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Inleiding
Zoals in artikel 3 van de Statuten is vermeld, werkt Stichting Pensioenfonds Trespa (SPT)
gevestigd te Weert, hierna te noemen 'het pensioenfonds', volgens een actuariële en
bedrijfstechnische nota (abtn). De inhoud van de hierna te beschrijven abtn is afgestemd op
het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet:



artikel 145 van de Pensioenwet; en
paragraaf 9 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.

Deze abtn is vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 september 2015, geldt met ingang
van 1 januari 2015 en vervangt alle voorgaande nota’s.
De beschrijvingen die deze abtn bevat zijn zodanig dat De Nederlandsche Bank op basis van
deze abtn tot een oordeel kan komen over de wijze waarop wordt voldaan aan het bij en
krachtens de Pensioenwet bepaalde.
De abtn is onderverdeeld in de volgende onderwerpen:










de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en van de opzet van de administratieve
organisatie en interne controle (hoofdstuk 1);
procedures en criteria voor de aansluiting van werkgevers bij het pensioenfonds en voor
het verkrijgen van het deelnemerschap van hun werknemers (hoofdstuk 2);
de hoofdlijnen van de Uitvoeringsovereenkomst (hoofdstuk 3);
de hoofdlijnen van de pensioenregeling (hoofdstuk 4);
de communicatie (hoofdstuk 5);
herverzekering (hoofdstuk 6);
de financiële opzet (hoofdstuk 7);
de financiële sturingsmiddelen (hoofdstuk 8);
korting pensioenaanspraken en –rechten (hoofdstuk 9).
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1.

Hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en van de
opzet van de administratieve organisatie en interne controle
Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de uitvoeringsorganisatie. Hieronder is de organisatie
weergegeven. In de daaropvolgende paragrafen worden de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden weergegeven. Dit is afgestemd op het bepaalde bij en krachtens
hoofdstuk 4 en 5 van de Pensioenwet.
Organogram
Verantwoordingsorgaan

Bestuur
pensioenfonds

Visitatiecommissie

Beleggingscommissie
Waarmerkend
actuaris
AON

Adviserend actuaris
Towers Watson
AON
Sprenkels & Verschuren

Accountant
PWC

Financiële en
deelnemersadministratie
Delta Lloyd
levensverzekering

Pensiondesk
Vermogensbeheerder
Delta Lloyd
ass etmanagement

Compliance officer
en
Vertrouwenspersoon

Het bestuur van het fonds bestaat uit 2 werkgeversleden, 1 werknemerslid en 1
pensioengerechtigdenlid.
Werkgever:

- M.P. Niemantsverdriet (voorzitter)
- E. Goris
Werknemers:
- I. van Herten (secretaris)
Pensioengerechtigden: - A.B. Tempelman (aspirant lid)
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1.1 Missie, visie en strategie
Het fonds heeft als algemene doelstelling om de (gewezen) deelnemers,
pensioengerechtigden, arbeidsongeschikten, hun nagelaten betrekkingen en overige
belanghebbenden te beschermen tegen financiële gevolgen van ouderdom, invaliditeit en
overlijden.
De primaire doelstelling van het fonds is het voldoen aan de nominale
pensioenverplichtingen.
Daarnaast heeft het bestuur de ambitie om naar eigen inzicht1 voorwaardelijk toeslagen te
verlenen. Het secundaire doel luidt daarom:
Pensioenverplichtingen gemiddeld indexeren voor 70% van de prijsinflatie voor zowel
actieven, inactieven als gepensioneerden.2
Beleidsuitgangspunten van SPT zijn de volgende:
Algemeen:
Primaire doelstelling:
Secundaire doelstelling:

voorzichtigheid betrachten.
verschaffen van nominale zekerheid.
verlenen van toeslagen ter grootte van 70% van de
prijsinflatie.

In hoofdstuk 7.5 wordt deze secundaire doelstelling verder uitgewerkt.

1.2 Risicohouding
Het bestuur van het fonds heeft een risicobewuste houding. Het fonds streeft ernaar om de
nominaal opgebouwde aanspraken waardevast uit te keren. Inflatie holt de waarde van de
nominale uitkeringen uit en gezien het lange termijn karakter van pensioenen is het belangrijk
dat de koopkracht van het pensioen voor een groot deel via toeslagverlening behouden blijft.
Beleggingsrisico kan acceptabel zijn in het streven naar koopkrachtbehoud, zelfs indien dit
betekent dat de nominale aanspraken niet in alle gevallen volledig uitgekeerd kunnen worden.
De mate van risicoacceptatie van het bestuur en de andere stakeholders is gebaseerd op
kwalitatieve en kwantitatieve overwegingen. Deze zijn verder uitgewerkt in bijlage 3

1.3 Opdrachtaanvaarding
Het bestuur draagt op grond van artikel 102a PW zorg voor de formele opdrachtaanvaarding
van de door sociale partners aan het fonds opgedragen pensioenregelingen. Het bestuur toetst
de opdracht van sociale partners voor het fonds als geheel en voor de relevante
beleidsgebieden apart aan de doelstelling en de beleidsuitgangspunten van het fonds.

1
2

Het bestuur hanteert daarvoor een staffel waarbij de toeslag stijgt als de dekkingsgraad stijgt.
Afgeleide Consumentenprijsindex (CPI).
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1.4 Verdeling taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Het bestuur heeft de volgende verantwoordelijkheden:




het beheer van het fonds;
het uitvoeren van de pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemers, en;
het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden.

Het bestuur heeft onder meer de volgende bevoegdheden:








het vaststellen en/of wijzigen van Statuten en Pensioenreglement (in overleg met
de werkgever);
het vaststellen en/of wijzigen van de Uitvoeringsovereenkomst (alleen in overleg met
de werkgever);
het vaststellen en/of wijzigen van uitvoeringsbesluiten;
het uitvoeren van betalingen;
contractuele verplichtingen aangaan met derden, waarbij het fonds wordt
vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, als ook bij ontstentenis
van deze door een door de werkgever benoemd bestuurslid en een door de deelnemers
gekozen bestuurslid tezamen;
het sluiten van een overeenkomst met de werkgever bepalende dat:
a. de werkgever, indien het bestuur hierom verzoekt, verplicht is de benodigde
werknemers aan het fonds ter beschikking te stellen ter vervulling van de bij het fonds
te verrichten werkzaamheden;
b. de werkgever aan haar genoemde werknemers geen instructies zal geven, die in strijd
(kunnen) zijn met hun verplichtingen tegenover het fonds.

Het bestuur heeft de volgende taken:






het vaststellen van een procedure voor een periodieke evaluatie van het functioneren van
het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. Hierbij wordt eens per twee
jaar een derde partij betrokken.
het inzicht geven in het beleid en de besluitvormingsprocedures. Het bestuur legt daarbij
verantwoording af over het gevoerde beleid, de gerealiseerde uitkomsten van dit beleid
en de beleidskeuzes die het eventueel voor de toekomst maakt. Hierbij weegt het bestuur
de belangen af van de bij het fonds betrokken groepen. Daarnaast geeft het bestuur
inzicht in de risico’s van de belanghebbenden op korte en lange termijn, in relatie tot het
overeengekomen ambitieniveau.
het zorgdragen voor een adequaat communicatiebeleid. Het bestuur meet periodiek, maar
minstens eens per drie jaar, de effectiviteit van de ingezette communicatiemiddelen.
het bij uitbesteding van werkzaamheden vastleggen welke wijze van uitvoering is
gekozen en welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen. Tevens zorgt het bestuur
dat het zicht heeft op de keten van uitbesteding.
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1.5 Uitbesteding werkzaamheden
Het bestuur heeft ervoor gekozen om de uitvoering van de pensioenregeling uit te besteden.
De deelnemers- en financiële administratie worden uitgevoerd door Delta Lloyd
Levensverzekering N.V.. Tussen het pensioenfonds en Delta Lloyd is een
uitbestedingsovereenkomst gesloten. Delta Lloyd Levensverzekering N.V.is ISAE3402gecertificeerd.
Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door een externe vermogensbeheerder (Delta Lloyd
Asset Management). De overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s zijn herverzekerd bij
Delta Lloyd Levensverzekering N.V.
De afwegingen van het bestuur om te kiezen voor deze uitbesteding zijn de voordelen die
SPT hiermee kan behalen. Voordelen die SPT ziet zijn van operationele en financiële aard,
zoals meeliften met de schaalvoordelen bij de uitvoeringsorganisatie om daarmee
kostenbesparing voor SPT te creëren, de kwaliteit en deskundigheid van personeel bij de
uitvoeringsorganisatie, kunnen profiteren van (pensioen-) ontwikkelingen op het gebied van
administratie en vermogensbeheer.
Het bestuur is ervan overtuigd dat door diensten uit te besteden de kwaliteit voor de
deelnemers, werkgevers en bestuur goed en volledig is, mits de afspraken met partijen juist
en correct zijn vastgelegd en worden nageleefd. De afspraken met deze partijen moeten
voldoen aan het uitbestedingsbeleid en de voorwaarden van het bestuur.
Voordat het bestuur de keuze maakt welke onderdelen (administratie, vermogensbeheer)
uitbesteed worden en welke niet, heeft het bestuur een risicoanalyse uitgevoerd. Dit houdt in
dat per onderdeel:




de doelstellingen en het beleid zijn gedefinieerd;
het risicoprofiel, de normen en de beheersingsmaatregelen zijn vastgesteld;
de wensen ten aanzien van rapportages zijn bepaald.

Met de risicoanalyse heeft het bestuur een basis gelegd om de selectieprocedure op te starten.
De selectieprocedure is vastgelegd in het uitbestedingsbeleidsplan.
Uitgangspunten uitbestedingsbeleid
Het uitgangspunt van het uitbestedingsbeleid is dat de verantwoordelijkheid bij het bestuur
van SPT ligt, en daarom ook de verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering. De
uitbesteding moet zo worden ingericht, dat het bestuur volledig ‘in control’ is van de
uitbestede werkzaamheden. Het bestuur moet inzicht hebben in de risico’s die gepaard gaan
met uitbesteding en hiervoor beheersingsmaatregelen hebben getroffen.
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Dit uitbestedingsbeleid is mede gebaseerd op het Besluit Uitvoering Pensioenwet en
artikel 143 van de Pensioenwet omtrent een beheerste en integere bedrijfsvoering. Het beleid
voldoet aan de Pensioenwet waarin staat dat het pensioenfondsbestuur de verplichting heeft
om:




beleid te formuleren rond uitbesteding;
periodiek een risicoanalyse uit te voeren;
voldoende deskundig te zijn om de uitvoering van de uitbestede werkzaamheden te
kunnen beoordelen.

