Towers Watson Netherlands B.V. de opdracht 

verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het 

boekjaar 2021. 

 

Onafhankelijkheid 

 

Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Xerox, 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. 

 

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 €5.400.000. Met de accountant ben ik 

overeengekomen om geconstateerde afwijkingen boven €270.000 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 beoordeling 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. 
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Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik onder meer onderzocht of 

▪ toereikende technische voorzieningen zijn vastgesteld met betrekking tot het geheel van 

pensioenverplichtingen; 

▪ het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen conform de wettelijke 

bepalingen zijn vastgesteld; 

▪ de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten; 

▪ het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-person regel. 

 

Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds. 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 
 

Overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten zijn, als geheel bezien, 

toereikende technische voorzieningen vastgesteld. 

 

Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het wettelijk vereist 

eigen vermogen, maar hoger 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 132 (vereist eigen 

vermogen). 

 

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

het vereist eigen vermogen, doch hoger dan de dekkingsgraad bij het minimaal vereist eigen 

vermogen. 

 

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Xerox is gebaseerd op de tot 

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

vermogenspositie is naar mijn mening niet voldoende, omdat het aanwezig eigen vermogen lager 

is dan het vereist eigen vermogen. Voor de volledigheid merk ik op dat, als op balansdatum in de 

rentetermijnstructuur rekening zou worden gehouden met de UFR-methodiek zoals deze door De 

Nederlandsche Bank in 2022 wordt toegepast, mijn oordeel over de vermogenspositie niet zou 

wijzigen. 

 

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

Oekraïne-crisis, zoals die door het pensioenfonds in het jaarverslag zijn toegelicht. 
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Eindhoven, 16 juni 2022 

 

 

 

 

 

 

drs. M.B.H. Ceelaert AAG 

Verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V. 
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