Het geformuleerde beleid richt zich op de uitbesteding van diensten op het gebied van de
volgende hoofdonderdelen: pensioenadministratie, vermogensbeheer en bewaarneming.
Daarnaast geldt uitbesteding voor de ondersteuning door accountmanagement en voor de
bedrijfsprocessen bij de pensioenuitvoeringsorganisatie of adviesdiensten op structurele
basis.
Risico´s verbonden aan uitbesteding kunnen materiële en immateriële invloed hebben op de
financiële prestaties, financiële positie, continuïteit, integriteit en imago van SPT. De
beheersing richt zich vooral op de negatieve effecten van deze risico’s. Uitbesteding is dus
niet de inkoop van (gestandaardiseerde) goederen, diensten, informatie of faciliteiten.
Het bestuur van SPT hanteert de volgende uitgangspunten voor het uitbestedingsbeleid:








Het bestuur dient te allen tijde ‘in control’ te zijn.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitbestede werkzaamheden.
Het bestuur verwacht pro-activiteit van de uitvoerende partij.
Het bestuur stelt hoge kwaliteitseisen aan de pensioenuitvoeringsorganisatie(s) op
gebieden als interne organisatie, het nakomen van afspraken, kennisniveau van personeel,
procedures, processen en controles, kwaliteit van geautomatiseerde systemen en te
leveren rapportages.
Het bestuur selecteert een pensioenuitvoeringsorganisatie op basis van marktconforme
prijs en kwaliteit.
Het uitbestedingsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuur en vervolgens
besproken met de pensioenuitvoeringsorganisatie.

Verantwoordelijkheid
Uitbesteding kan alleen de uitvoering betreffen. Het beleid is de verantwoordelijkheid van het
bestuur en kan en zal niet worden uitbesteed. De uitbesteding ligt vast in separate
uitbestedingsovereenkomsten.
Binnen de uitbestedingsovereenkomsten met Delta Lloyd kan SPT nader invulling geven aan
de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en de beleidslijnen waarbinnen dit
dient te gebeuren. Hiermee blijft het bestuur in control en worden de belangen en wensen van
SPT gewaarborgd.
Het bestuur heeft een externe accountant aangesteld (PricewaterhouseCoopers N.V.). Deze
accountant controleert jaarlijks de staten voor De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), de
jaarrekening en vervolgens doet de accountant verslag van zijn werkzaamheden in de vorm
van een accountantsverklaring, een management letter en een verslag aan het bestuur.
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Het bestuur heeft een externe waarmerkend actuaris aangesteld in de persoon van Aon
Hewitt. De waarmerkend actuaris beoordeelt de financiële positie van het pensioenfonds
volgens de eisen van DNB. De waarmerkend actuaris rapporteert éénmaal per jaar aan het
fondsbestuur door middel van een actuarieel rapport en een actuariële verklaring. Rapportage
vindt plaats uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de rapportage
betrekking heeft.
Op ad-hoc basis kan het bestuur ook gebruik maken van andere externe deskundigen.

1.6 Beheersmaatregelen en interne controle
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van interne controlemaatregelen gericht
op de juiste en volledige registratie van de gegevens van het fonds. Het pensioenfonds heeft
op het gebied van administratieve organisatie en interne controle maatregelen getroffen ter
naleving van de Sanctiewet 1977 en de op grond van die wet vastgestelde regelingen en
besluiten met betrekking tot het financieel verkeer.
Met de administrateur van de deelnemersadministratie en de financiële administratie zijn
procedures opgesteld en vastgelegd in een contract.
Met de vermogensbeheerder is een overeenkomst afgesloten waarin onder andere de
beleggingsrichtlijnen (en de overeengekomen rapportages) zijn vastgelegd. De afspraken zijn
vastgelegd in een beleggingsmandaat.
De werkzaamheden die worden uitgevoerd door de waarmerkend actuaris worden vastgelegd
in een jaarlijkse opdrachtbevestiging.
Het bestuur komt ten minste 2 maal per jaar bijeen. Bij deze vergaderingen zijn de
vertegenwoordiging van de pensiondesk en indien nodig de adviserend actuaris van het
pensioenfonds aanwezig.
Voorts belegt het bestuur ten minste tweemaal per jaar een ‘gezamenlijk overleg’ met het
verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan wordt in de gelegenheid gesteld advies
te geven. Daarnaast vormt het verantwoordingsorgaan een algemeen oordeel over het
handelen van het bestuur, het uitgevoerde beleid en beleidskeuzes die betrekking hebben op
de toekomst. De bepalingen omtrent voorgaande zijn nader uitgewerkt in het “Reglement
verantwoordingsorgaan”.

1.7 Goed pensioenfondsbestuur
Het bestuur van het pensioenfonds heeft gezorgd voor de organisatie van een transparant
intern toezicht. Het intern toezicht zal worden ingevuld door middel van een
visitatiecommissie, dit nadat het verantwoordingsorgaan hierover bindend advies heeft
uitgebracht. De bepalingen omtrent het intern toezicht worden nader uitgewerkt in het
‘Reglement Visitatiecommissie’.
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Het bestuur van het pensioenfonds heeft gezorgd voor de instelling van een
verantwoordingsorgaan per1 juli 2014. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 leden:




één vertegenwoordiger van de werkgever;
één vertegenwoordiger van de deelnemers;
één vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.

De bepalingen omtrent het verantwoordingsorgaan zijn nader uitgewerkt in het ‘Reglement
Verantwoordingsorgaan’.

1.8 Integriteitbeleid
Het fonds heeft een gedragscode, klokkenluidersregeling en een incidentenregeling (zie
bijlage 5) ingesteld voor het bestuur, de belangrijkste stakeholders en alle door het bestuur
aan te wijzen betrokkenen, ter voorkoming van conflicten tussen het belang van het fonds en
de privé-belangen van betrokkenen alsmede ter voorkoming van het gebruik van
vertrouwelijke informatie van het fonds voor privé-doeleinden. De gedragscode en
klokkenluidersregeling maken onderdeel uit van het integriteitsplan.
Als compliance-officer is door het pensioenfonds F. Verheijen aangesteld en voor de
vertrouwenspersoon voor de klokkenluidersregeling is H. Soons aangesteld.
Het fonds voert periodiek een systematische analyse van de integriteitsrisico’s uit. De
systematische analyse ziet in het bijzonder op de beheersing van de volgende
integriteitsrisico’s:





Het tegengaan van belangenverstrengeling.
De omgang met incidenten die een gevaar vormen voor een integere uitoefening van het
bedrijf van een financiële onderneming.
Personen die een integriteitsgevoelige functie bekleden.
Het risico op witwassen, terrorismefinanciering en sanctiewetgeving.

Uit de systematische analyse blijkt dat het fonds zodanig is georganiseerd dat de
integriteitsrisico’s zoveel mogelijk beperkt zijn en dat het fonds adequaat kan optreden tegen
eventuele incidenten.

1.9 Opleidingsbeleid
De samenstelling van het bestuur en het verantwoordingsorgaan dient te voldoen aan de
criteria zoals die zijn vastgelegd in het geschiktheidsplan van bestuursleden van SPT.
Nieuw aantredende bestuursleden volgen, indien noodzakelijk, een pensioenopleiding.
Mocht het geschiktheidsplan daartoe aanleiding geven, dan kunnen bestuursleden individueel
of collectief een opleiding volgen.
Het bestuur bewaakt dat ook het verantwoordingsorgaan aan de geschiktheidseisen voldoet.
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2.
2.1

Procedures en criteria voor de aansluiting van werkgevers bij
het fonds en voor het verkrijgen van het deelnemerschap van
hun werknemers
Aansluiting werkgevers
Blijkens de Statuten van het pensioenfonds kunnen werkgevers onder de volgende
voorwaarden aansluiten bij het pensioenfonds:
Artikel 5 lid 2, mits het bestuur en de in lid 1 van artikel 5 bedoelde werkgevers dit hebben
goedgekeurd.
Als een werkgever wil aansluiten bij het pensioenfonds, dan wordt de volgende procedure
gevolgd:
Artikel 5 lid 2, er wordt een overeenkomst tussen de onderneming en het fonds gesloten. Voor
de hoofdlijnen van deze overeenkomst zie hoofdstuk 3.

2.2

Verkrijging deelnemerschap
Blijkens het Pensioenreglement van het pensioenfonds worden werknemers van een
aangesloten werkgever onder de volgende voorwaarden deelnemer in de regeling:
Artikel 3 lid 2,
a.
b.
c.

de werknemers die op 1 januari 2014 de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt;
diegenen voor wie de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2014 aanvangt indien zij bij
aanvang van de arbeidsovereenkomst de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt;
diegenen voor wie de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2014 aanvangt en die op een
latere datum de leeftijd van 21 jaar bereiken.

De volgende procedure wordt gevolgd teneinde werknemers te laten toetreden tot de
pensioenregeling:
Artikel 3 lid 2, Voor deelnemers sub a start het deelnemerschap op 1 januari 2014. Voor
deelnemers sub b start het deelnemerschap bij aanvang van de arbeidsovereenkomst. Voor
deelnemers sub c start het deelnemerschap op de latere datum zoals daar bedoeld.
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3.

Hoofdlijnen van de Uitvoeringsovereenkomst
Inleiding
De afspraken over de uitvoering van de pensioenovereenkomst tussen het pensioenfonds en
de aangesloten werkgever(s) zijn vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in
artikel 25 van de Pensioenwet. In paragraaf 3.2 van de Pensioenwet staan de eisen omtrent de
inhoud ervan opgesomd.

3.1

Wijze vaststelling verschuldigde premie
Artikel 4 Uitvoeringsovereenkomst
1. Tussen de Onderneming, haar Ondernemingsraad en FNV Bondgenoten is afgesproken om
de in artikel 3 lid 3 bedoelde premie in enig jaar vast te stellen op in totaal 21% van de som
van de pensioengevende salarissen van de deelnemers in het Pensioenfonds. De deelnemers
dragen 7% van hun pensioengevend salaris bij, de Onderneming de resterende 14%.
2. Het in lid 1 bedoelde premiepercentage en de verdeling tussen de bijdrage van de
Onderneming en die van de deelnemers geldt tot en met 31 december 2020.
Zolang daarna tussen de Onderneming en de werknemers nog geen nieuwe
pensioenovereenkomst tot stand is gekomen, blijft de bestaande afspraken waaronder
de premiehoogte en de premieverdeling nog voor maximaal één jaar van toepassing. Deze
verlengde toepassing vindt geen plaats indien dit in strijd blijkt te zijn met de dan geldende
nationale en/of internationale wet- of regelgeving, of in het geval partijen anders
overeenkomen. De Onderneming en de werknemers zullen zich inspannen om zo spoedig
mogelijk tot een nieuwe pensioenovereenkomst, c.q. afspraken over premiepercentage en
premieverdeling, te komen.
3. De premie in enig jaar is bestemd voor pensioenopbouw in het betreffende jaar. Indien in
enig jaar sprake is van een overschot zal dit overschot worden toegevoegd aan de algemene
middelen van het fonds.
4. De Onderneming betaalt de totale premie als bepaald in lid 1 aan het Pensioenfonds. Het
deel van de premie dat voor rekening komt van de deelnemers wordt door de Onderneming
op het bruto salaris van de deelnemer ingehouden.
5. Met het betalen van de totale premie heeft de Onderneming aan al zijn
betalingsverplichtingen jegens het Pensioenfonds voldaan.
6. Indien blijkt dat de premie niet voldoende is voor de betaling van de uitvoeringskosten, de
dekking van het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico en de pensioenopbouw in enig
jaar, dan wordt de pensioenopbouw in dat jaar aangepast. Daarbij wordt de
pensioenopbouw van het ouderdomspensioen en het partner- en wezenpensioen evenredig
verminderd naar rato van de geldende opbouwpercentages. De dekking van het
arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico blijft volledig in tact.
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3.2

Premiebetaling
Artikel 5 Uitvoeringsovereenkomst
1. De Onderneming voldoet de krachtens artikel 4 vastgestelde premie in maandelijkse
termijnen aan het Pensioenfonds. De premie moet uiterlijk op de eerste werkdag van de
desbetreffende maand op de bankrekening van het Pensioenfonds als bedoeld in
artikel 8 lid 1 zijn bijgeschreven.
2. Voor het corrigeren van mutaties in salarissen en verloop van werknemers in enig jaar,
kan in de laatste maand van het betreffende jaar een correctie op de maandelijkse betalingen
worden toegepast.
3. Onder premie wordt verstaan zowel de bijdrage van de Onderneming als de bijdrage van
de deelnemers.
Artikel 8 Uitvoeringsovereenkomst
1. Alle betalingen door de Onderneming aan het Pensioenfonds zullen gebeuren op een door
het Pensioenfonds kenbaar te maken bankrekening.
2. Ingeval van te late betalingen wordt rente in rekening gebracht. Het rentepercentage is
voor het gehele kalenderjaar gelijk aan de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW.

3.3

Informatieverstrekking door werkgever aan pensioenfonds
Artikel 9 Uitvoeringsovereenkomst
1. De Onderneming is verplicht het Pensioenfonds op diens verzoek of ongevraagd te
informeren over alle ontwikkelingen binnen de Onderneming die van invloed kunnen zijn op
de pensioenregeling en de daaruit voortvloeiende huidige en toekomstige
pensioenverplichtingen van het Pensioenfonds.
2. Het Pensioenfonds is verplicht de deelnemer binnen 3 maanden na aanvang van het
deelnemerschap te informeren over de inhoud van de pensioenregeling, de toeslagverlening,
het recht van de werknemer om bij het Pensioenfonds het geldende Pensioenreglement op te
vragen, omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van het Pensioenfonds en
het recht van de deelnemer om bij het Pensioenfonds een verzoek in te dienen voor een
berekening van de effecten van uitruil van zijn pensioenaanspraken.
3. De Onderneming is verplicht het Pensioenfonds binnen een door het Pensioenfonds aan te
geven termijn alle gegevens en informatie te verstrekken, die het Pensioenfonds redelijkerwijs
nodig heeft om de pensioenregeling op correcte wijze te kunnen uitvoeren.
4. De Onderneming staat er jegens het Pensioenfonds voor in, dat de in het vorige lid
bedoel¬de gegevens en informatie juist zijn. Het Pensioenfonds is niet aansprakelijk voor de
gevolgen van het leveren van onjuiste of onvolledige gegevens en informatie door de
Onderneming aan het Pensioenfonds.

11

5. De Onderneming zal binnen vijf maanden na afloop van een kalenderjaar een verklaring
aan het Pensioenfonds leveren ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de door de
Onderneming verstrekte gegevens en informatie met betrekking tot het betreffende
kalenderjaar.
6. Het Pensioenfonds is verplicht om op verzoek van de Onderneming de gegevens met
betrekking tot de deelnemers en gewezen deelnemers beschikbaar te stellen aan de
Onderneming ten behoeve van berekeningen die redelijkerwijs nodig zijn om de
pensioenverplichtingen te waarderen in de jaarrekening van de Onderneming.

3.4

Procedures premiebetalingsachterstand
Artikel 6 Uitvoeringsovereenkomst
1. De Onderneming is ingeval van overschrijding van de in artikel 5 genoemde termijnen
verplicht over het achterstallige bedrag aan pensioenpremie rente en eventuele andere kosten
voortvloeiend uit de overschrijding aan het Pensioenfonds te voldoen. De rente is
verschuldigd vanaf het tijdstip waarop de genoemde termijn wordt overschreden. Het
rentepercentage is gelijk aan het in artikel 8 lid 2 bedoelde rentepercentage.
2. Onverminderd het gestelde in lid 1 zal het Pensioenfonds in geval van overschrijding van
de in artikel 5 genoemde termijnen, de Onderneming binnen 2 weken na het tijdstip van
overschrijding, schriftelijk aanmanen tot zo spoedig mogelijke betaling.
3. In het geval dat de Onderneming in enig jaar een betalingsachterstand heeft ter grootte
van 5% van de totale door het Pensioenfonds te ontvangen premie in het betreffende jaar en
het Pensioenfonds niet beschikt over het op grond van het bij of krachtens artikel 131 van de
Pensioenwet voorgeschreven minimaal vereist eigen vermogen, informeert het Pensioenfonds
elk kwartaal schriftelijk de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden over
de betalingsachterstand.
4. Gedurende de in lid 3 bedoelde situatie, informeert het Pensioenfonds tevens elk kwartaal
schriftelijk de Ondernemingsraad van de Onderneming.
5. Indien de betalingsachterstand meer bedraagt dan 25% van de totale door het
Pensioenfonds te ontvangen premie in het betreffende jaar, zal het Pensioenfonds de
pensioenopbouw naar rato verminderen conform artikel 4 lid 6.

3.5

Procedures wijzing pensioenovereenkomst
Artikel 12 Uitvoeringsovereenkomst
1. Ter vaststelling van het Pensioenreglement en van eventuele wijzigingen daarin worden de
pensioenovereenkomsten (en eventuele wijzigingen daarin) en alle overige daarmee verband
houdende informatie door de Onderneming aan het Pensioenfonds ter beschikking gesteld.

12

2. Het Pensioenfonds heeft ingestemd met de uitvoering van de pensioenregeling en is
akkoord met de inhoud hiervan welke blijkt uit de ondertekening van het Pensioenreglement
per 1 januari 2014 door het Bestuur. Het Pensioenfonds heeft het Pensioenreglement
vastgesteld conform hetgeen daarover in de Statuten en de wet wordt bepaald.
3. Wijziging in de pensioenovereenkomsten worden door de Onderneming zo spoedig
mogelijk na het tijdstip van wijziging, aan het Pensioenfonds schriftelijk meegedeeld.
4. Indien het Bestuur instemt met de uitvoering van de wijziging van de
pensioenovereenkomsten, deelt het Pensioenfonds dit schriftelijk aan de Onderneming mee,
stelt het Pensioenfonds een wijziging van het Pensioenreglement in concept op en zendt dit
binnen een door Partijen afgesproken termijn, aan de Onderneming met het verzoek om
binnen een – door Partijen afgesproken – termijn schriftelijk te reageren.
5. Na binnenkomst van de in lid 4 bedoelde schriftelijke reactie van de Onderneming, stelt het
Pensioenfonds de wijziging van het Pensioenreglement vast conform hetgeen daarover in de
Statuten en de wet wordt bepaald.
6. Het Pensioenfonds informeert de deelnemers binnen 3 maanden na het besluit tot wijziging
van het Pensioenreglement over de op hen van toepassing zijnde wijziging en de mogelijkheid
om het gewijzigde Pensioenreglement bij het Pensioenfonds op te vragen.
7. Het Pensioenfonds zal het Pensioenreglement wijzigen, indien de wijziging noodzakelijk is
als gevolg van nieuwe of gewijzigde wet- of andere regelgeving en/of de wijziging van de
Pensioenreglementen geen nieuwe financiële verplichtingen voor de Onderneming
meebrengt. Het Pensioenfonds is verplicht vóór het vaststellen van de wijziging van het
Pensioenreglement de Onderneming in staat te stellen schriftelijk te reageren op het daartoe
door het Pensioenfonds aan de Onderneming te zenden wijzigingsvoorstel. De vaststelling
van de wijziging van het Pensioenreglement door het Pensioenfonds vindt plaats conform
hetgeen daarover in de Statuten en de wet wordt bepaald.
8. In het geval van het in lid 7 bepaalde zal het Pensioenfonds de Onderneming in de
gelegenheid stellen de aanpassing van de pensioenovereenkomsten binnen een door Partijen
nader overeen te komen termijn te effectueren alvorens het Pensioenreglement te wijzigen.
Het Pensioenfonds zal in dat geval handelen alsof sprake is van een wijziging van de
pensioenovereenkomsten. Het bepaalde in de leden 3 tot en met 6 is van overeenkomstige
toepassing.

3.6

Voorwaarden toeslagverlening
Artikel 11 Uitvoeringsovereenkomst
1. Het Pensioenfonds streeft ernaar, voor zover en indien haar financiële middelen dit
toelaten, de pensioenaanspraken van de deelnemers en gewezen deelnemers en de ingegane
pensioenen van de pensioengerechtigden per 1 januari van enig jaar aan te passen.
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2. Ten aanzien van de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers wordt
nagestreefd om jaarlijks per 1 januari een toeslag te verlenen gelijk aan 70% van de
procentuele ontwikkeling van het prijsindexcijfer voor de maand oktober van het
voorafgaande kalenderjaar ten opzichte van het prijsindexcijfer voor de maand oktober van
het daaraan voorafgaande jaar, zoals nader beschreven in artikel 15 van het
Pensioenreglement.
3. Ten aanzien van de opgebouwde pensioenaanspraken van gewezen deelnemers alsmede de
pensioenrechten van de pensioengerechtigden wordt gestreefd om jaarlijks per 1 januari een
toeslag te verlenen gelijk aan 70% van de procentuele ontwikkeling van het prijsindexcijfer
voor de maand oktober van het voorafgaande kalenderjaar ten opzichte van het
prijsindexcijfer voor de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar, zoals nader
beschreven in artikel 15 van het Pensioenreglement, met inachtneming van het bepaalde in
lid 4 hierna.
4. Het Bestuur besluit evenwel jaarlijks of en zo ja, in hoeverre aanpassing van de
pensioenaanspraken van de deelnemers en de gewezen deelnemers en van de ingegane
pensioenen plaats vindt. Het Bestuur besluit allereerst of en zo ja, in hoeverre er een toeslag
verleend kan worden op de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers, en
vervolgens, indien hierna nog voldoende middelen beschikbaar zijn, of er een toeslag
verleend kan worden op de ingegane pensioenen en de pensioenaanspraken van de gewezen
deelnemers. Bij een goede financiële positie van het fonds kan er een hogere toeslag worden
verleend, bij een slechte financiële positie van het fonds zal er een lagere toeslag worden
verleend dan de ambities die in lid 2 en 3 zijn geformuleerd.
5. Voor de hiervoor omschreven voorwaardelijke toeslagverlening wordt geen reserve
gevormd en geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement
gefinancierd. De Onderneming zal geen aanvullende stortingen in het Pensioenfonds doen
indien er in enig jaar geen of onvoldoende middelen in het Pensioenfonds aanwezig zijn om
tot gehele of gedeeltelijke toeslagverlening te besluiten.

3.7

Procedures aangaande besluiten omtrent vermogensoverschotten,
vermogenstekorten dan wel winstdeling
Artikel 17 lid 5 Statuten
Aan een batig liquidatiesaldo wordt een bestemming gegeven conform de doelstelling van het
fonds. Een nadelig liquidatiesaldo zal leiden tot vermindering van de aanspraken.

3.8

Betalingsvoorbehoud werkgever
Artikel 10 Uitvoeringsovereenkomst
1.De Onderneming en het Pensioenfonds treden in overleg over het al dan niet in gewijzigde
vorm voortzetten van de pensioenregeling indien:
de oudedags-, partner- en /of wezenuitkeringen of uitkeringen aan nagelaten partners
van overheidswege zodanig ingrijpend worden gewijzigd, dat continuering van de
pensioenregeling, gezien de opzet daarvan, redelijkerwijs niet kan worden verlangd;
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-

de Onderneming na een afwijzende beschikking op een daartoe ingediend
dispensatieverzoek verplicht wordt om haar werknemers of een significant gedeelte
daarvan aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds;
er een ingrijpende wijziging in de verplichte sociale verzekeringswetten plaatsvindt of op
korte termijn zal gaan plaatsvinden.

2.Onverminderd het in lid 1 bepaalde behoudt de Onderneming zich het recht voor de
premiebetaling, voorzover dat betrekking heeft op het deel van de pensioenpremie dat voor
rekening van de Onderneming komt, te verminderen of te beëindigen, in geval van een
ingrijpende wijziging van omstandigheden.
3.Wijzigingen conform dit artikel dienen in overeenstemming te zijn met hetgeen hierover in
het Pensioenreglement is vermeld.

3.9

Premiekorting of -terugstorting
Artikel 3 Uitvoeringsovereenkomst
4. De Onderneming is nimmer gehouden om meer te betalen dan de premie en zal dit dan ook
niet doen. Het Pensioenfonds is nimmer gehouden om een premiekorting of premierestitutie
aan de Onderneming te verlenen en zal dit dan ook niet doen.

3.10 Bijstortingsverplichting
Niet van toepassing.

3.11 Vrijwillige voortzetting na beëindiging dienstverband
Artikel 15 Uitvoeringsovereenkomst
1. Het Pensioenfonds biedt de (gewezen) deelnemer geen mogelijkheid om de
pensioenopbouw na het einde van het deelnemerschap, vrijwillig voort te zetten.
2. Het Pensioenfonds biedt de (gewezen) deelnemer geen mogelijkheid om individuele
aanvullende verzekeringen anders dan die zijn opgenomen in het Pensioenreglement, te
sluiten.

3.12 Aansluitingscriteria voor vrijwillige aansluiting
Het pensioenfonds staat geen vrijwillige aansluiting toe.

3.13 Vrijwillige pensioenregelingen
Het pensioenfonds voert geen vrijwillige pensioenregelingen uit.
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4.

Hoofdlijnen van de pensioenregeling
Uitgegaan wordt van het Pensioenreglement geldend voor de deelnemers van het
pensioenfonds dat in werking is getreden per 1 januari 2015.
Het Pensioenreglement kent de volgende kenmerken:
Regeling
Karakter pensioenovereenkomst
Werkgever
Deelnemer
Toetredingsleeftijd
Pensioenrichtleeftijd
Pensioenjaren
Pensioensalaris
Berekeningsgrens
Franchise
Pensioengrondslag
Aanpassing franchise/berekeningsgrens
Ouderdomspensioen
Levenslang partnerpensioen
Bijzonder levenslang partnerpensioen
Wezenpensioen
Premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid
WIA-excedentpensioen
Flexibiliseringsmogelijkheden
- vervroeging pensioendatum

- uitstel pensioendatum
- deeltijdpensionering
- omzetting van partnerpensioen in
- omzetting van ouderdomspensioen in

Ouderdomspensioen
Collectieve Defined Contribution (CDC) regeling gebaseerd op
middelloonsystematiek
Trespa International B.V. en Facilities Wetering B.V.
Werknemer die voldoet aan het bepaalde in artikel 2
Pensioenreglement
Minimaal 21 jaar
67
46
Jaarsalaris inclusief vakantiegeld, 13e maand, ploegentoeslag,
afbouwregeling ploegentoeslag en persoonlijke toeslag
Maximaal pensioengevend salaris € 100.000 (niveau 2015)
€ 17.000 (niveau 2015).
De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend jaarsalaris
minus de franchise.
De franchise en de berekeningsgrens worden jaarlijks opnieuw
vastgesteld.
Gaat in op 67 jarige leeftijd en bedraagt 1,875% voor elk
deelnemersjaar van de in dat jaar geldende pensioengrondslag
Op spaarbasis, bedraagt 70% van het ouderdomspensioen dat de
deelnemer zou hebben opgebouwd indien hij niet was overleden
Bedraagt 70% van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tot en
met einde van de huwelijkse periode.
Bedraagt 14% van het ouderdomspensioen dat de deelnemer zou
hebben opgebouwd indien hij niet zou zijn overleden
Indien en zolang vrijstelling van premiebetaling wegens
arbeidsongeschiktheid is verleend, is de deelnemer de premie in
gelijke verhouding met de mate van arbeidsgeschiktheid
verschuldigd.
Is gelijk aan 70% van het verschil tussen het laatst genoten salaris en
het WIA grenssalaris.
Op verzoek van de (gewezen) deelnemer kan de pensioendatum tot
uiterlijk de 55-jarige leeftijd van de (gewezen) deelnemer worden
vervroegd. De gekozen vervroegde pensioendatum dient samen te
vallen met de eerste kalenderdag van een maand.
Op verzoek van de (gewezen) deelnemer kan de pensioendatum tot
uiterlijk de 72-jarige leeftijd van de (gewezen) deelnemer worden
uitgesteld.
De deelnemer heeft de mogelijkheid om vanaf de 55-jarige leeftijd
met deeltijdpensioen te gaanna toestemming van de werkgever.
Partnerpensioen
ouderdomspensioen
kan (gedeeltelijk) worden aangewend voor een
hoger en/of eerder ingaand ouderdomspensioen.
Een
partnerpensioen
deel van het ouderdomspensioen kan worden omgezet in
partnerpensioen. Het levenslange partnerpensioen bedraagt
maximaal 70% van het levenslange ouderdomspensioen.
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- variatie in de hoogte van de
pensioenuitkering

Toeslagen

Feitelijke premie

De deelnemer heeft de mogelijkheid om de pensioenaanspraken te
herschikken. Voor het herschikken van de pensioenaanspraken geldt
dat er voor kan worden gekozen om eerst een hoge en dan een lage
uitkering te ontvangen, waarbij de laagste uitkering niet minder
bedraagt dan 75% van de hoogste uitkering. Vóór de 67-jarige
leeftijd mag hierbij de dubbele AOW-uitkering voor een gehuwde
buiten beschouwing blijven.
Op de pensioenaanspraken van de deelnemers wordt jaarlijks per 1
januari een toeslag verleend van maximaal de procentuele
ontwikkeling van het prijsindexcijfer voor de maand oktober van het
voorafgaande kalenderjaar ten opzichte van het prijsindexcijfer voor
de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar. Het bestuur
beslist evenwel jaarlijks in hoeverre de pensioenaanspraken worden
aangepast. Op de pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers
alsmede de pensioengerechtigden wordt jaarlijks een toeslag
verleend van maximaal de procentuele ontwikkeling van het
prijsindexcijfer voor de maand oktober van het voorafgaande
kalenderjaar ten opzichte van het prijsindexcijfer voor de maand
oktober van het daaraan voorafgaande jaar. Het bestuur beslist
jaarlijks in hoeverre deze pensioenrechten en pensioenaanspraken
worden aangepast.
De feitelijke premie bedraagt 21% van de salarissom.
Als de feitelijke premie in enig jaar lager is dan de gedempte

kostendekkende premie, dan wordt de pensioenopbouw in dat
jaar naar evenredigheid verlaagd.
Deelnemersbijdrage

De werknemer betaalt 1/3 deel van de feitelijke premie.
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5.

Communicatie
SPT geeft uitvoering aan de communicatievoorschriften, die voortvloeien uit de wet- of
regelgeving, zoals (de verzending van) het UPO, de startbrieven, beëindigingsbrieven
en het informeren van deelnemers over wijzigingen in de pensioenovereenkomst. Het
uitgangspunt hierbij is dat de informatieverstrekking begrijpelijk, duidelijk en tijdig is.
De AFM heeft in beleidsregels hiervoor normen vastgesteld.
Op 1 juli 2015 treedt de nieuwe wet Pensioencommunicatie in werking. Dit hoofdstuk
over de verplichte communicatie zal hierop in de abtn van 2016 aangepast worden.
SPT hanteert hierbij de volgende standaarden:
Startbrief
Het pensioenfonds stuurt binnen drie maanden na indiensttreding een startbrief aan de
nieuwe deelnemer met de volgende inhoud:





de inhoud van de basispensioenregeling;
info over de indexatie;
het recht om bij het pensioenfonds het Pensioenreglement op te vragen;
omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van het pensioenfonds
(bijvoorbeeld een herstelplan)

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
Aan actieve deelnemers stuurt het pensioenfonds jaarlijks, uiterlijk 30 september van
het betreffende jaar, een (uniform) pensioenoverzicht (UPO) waarin staan:



een opgave van de verworven pensioenaanspraken, peildatum 31 december van het
voorafgaande jaar;
een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken, peildatum 31
december van het voorafgaande jaar informatie over factor A (pensioenaangroei) en
informatie over de indexatie. Het pensioenfonds informeert actieve en gewezen
deelnemers via het uniform Pensioenoverzicht over het Pensioenregister. Binnen
een maand na verzending van het UPO aan de deelnemer worden de
pensioenaanspraken aangeleverd aan het Pensioenregister.

Wijzigingen
Het pensioenfonds informeert de werknemer binnen drie maanden na een wijziging in
de pensioenovereenkomst over die wijziging en de mogelijkheid het gewijzigde
Pensioenreglement op te vragen.
Gewezen deelnemers
Gewezen deelnemers krijgen eens in de vijf jaar een opgave van de opgebouwde
pensioenaanspraken en informatie over de indexatie. De aanspraken van gewezen
deelnemers worden jaarlijks aan het Pensioenregister aangeleverd.
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Beëindiging deelneming
Bij beëindiging van de deelneming geeft het pensioenfonds:





een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken;
informatie over indexatie;
informatie die voor de deelnemer vanwege de beëindiging relevant is;
informatie over omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van het
pensioenfonds, zoals een herstelplan.

Voor alle informatieverplichtingen geldt dat de informatie schriftelijk wordt
aangeboden, tenzij de deelnemer heeft ingestemd met elektronische verstrekking.
Pensioengerechtigden
Pensioengerechtigden krijgen vanaf het moment dat zij pensioengerechtigd worden
jaarlijks:





een opgave van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen;
een opgave van de opgebouwde aanspraken op partnerpensioen;
informatie over indexatie;
binnen drie maanden informatie over een wijziging van het indexatiebeleid.

Gewezen partners
Het pensioenfonds geeft aan gewezen partners die bij scheiding aanspraak krijgen op
bijzonder partnerpensioen de volgende informatie:




een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraak op partnerpensioen;
informatie over indexatie;
informatie die voor de gewezen partner specifiek van belang is.

Informatie op verzoek
Op verzoek geeft het pensioenfonds aan deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen
partners en de pensioengerechtigden:









het Pensioenreglement;
het jaarverslag en de jaarrekening van het pensioenfonds;
de Uitvoeringsovereenkomst;
relevante informatie over beleggingen;
het herstelplan;
de hoogte van de dekkingsgraad;
informatie over het van toepassing zijn van een aanwijzing of aanstelling van een
bewindvoerder;
de gevolgen van uitruil van pensioensoorten.
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Indexatie
Pensioenfondsen moeten bij de uitvoering van de voorwaardelijke indexatie zorgen dat
er een consistent geheel bestaat tussen de gewekte verwachtingen, de financiering en de
realisatie van de indexatie. Over indexatie moet het pensioenfonds het volgende
communiceren:



het ambitieniveau en de voorwaarden van indexatie;
de wijze van financiering van voorwaardelijke indexatie .

Hieronder is de tekst van de voorwaardelijkheidsverklaring opgenomen. Deze
verklaring hanteert SPT op de website en in de verplichte communicatie-uitingen
Het bestuur besluit jaarlijks of en zo ja, in hoeverre de opgebouwde
pensioenaanspraken van de actieve deelnemers kunnen worden aangepast. Indien
hierna nog voldoende middelen beschikbaar zijn, dan zal het bestuur besluiten of en zo
ja in hoeverre de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers en de pensioenrechten
kunnen worden aangepast.
Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen
premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd.
Ingeval de financiële positie van het pensioenfonds daartoe aanleiding geeft, zal het
pensioenfonds gebruik maken , met in achtneming van de eisen in de Pensioenwet, van
de volgende mogelijkheden om bij te sturen:




tijdelijke of structurele wijziging van de beleggingsmix, waardoor de verhouding
tussen zakelijk en vastrentende waarden wordt gewijzigd
gedeeltelijk of geheel opschorten van de reglementaire indexatie voor gewezen
deelnemers en pensioengerechtigden
gedeeltelijk of geheel opschorten van de reglementaire indexatie voor de
deelnemers.

Communicatie rondom een financiële crisis
Om in de toekomst voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen hebben
Nederlandse pensioenfondsen in overleg met De Nederlandsche Bank een financieel
crisisplan opgesteld. Een financieel crisisplan is een beschrijving van maatregelen die
een fonds op korte termijn zou kunnen inzetten indien de dekkingsgraad zich bevindt op
of zeer snel beweegt richting kritische waarden waardoor het realiseren van de
doelstelling van het pensioenfonds in gevaar komt. In dit crisisplan staan ook
(verplichte) richtlijnen voor communicatie. Zowel voor het communiceren over het
crisisplan, als voor de communicatie tijdens de uitvoering van het crisisplan.
Communicatie over het crisisplan
Het Financieel crisisplan is te vinden op de website www.pensioenfondstrespa.nl onder
'Reglementen en Statuten’. Daarnaast zal SPT communiceren over het feit dat het
crisisplan er is. Dat gebeurt o.a. via een nieuwsbericht op de website
www.pensioenfondstrespa.nl met verwijzing naar het plan en diverse artikelen in de
SPT Pensioenkrant.
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Communicatie tijdens de uitvoering van het Financieel crisisplan
Het Financieel crisisplan is een richtlijn voor een toekomstige situatie. Welke
maatregelen SPT op dat moment neemt is afhankelijk van de omstandigheden van dat
moment en wordt bepaald door een dan samen te stellen crisisteam. Bij het toepassen
van maatregelen zal het Bestuur van SPT rekening houden met de belangen van
(gewezen) deelnemers, werkgevers en gepensioneerden. Tevens zal SPT dan met
publicaties op www.pensioenfondstrespa.nl genoemde belanghebbenden informeren
over de crisissituatie.
Verlaging pensioenen
SPT informeert (gewezen) deelnemers, gewezen partners, pensioengerechtigden,
werkgevers en de toezichthouder schriftelijk over een besluit tot verlaging van de
pensioenen, minimaal één maand voordat het besluit wordt geëffectueerd. Daarbij geeft
SPT in ieder geval informatie over de hoogte van de toe te passen verlaging, de
gevolgen daarvan en de afweging van de belangen van verschillende doelgroepen.
Onderstaande verklaring hanteert SPT op de website en in de verplichte communicatieuitingen:
Ingeval van een situatie als bedoeld in artikel 134 van de Pensioenwet: het verlagen
van de pensioenaanspraken en –rechten door een wijziging van het Pensioenreglement.
In een dergelijk geval zullen de deelnemers, gewezen deelnemers,
pensioengerechtigden, de onderneming en DNB minimaal een maand voorafgaand aan
de vermindering, schriftelijk hierover worden geïnformeerd.
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6.

Herverzekering
In de afgesloten herverzekeringsovereenkomst zijn de volgende afspraken gemaakt:
1

Als grondslag van deze overeenkomst geldt de pensioenregeling die door het
pensioenfonds wordt uitgevoerd. Waar in het vervolg van deze overeenkomst wordt
gesproken van deelnemers en aspirant-deelnemers, worden bedoeld de deelnemers
en aspirant-deelnemers in de pensioenregeling die door het pensioenfonds wordt
uitgevoerd. Waar in het vervolg van deze overeenkomst wordt gesproken van
verzekeringen, worden bedoeld verzekeringen en verhogingen van verzekeringen
ter waarborging van de in de pensioenregeling verleende aanspraken van
ouderdoms-, pre- (premievrij), partner- , arbeidsongeschiktheids-, Anw-hiaat- en
wezenpensioen.

2

Het pensioenfonds verbindt zich de hiervoor bedoelde personen overeenkomstig de
Aanvaarding van risico’s, die als bijlage 1 aan deze overeenkomst is gehecht bij de
verzekeraar aan te melden. Daartegenover verbindt de verzekeraar zich de
aangemelde personen te aanvaarden met inachtneming van het bepaalde in deze
Aanvaarding van risico’s.

3

De verzekeringen van ouderdoms-, partner- en wezenpensioen op het leven van de
deelnemers zullen tegen betaling van jaarlijks stijgende (risico)stortingen gesloten
worden. Zolang het deelnemerschap voortduurt, wordt telkens wanneer een
aanspraak ontstaat of verhoogd wordt en vervolgens ieder jaar op de
hoofdvervaldag 1/n-gedeelte ingekocht van het verschil tussen:
a) het op de pensioendatum te bereiken pensioen, berekend op het moment van
ontstaan of verhoging van de aanspraak; en
b) het op dat moment reeds ingekochte pensioen.
Daarbij is n het aantal nog toekomstige jaren tot de pensioendatum, berekend op de
datum waarop de aanspraak ontstaat of wordt verhoogd, in dagen nauwkeurig.
Indien de aanspraak ontstaat of wordt verhoogd op een andere datum dan de
hoofdvervaldag, wordt het in te kopen pensioen vastgesteld naar evenredigheid van
de tijd verstreken sedert de ingangs- of wijzigingsdatum tot aan de hoofdvervaldag.
Ter zake van de nog niet ingekochte delen van partner- en wezenpensioen worden
éénjarige verzekeringen op risicobasis gesloten.
Toeslagen worden gefinancierd door eenmalige koopsommen.
De verzekeringen van Anw-hiaatpensioen zullen tegen betaling van jaarlijks
stijgende risicostortingen gesloten worden.

4

De verzekeringen van arbeidsongeschiktheidspensioen op het leven van de
deelnemers worden gesloten tegen gelijkblijvende premie. Zij gaan in op de datum
van ontstaan respectievelijk verhoging van de aanspraken en zullen door het
pensioenfonds door premiebetaling in stand worden gehouden.
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5

De verzekeringen op het leven van de aspirant-deelnemers worden gesloten in de
vorm van éénjarige verzekeringen op risicobasis, en wel op de datum, waarop de
aanspraak ontstaat, respectievelijk wordt verhoogd en vervolgens ieder jaar op de
hoofdvervaldag.

6

Ter zake van verzekeringen van wezenpensioen op het leven van ongehuwde
aspirant-deelnemers zonder partner wordt geen risicostorting in rekening gebracht.

7

De stortingen en koopsommen zullen maandelijks geschieden mits wordt voldaan
aan de door Delta Lloyd gestelde voorwaarden voor maandelijkse betaling. De
opslag bovenop de reguliere rekening courant intrest bedraagt 3,5% in plaats van
de standaard Delta Lloyd maandopslag van 5% (er wordt een korting van 1 1/2%
gegeven op de standaard opslag). Deze opslag geldt op het moment dat het
rekening courant saldo negatief is en zal worden berekend over de hoogte van het
negatieve saldo. Deze opslag zal gelden vanaf het moment dat de maandbetaling
van kracht wordt.

8

Voor een (gewezen) deelnemer die het ouderdomspensioen op een vroeger tijdstip
dan de richtpensioendatum wenst te laten ingaan, wordt per de vervroegde
pensioendatum een tijdsevenredig ouderdomspensioen vastgesteld.
Het bereikte tijdsevenredige ouderdomspensioen wordt aan de hand van de
factoren welke in de tabel van bijlage ‘Flexibiliseringsfactoren’ uit het addendum
zijn opgenomen voor het ouderdomspensioen herrekend naar een direct op de
vervroegde pensioendatum ingaand ouderdomspensioen. De periode van
vervroeging dient in volle maanden te worden vastgesteld en bedraagt ten minste
zes maanden.
Voor de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte (gewezen) deelnemer aan wie door de
verzekeraar in verband met arbeidsongeschiktheid vrijstelling van premiebetaling
is verleend en die het ouderdomspensioen wenst te vervroegen wordt een premievrij
ouderdomspensioen vastgesteld. In dit geval dient in de tabel van de bijlage
‘Flexibiliseringsfactoren’uit het addendum in plaats van het woord ‘tijdsevenredig’
gelezen te worden ‘premievrij’.

9

Voor een (gewezen) deelnemer die (een deel van) zijn aanspraak op
partnerpensioen wenst om te zetten in een hoger ouderdomspensioen vervalt (dit
deel van) zijn aanspraak op partnerpensioen op de pensioendatum en wordt door
de verzekeraar een ruilvoet vastgesteld aan de hand van de in bijlage
‘Flexibiliseringsfactoren’ uit het addendum opgenomen tabel. De uitruil vindt
plaats nadat een eventuele vervroeging van de pensioendatum heeft
plaatsgevonden.
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9a Voor een (gewezen) deelnemer die een deel van zijn aanspraak op
ouderdomspensioen wenst om te zetten in een (hoger) partnerpensioen vervalt (dit
deel van) zijn aanspraak op ouderdomspensioen op de pensioendatum en wordt
door de verzekeraar een ruilvoet aan de hand van de in bijlage
‘Flexibiliseringsfactoren’ uit het addendum opgenomen tabel. De uitruil vindt
plaats nadat een eventuele vervroeging van de pensioendatum heeft
plaatsgevonden.
10 Voor een (gewezen) deelnemer die het ouderdomspensioen vanaf de
(deeltijd)pensioendatum in twee tijdvakken in hoogte wenst te laten variëren, wordt
door omrekening per de (deeltijd)pensioendatum het in hoogte variërend
ouderdomspensioen vastgesteld conform de in leden 11 tot en met 13 genoemde
voorwaarden en aan de hand van de factoren die zijn opgenomen in de tabellen van
bijlage ‘Flexibiliseringsfactoren’ uit het addendum.
11 De laagste uitkering van het ouderdomspensioen bedraagt 75% of 85% van de
hoogste uitkering van ouderdomspensioen.
12 Het eerste tijdvak bedraagt 5 of 10 jaar.
13 Omzetting van het ouderdomspensioen vanaf de (deeltijd)pensioendatum in, in
hoogte variërend ouderdomspensioen vindt plaats nadat
- een eventuele omzetting van de aanspraken naar een andere pensioendatum dan
de richtpensioendatum;
- een eventuele omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen
heeft plaatsgevonden.
14 De verzekering van de pensioenverplichtingen omvat tevens de uitvoering van de
volgende bedrijfsprocessen van het pensioenfonds.
- het voeren van de administratie van het pensioenfonds overeenkomstig het
bepaalde in bijlage 9;
- beleggen ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van de verzekerde
pensioenen overeenkomstig het bepaalde in bijlage 7;
- het vullen van bepaalde verslagstaten overeenkomstig het bepaalde in bijlage 9.
15 De verzekeraar verklaart en garandeert het pensioenfonds dat de gegevens en
bestanden van het pensioenfonds logisch te scheiden zijn van die van andere
verzekeringnemers, dat de privacy-aspecten zijn gewaarborgd en dat de gescheiden
informatieverstrekking aan de verschillende verzekeringnemers voldoende is
gewaarborgd. De verzekeraar zal de toezichthouder alle inlichtingen verschaffen
die de toezichthouder aan het pensioenfonds en/of de verzekeraar vraagt, met
inachtneming van eventuele geheimhoudingsverplichtingen.
De verzekeraar zal de toezichthouder toegang verschaffen tot de relevante boeken
en administratieve bescheiden die betrekking hebben op het pensioenfonds en de
aanwijzingen van de toezichthouder opvolgen die verband houden met de hiervoor
vermelde bedrijfsprocessen van het pensioenfonds.
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16 Het pensioenfonds verplicht zich om alle door de verzekeraar aan hem verstrekte
schriftelijke opgaven ten behoeve van de verzekerde of medeverzekerde aan die
verzekerde of medeverzekerde te doen uitreiken, voorzover niet is afgesproken dat
de verzekeraar dat doet, zoals vastgelegd in bijlage 9.
17 De stortingen en koopsommen voor de tijdens de duur van deze overeenkomst te
sluiten verzekeringen worden vastgesteld aan de hand van de tabellen opgenomen
in de bijlage ‘Tarieven’, met inachtneming van de berekeningsvoorschriften
vermeld in de bijlage ‘Berekeningsvoorschriften’.
De aan de tabellen ten grondslag liggende netto tariefgrondslagen zijn omschreven
in de bijlage ‘Tariefgrondslagen’uit het addendum.
18 De risicostorting voor een verzekering van wezenpensioen bedraagt voor
mannelijke verzekerden €4,80 en voor vrouwelijke verzekerden €2,40 per €1.000,00
wezenpensioengrondslag. De wezenpensioengrondslag is gelijk aan het
partnerpensioen.
De risicostorting voor een éénjarige verzekering van wezenpensioen voor aspirantdeelnemers bedraagt voor mannelijke verzekerden €6,80 en voor vrouwelijke
verzekerden €3,20 per €1.000,00 wezenpensioengrondslag.
19 De doorsnee jaarpremie voor een verzekering van een
arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt € 31,- per € 1000,- pensioen. Zij gaat in
op de datum van ontstaan respectievelijk verhoging van de aanspraken en zal door
het pensioenfonds door premiebetaling in stand worden gehouden.
20 Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde
uitgaande van dekking volgens het 6-klassen systeem is medeverzekerd conform de
als bijlage aan deze overeenkomst gehechte ‘Voorwaarden voor vrijstelling van
premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid’.
21 Het pensioenfonds is jaarlijks aan de verzekeraar een vergoeding voor
administratie verschuldigd, als omschreven is de bijlage ‘Vergoeding voor
administratie’.
22 Vanaf 01.01.2014 gelden de, in het addendum bij de verzekeringsovereenkomst
tussen het pensioenfonds en de verzekeraar gesloten overeenkomst van collectieve
verzekeringen opgenomen tabellen uit de bijlage ‘Flexibiliseringsfactoren’ . De
tabellen zijn van toepassing op de verzekerden die gedurende deze overeenkomst
met pensioen gaan dan wel uit dienst treden en vervolgens binnen de looptijd van
deze overeenkomst met pensioen gaan.
De verzekeraar heeft het recht de bovengenoemde tabellen gedurende de duur van
de overeenkomst van collectieve verzekeringen te wijzigen indien:
- de herziening geschiedt op grond van een aanwijzing daartoe in wettelijke
regelingen of bepalingen;
- de herziening verband houdt met het van kracht worden of het van kracht zijn
van een wettelijke regeling of een wijziging van een wettelijke regeling.
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23 De verzekeraar zal ten behoeve van de afkoopmogelijkheid wegens gering
pensioen, een afkoopvoet vaststellen. De afkoopvoet geeft de verhouding weer
tussen het af te kopen pensioen en de daarvoor in de plaats uit te keren afkoopsom.
De afkoopvoet wordt zodanig vastgesteld dat er sprake is van collectieve actuariële
gelijkwaardigheid. De afkoopvoeten zijn in het addendum als bijlage ‘Afkoopvoeten
gering pensioen’ toegevoegd aan deze overeenkomst.
24 Op de verzekeringen is de 'Regeling inzake vaststelling en verdeling van het
vermogensoverschot' van toepassing, die als bijlage aan deze overeenkomst is
gehecht.
25 Op de verzekeringen is de 'Regeling inzake vaststelling en verdeling van het
resultaat op technische grondslagen' van toepassing, die als bijlage aan deze
overeenkomst is gehecht.
26 De voorwaarden waaronder de verzekeringen gesloten worden en een beschrijving
van het systeem van afgifte van pensioenopgaven zijn opgenomen in de als bijlage
aan deze overeenkomst gehechte ‘Geen of lagere uitkering van partner-, wezen-, en
Anw-hiaatpensioen.
27 Op de uitvoering van de overeenkomst door de verzekeraar is het servicepakket van
werkzaamheden van toepassing, zoals omschreven in bijlage 9 bij deze
overeenkomst.
28 Het pensioenfonds zal de rechten van de op het leven van de (gewezen) deelnemer
gesloten verzekeringen niet aan die (gewezen) deelnemer of de (gewezen)
medeverzekerde overdragen.
29 De verzekeraar is verplicht om het fonds in staat te stellen blijvend te voldoen aan
het bij of krachtens de Pensioenwet dan wel de Wet verplichte
beroepspensioenregeling bepaalde.
30 Het pensioenfonds heeft de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de wijze
waarop de uitvoering door de verzekeraar geschiedt.
31 Bij wijzigingen van de overeenkomst en de bijbehorende bijlagen, anders dan
bedoeld in lid 36, 40 en 41, behoudt de verzekeraar zich het recht voor om de
voorwaarden waarop de verzekeringen en de verhogingen van de verzekeringen
zijn of worden gesloten, te herzien.
32 De Stichting Autoriteit Financiële Markten en/of De Nederlandsche Bank N.V.
kunnen onderzoek ter plaatse van de verzekeraar doen of laten doen.
33 Deze overeenkomst trad in werking op 1 januari 2009; zij is gesloten voor de duur
van 5 jaar en gold tot 1 januari 2014. De overeenkomst is met een addendum
verlengd tot 1 januari 2017.
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34 Na beëindiging van deze overeenkomst als bedoeld in lid 33 geldt voor de
(gewezen) deelnemers die daarna met pensioen gaan en wensen uit te ruilen de
door de verzekeraar vast te stellen ruilvoet.
35 De overeenkomst en de voorwaarden zijn gebaseerd op het aantal deelnemers bij
aanvang van de overeenkomst. De verzekeraar behoudt zich het recht voor om,
indien het aantal deelnemers ten opzichte van het aantal bij aanvang van de
overeenkomst met meer dan 25% afneemt, de overeenkomst en de voorwaarden op
het dan aanwezige aantal deelnemers af te stemmen.
36 Indien uit wet- en regelgeving voortvloeiende voorschriften of bijzondere
omstandigheden daartoe aanleiding geven, heeft de verzekeraar het recht de
premie, de kosten, de grondslagen van de risicopremie(s) en/of de voorwaarden
van de bij haar gesloten verzekeringen en bloc dan wel groepsgewijs te wijzigen,
waarbij de redelijkheid en billijkheid in acht zullen worden genomen.
Onder bijzondere omstandigheden als bedoeld in de eerste alinea van dit lid
worden verstaan de dreiging of het bestaan van mogelijkerwijs catastrofaal
verlopende onheilen, die bij een ongewijzigde dekking van het risico een daling van
de solvabiliteit van de verzekeraar tot onder het wettelijk voorgeschreven niveau tot
gevolg zouden kunnen hebben, niet zijnde bijzondere omstandigheden
voortvloeiende uit trendmatige ontwikkelingen op de rente- en effectenmarkten.
Een wijziging als bedoeld in de eerste alinea van dit lid geldt voor iedere daarvoor
in aanmerking komende verzekeringsovereenkomst en gaat in op een door de
verzekeraar vastgestelde datum in de toekomst.
De verzekeraar zal, indien zij van dit recht gebruik maakt, hiervan mededeling
doen aan het pensioenfonds dan wel - indien andere mogelijkheden rederlijkerwijze
ontbreken - door middel van een advertentie in een landelijk verschijnend dagblad.
Het pensioenfonds heeft het recht de wijziging schriftelijk te weigeren. Indien hij
dat voor de 40-ste dag na de voor de wijziging vastgestelde datum aan de
verzekeraar heeft medegedeeld, is deze verzekeringsovereenkomst per de door de
verzekeraar vastgestelde wijzigingsdatum beëindigd dan wel, indien dit volgens de
geldende wettelijke bepalingen niet mogelijk is, omgezet in een premievrije
verzekering. Heeft de verzekeraar vóór die 40-ste dag geen mededeling van het
pensioenfonds ontvangen, dan wordt deze geacht met de wijziging te hebben
ingestemd.
De mogelijkheid om de aanpassing te weigeren geldt niet indien:
- de herziening van de premie, voorwaarden, kosten en/of grondslagen
voortvloeit uit op wet- en regelgeving berustende voorschriften;
- de herziening een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de
dekking inhoudt;
- de herziening van de premie direct voortvloeit uit een overeengekomen
premiewijziging verband houdende met de toegenomen leeftijd van de
verzekerde.
27

37 De definitie van bijzondere omstandigheden zoals die is opgenomen in de tweede
alinea van het vorige lid is niet van toepassing op verzekeringen van vrijstelling
van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid.
Voor een verzekering waarbij volledige vrijstelling van premiebetaling is verleend,
wordt de herziening pas van kracht nadat de vrijstelling is geëindigd. Bij een
gedeeltelijke vrijstelling blijven de voorwaarden van toepassing op het vrijgestelde
deel van de premie. Voor het deel van de premie dat niet is vrijgesteld, geldt de
herziening direct, tenzij deze wordt geweigerd. In dat geval kan de vrijstelling van
premiebetaling niet meer worden verhoogd.
38 Als bijlage 17 is opgenomen het gespreksverslag van het overleg Trespa en Delta
Lloyd over de verlenging van de overeenkomst tussen Trespa en Delta Lloyd.
39 Het pensioenfonds heeft de mogelijkheid deze overeenkomst tussentijds te
beëindigen in de navolgende gevallen:
1. Indien in redelijkheid gesteld kan worden dat de verzekeraar blijvend ernstig
tekort geschoten is bij de nakoming van hetgeen in de SLA is vastgelegd, het
pensioenfonds dit schriftelijk bij de verzekeraar heeft kenbaar gemaakt en de
verzekeraar niet binnen een redelijke termijn een zodanige verbetering van de
performance heeft laten zien dat deze weer voldoet aan de overeengekomen
normen. Indien verzekeraar en pensioenfonds in twee opéén volgende jaren het
erover eens zijn dat de verzekeraar het afgesproken niveau van dienstverlening
niet heeft behaald, dient de verzekeraar eveneens op verzoek van het
pensioenfonds kopieën van de bestanden die betrekking hebben op de
administratie en uitkering van de pensioenen in het bij de verzekeraar
gebruikelijke format over te dragen aan het pensioenfonds.
2. Indien een neerwaartse aanpassing plaatsvindt van de creditrating van de
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

verzekeraar onder het niveau van A+ als vastgesteld door Standard & Poor’s.
In geval van liquidatie van het pensioenfonds.
Indien de werkgever voor de uitvoering van de pensioenovereenkomsten
aansluit bij een bedrijfstakpensioenfonds.
Indien er sprake is van een substantiële wijziging van de inhoud van de
pensioenovereenkomsten die nu door het pensioenfonds worden uitgevoerd,
ter beoordeling van de verzekeraar.
In geval van volledige herverzekering. Dit contract dient dan ondergebracht te
worden bij de verzekeraar mits de verzekeraar hiertoe voor de nieuw
opgenomen elementen een marktconform aanbod doet. De reeds aanwezige
elementen worden ongewijzigd voortgezet.
Indien het pensioenfonds besluit de pensioenregeling in eigen beheer te gaan
uitvoeren
Indien de verzekeraar onder bijzonder toezicht van De Nederlandsche Bank
wordt gesteld.
Indien de verzekeraar van rechtswege wordt verzocht de verpanding op te
heffen waardoor de essentie van onderhavige constructie komt te vervallen en
de verzekeraar en het pensioenfonds niet in alle redelijkheid tot een
alternatieve oplossing kunnen komen.
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Bij een tussentijdse beëindiging als gevolg van punt 1 worden onderstaande kosten niet
in rekening gebracht. Bij een tussentijdse beëindiging als gevolg van de punten 2 tot en
met 8 gelden onderstaande kosten voor rekening van het pensioenfonds:


Afwikkelkosten:
Uurtarieven:
- Administratief € 103,-- per uur.
- Specialist € 162,-- per uur.
Er geldt een maximum van € 15.000,-- voor de totale afwikkelingskosten.



Kostenverrekening bij voortijdige beëindiging (exclusief afwikkelkosten)
TR-deling (nu 100% van het positief technische resultaat voor Trespa en
vergoeding door middel van een stoploss premie)
Beëindiging
na 1 jaar
na 2 jaar
na 3 jaar
na 4 jaar

Positief TR-deling Trespa/Delta Lloyd
50% - 50%
60% - 40%
70% - 30%
80% - 20%

Administratiekosten
Beëindiging
Vergoeding administratiekosten procentueel voor dat jaar
na 1 jaar
75%
na 2 jaar
50%
na 3 jaar
25%
na 4 jaar
10%
na 5 jaar
0%
Solvabiliteitskosten (0,06% over de marktrente VVP)
Beëindiging
Vergoeding solvabiliteitskosten procentueel voor dat jaar
na 1 jaar
75%
na 2 jaar
50%
na 3 jaar
25%
na 4 jaar
10%
na 5 jaar
0%
40 De verzekeraar onderzoekt momenteel mogelijkheden om de juridische positie van
de bij haar (her)verzekerde pensioenfondsen te verstevigen in geval van insolventie
van de verzekeraar, waaronder de mogelijkheid tot het vestigen van pandrecht of
het gescheiden beheren van het vermogen van het pensioenfonds. Zodra een
mogelijkheid om de positie van haar pensioenfondsklanten te verstevigen
uitvoerbaar is, zullen verzekeraar en pensioenfonds daarover in gesprek treden om
tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.
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41 Indien dwingendrechtelijke wet- en regelgeving voor herverzekerde fondsen
wijzigen wordt de mogelijkheid voorbehouden dat de herverzekeringsovereenkomst kan worden gewijzigd.
42 Het juridisch eigendom van beleggingen die middels een kapitaalcontract zijn
herverzekerd bij een verzekeraar, berust bij de verzekeraar. De systematiek van
dit juridisch eigendom is op dit moment onderwerp van studie in een werkgroep
waarvan de leden onder andere bestaan uit afgevaardigden van de toezichthouder
DNB en het verbond van verzekeraars. De aanbevelingen van deze werkgroep zijn
op dit moment nog niet bekend. Indien de aanbevelingen leiden tot wijzigingen of
aanvullingen op het bestaande herverzekeringscontract, dan wordt de
herverzekeringsovereenkomst hierop aangepast.
43 De verzekeringen welke vallen onder deze overeenkomst zijn gesloten in de vorm

van een kapitaalcontract. De verzekeringen kunnen niet premievrij bij de
verzekeraar worden achtergelaten en er is geen sprake van uitkeringsgarantie.
Verlenging van de overeenkomst is mogelijk onder nieuw overeen te komen
voorwaarden.
Na beëindiging van deze overeenkomst kunnen vanaf de expiratiedatum geen
stortingen meer verricht worden en wordt het gedeelte van de verzekeringen dat
gefinancierd is over de periode liggende na de datum waarop de overeenkomst
eindigt ten gunste van het pensioenfonds afgekocht.
Het pensioenfonds en de verzekeraar hebben ieder het recht om vervolgens de met
de premievrije verzekeringsdelen corresponderende verplichtingen integraal over
te dragen naar het pensioenfonds of een andere risicodrager.
Na de expiratiedatum zijn de voorwaarden van toepassing zoals omschreven in de
bijlage ‘Beëindigingsvoorwaarden’
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7.

Financiële opzet
De voornaamste financiële doelstellingen van het pensioenfonds zijn:





het waarborgen van de opbouw van de pensioenaanspraken overeenkomstig de in
het reglement vastgelegde bepalingen;
het minimaliseren van de kansen op een vermogenstekort, alsmede van de mate van
het vermogenstekort;
het maximaliseren van het beleggingsrendement om de nagestreefde toeslagen te
realiseren.
Het stabiliseren van de premie.

In dit hoofdstuk wordt de financiële opzet van het pensioenfonds uiteengezet. Ingegaan
wordt op de waarderingsgrondslagen van de pensioenverplichtingen en het belegd
vermogen, alsmede de uitgangspunten voor het premiebeleid, het beleggingsbeleid en
het toeslagbeleid. Uitgangspunt bij de financiële opzet is de wet- en regelgeving zoals
beschreven in:





7.1

de Pensioenwet (hoofdstuk 6);
het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen;
het Besluit Uitvoering Pensioenwet;
de Regeling Pensioenwet.

Eigen vermogen
a. Waarderingsgrondslagen beleggingen
De waardering van de bezittingen van het pensioenfonds geschiedt op marktwaarde.
b. Dekkingsgraad
Door het fonds worden drie soorten dekkingsgraden gedefinieerd: de feitelijke
dekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad en de reële dekkingsgraad.
Feitelijke dekkingsgraad
De feitelijke dekkingsgraad is gelijk aan het quotiënt van het fondsvermogen en het
totaal van de technische voorzieningen.
Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad betreft de dekkingsgraad waarop beleidsmaatregelen gebaseerd
zullen worden. Deze beleidsdekkingsgraad wordt berekend als een voortschrijdend
gemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden over de laatste 12 maanden.
Reële dekkingsgraad
Tevens zal de reële dekkingsgraad vanaf boekjaar 2015 door het fonds vastgesteld
worden. De reële dekkingsgraad is gedefinieerd als de verhouding tussen het aanwezige
vermogen en de reële technische voorzieningen. De reële technische voorzieningen
worden daarbij berekend op basis van de reële rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd
door DNB.
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De reële dekkingsgraad zal jaarlijks worden gemeld aan DNB alsmede op de website
van het fonds worden vermeld.
c. Technische voorzieningen
Het pensioenfonds stelt toereikende technische voorzieningen vast met betrekking tot
het geheel van pensioenverplichtingen. De voorwaardelijke toekomstige
toeslagverlening maakt geen onderdeel uit van de pensioenverplichtingen.
Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit conform het Pensioenreglement. De
pensioenaanspraken zijn verzekerd in eigen beheer.
De vaststelling van de technische voorzieningen geschiedt op basis van de volgende
uitgangspunten.




Berekening vindt plaats op basis van marktwaardering.
De grondslagen zijn gebaseerd op prudente beginselen inzake overlijden,
arbeidsongeschiktheid en levensverwachting.
De methodiek en grondslag van vaststelling is van jaar op jaar consistent, tenzij
juridische, demografische en/of economische omstandigheden zich hiertegen
verzetten.

De technische voorzieningen van het pensioenfonds bestaan uit de voorziening
pensioenverplichtingen.
De voorziening pensioenverplichtingen is gelijk aan:


voor de actieve deelnemers de - op basis van prudente grondslagen vastgestelde actuariële contante waarde van de over de verstreken dienstjaren verkregen
pensioenaanspraken, inclusief de tot balansdatum toegekende toeslagen.
 voor niet-actieve deelnemers de actuariële contante waarde van de verzekerde
pensioenen, inclusief de tot balansdatum verstrekte toeslagen.
 voor arbeidsongeschikte deelnemers de actuariële contante waarde van de
verzekerde pensioenen, inclusief de premievrijgestelde toekomstige
pensioenopbouw en inclusief de tot balansdatum toegekende toeslagen. Voor de
arbeidsongeschikte deelnemers die zijn overgenomen van Zwitserleven is de kans
op revalidering buiten beschouwing gelaten. Voor de overige arbeidsongeschikte
deelnemers is rekening gehouden met een revalideringskans van 20%.
 voor de ingegane pensioenuitkeringen en ingegane nabestaandenpensioenen: de - op
basis van de hierna te noemen actuariële grondslagen - vastgestelde contante waarde
van de ingegane uitkeringen inclusief de tot balansdatum toegekende toeslagen.
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De voorziening pensioenverplichtingen is gebaseerd op de volgende actuariële
grondslagen.
Intrest

Conform de Rentetermijnstructuur Financieel Toetsingskader,
zoals deze wordt gepubliceerd door De Nederlandsche Bank.

Sterfte

Er wordt gebruik gemaakt van de AG-prognosetafel inclusief
fondsspecifieke ervaringssterfte (zie bijlage 7)

Gehuwdheid

Voor de pensioenrichtleeftijd (67 jaar) wordt de volgende
gehuwdheidsfrequentie afhankelijk van leeftijd gehanteerd
gehanteerd:
Mannen met leeftijd x
Leeftijd x jonger dan 18 jaar
Leeftijd x tussen 18 en 25 jaar
Leeftijd x tussen 25 en 35 jaar
Leeftijd x tussen 35 en 65 jaar
Leeftijd x gelijk aan 65 jaar

Gehuwdheidsfrequentie
0%
1% + 7% * (x-18)
50% + 4% * (x-25)
90%
90%

Vrouwen met leeftijd y
Leeftijd y jonger dan 18 jaar
Leeftijd y tussen 18 en 25 jaar
Leeftijd y tussen 25 en 30 jaar
Leeftijd y tussen 30 en 50 jaar
Leeftijd y tussen 50 en 65 jaar
Leeftijd y gelijk aan 65 jaar

Gehuwdheidsfrequentie
0%
5% + 10% * (y-18)
75% + 2% * (y-25)
85%
85% - 1% * (y-50)
70%

Ten behoeve van de nabestaandenpensioenen die uitruilbaar zijn, wordt
op de pensioenleeftijd de gehuwdheidsfrequentie opgehoogd naar
100%. In geval de pensioenleeftijd 67 jaar is, worden de
gehuwdheidsfrequenties op 65-jarige leeftijd in eerste instantie
voortgezet voor de hogere leeftijden tot de pensioendatum (alwaar de
frequentie op 100% wordt gezet).

Leeftijden

Er wordt gerekend in maanden nauwkeurig in de
veronderstelling dat de deelnemer geboren is op de eerste van
de maand van geboorte.

Leeftijdsverschil

Het leeftijdsverschil tussen man en vrouw is op 3 jaar gesteld
(man ouder dan vrouw).

Kosten

Voor excassokosten wordt een voorziening getroffen ter
grootte van 2% van de voorziening pensioenverplichtingen

Uitkeringen

Bij de waardering van de aanspraken is uitgegaan van de
veronderstelling dat de pensioenuitkeringen continu
geschieden.

d. Minimaal vereist eigen vermogen
Het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt 4% van de technische voorzieningen
(exclusief spaarkapitalen).
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Naast de wettelijke eisen dient het pensioenfonds rekening te houden met de in de
Uitvoeringsovereenkomst vastgelegde afspraken. Uitvoeringsovereenkomst
artikel 7 lid:
1. Ingeval de financiële positie van het Pensioenfonds conform artikel 132 van de
Pensioenwet (gedeeltelijk) als ontoereikend wordt beschouwd, kan het Pensioenfonds
gebruik maken van de volgende mogelijkheden om bij te sturen:
a. gedeeltelijk of geheel opschorten van de reglementaire indexatie voor gewezen
deelnemers en pensioengerechtigden;
b. gedeeltelijk of geheel opschorten van de reglementaire indexatie voor de
deelnemers;
c. tijdelijk of structureel wijzigen van de beleggingsmix, waardoor de verhouding
tussen de beleggingen en zakelijke en vastrentende waarden wordt gewijzigd en de
vermogenseisen worden aangepast;
d. het verminderen van de pensioenaanspraken en –rechten.
2. Vermindering van de pensioenaanspraken en –rechten is enkel mogelijk als ook aan
de overige voorwaarden van artikel 134 lid 1 van de Pensioenwet is voldaan.
3. Voordat het Pensioenfonds de pensioenaanspraken en -rechten vermindert, zullen de
deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, de Onderneming en De
Nederlandsche Bank NV minimaal een maand voorafgaand aan de vermindering,
schriftelijk hierover worden geïnformeerd.
e. Vereist eigen vermogen
Het pensioenfonds stelt het vereist eigen vermogen zodanig vast dat met een zekerheid
van 97,5% wordt voorkomen dat het pensioenfonds binnen een periode van een jaar
over minder waarden beschikt dan de hoogte van de technische voorzieningen
(exclusief spaarkapitalen).
Het vereist eigen vermogen wordt berekend volgens de wettelijke vereisten en bedraagt
per 1 januari 201511,4% van de technische voorzieningen.
Indien het pensioenvermogen minder bedraagt dan de som van de technische
voorzieningen en het vereist eigen vermogen, bestaat er een vermogenstekort. Als er
sprake is van een vermogenstekort stelt het pensioenfonds een herstelplan op met in
achtneming van het bepaalde bij of krachtens artikel 138 van de Pensioenwet.
Indien de situatie van een vermogenstekort ontstaat, zal het pensioenfonds DNB direct
inlichten over de ontstane situatie. In het herstelplan werkt het pensioenfonds uit hoe
het uiterlijk binnen tien jaar3 zal voldoen aan het vereist eigen vermogen.
f. Vrij vermogen
Het totaal gewenst vermogen, welke door het pensioenfonds wordt nagestreefd, is gelijk
aan de technische voorzieningen vermeerderd met het vereist eigen vermogen.
3

12 jaar in 2015, 11 jaar in 2016 en 10 jaar vanaf 2017.
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Het pensioenvermogen boven het gewenst vermogen is het vrije vermogen van het
pensioenfonds.

7.2

Premiebeleid
In deze paragraaf wordt het premiebeleid van het pensioenfonds beschreven.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
a. de hoogte van de kostendekkende premie conform de voorschriften gesteld bij en
krachtens artikel 128 van de Pensioenwet alsmede door DNB;
b. de interne financiering welke gebaseerd is op toepassing van een gedempte premie;
c. de feitelijke premie, zoals vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst.

a.

Hoogte kostendekkende premie
De regels van DNB schrijven voor dat bij de berekening van de premie ten behoeve van
het pensioenfonds met de volgende elementen rekening wordt gehouden:
1. koopsom voor de onvoorwaardelijke onderdelen van de pensioentoezegging;
2. solvabiliteitsopslag over premieonderdeel ‘1’;
3. koopsom voor voorwaardelijke onderdelen van pensioentoezegging met
inachtneming van de geformuleerde ambitie en de wijze van financieren.
4. opslag voor uitvoeringskosten;
Deze elementen van de kostendekkende premie zijn als volgt nader gedefinieerd:
ad 1. de actuariële benodigde premie voor de inkoop van de onvoorwaardelijke
onderdelen uit het Pensioenreglement wordt berekend op basis van de nominale
rentetermijnstructuur. Deze wordt vastgesteld als de actuariële contante waarde
van de in het boekjaar te verwachten verhoging van de aanspraken door toename
van deelnemersjaren. De risicopremies van nog niet opgebouwde aanspraken op
(tijdelijk) nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen zijn eveneens
vervat in dit premieonderdeel. Hierbij wordt gerekend op basis van de actuariële
grondslagen, zoals beschreven onder 6.1;
ad 2. een solvabiliteitsopslag die gelijk is aan het percentage vereist eigen vermogen
(zoals beschreven onder paragraaf 7.1) over het premieonderdeel als beschreven
onder ad 1;
ad 3. gelet op het voorwaardelijke karakter en het ambitieniveau van het toeslagbeleid,
wordt in de premie geen element opgenomen voor toeslagen en wordt hiervoor
ook niet gereserveerd (zie voor een nadere omschrijving van het toeslagbeleid
paragraaf 7.5 van deze abtn).
ad 4. voor uitvoeringskosten is in de premie een opslag opgenomen. Tezamen met de
jaarlijks beschikbare vrijval aan excasso-opslag over de uitkeringen zijn hiermee
de totale uitvoeringskosten (exclusief beleggingskosten) van het pensioenfonds
gedekt.
Bovengenoemde elementen van de kostendekkende premie zullen tevens op deze wijze
worden opgenomen in de jaarrekening en het jaarverslag van het fonds.
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b.

Interne financiering

1.

Gedempte premie
Het pensioenfonds hanteert een intern financieringsbeleid dat uitgaat van een gedempte
premie. De gedempte premie wordt op grond van de voorschriften geacht
kostendekkend te zijn. De gedempte premie wordt berekend als de som van de volgende
componenten:
1. De actuariële benodigde premie voor de inkoop van de onvoorwaardelijke
pensioenen, waarbij het gaat om de volgende elementen:
a.
comingservicekoopsom voor in het jaar te verwerven pensioenaanspraken;
b.
risicokoopsommen voor overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico;
2. Een solvabiliteitsopslag, die gelijk is aan het percentage vereist eigen vermogen
(zoals beschreven onder paragraaf 7.1).
3. Een opslag voor uitvoeringskosten. Naast de excasso-opslag wordt rekening
gehouden met een additionele opslag.
De onderdelen 1 tot en met 3 vormen tezamen de gedempte premie.
De gedempte premie wordt bepaald op basis van prudente actuariële grondslagen
conform fondsgrondslagen, zoals deze onder het FTK-beleid door DNB worden
voorgeschreven.
De rekenrente waarop de actuariële benodigde premie wordt vastgesteld is gelijk aan de
voor het fonds geldende gemiddelde marktrente. Onder marktrente wordt hierbij
verstaan de uniforme rente die voor het fonds leidt tot dezelfde verplichtingen als de
Rentetermijnstructuur Financieel Toetsingskader, zoals deze wordt gepubliceerd door
DNB. De gemiddelde marktrente is gelijk aan het 3-jaarsgemiddelde van de marktrente.

2.

Herstelpremies
Gezien de vaste premie van 21% zijn er door de werkgever geen herstelpremies
verschuldigd.

c.

Feitelijke premie
De financiering van de krachtens het Pensioenreglement vast te stellen
pensioenaanspraken geschiedt door betaling van een doorsneepremie, zoals omschreven
in de Uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en de werkgever, zie ook hoofdstuk 3.
De totale bijdrage is bepaald in overleg tussen de sociale partners. Indien de feitelijke
premie lager is dan de gedempte premie zoals bovenstaand gedefinieerd, dan wordt de
pensioenopbouw in dat jaar zodanig aangepast dat de gedempte premie gelijk is aan de
feitelijke premie (zie artikel 4 lid 6 van de uitvoeringsovereenkomst).
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In de kosten van de basispensioenregeling wordt jaarlijks bijgedragen door de
werknemers en werkgever. In artikel 3 van de overeenkomst aangaande pensioenen
staat de bijdrage genoemd:
Artikel 3 lid 1
Werkgever is een premie van 21% van de salarissom als premie verschuldigd aan het
pensioenfonds voor de pensioenregeling..
Artikel 3 lid 2
De werkgever is behoudens de premie zoals genoemd in lid 1 geen enkele premie of
anderszins enige bijdrage verschuldigd aan het pensioenfonds.
Artikel 3 lid 3
De werkgever is niet gerechtigd tot enige premiekorting of enige terugstorting door het
pensioenfonds.
Artikel 3 lid 4
1/3 van de premie komt voor rekening van de werknemers, werkgever zal dit
werknemersgedeelte verrekenen met het salaris van de werknemers.
Artikel 3 lid 5
Werkgever behoudt zicht het recht voor de premiebetaling te verminderen of te
beëindigen ingeval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden.

7.3

Beleggingsbeleid
Het bestuur hanteert in het kader van haar beleggingsbeleid de volgende cyclus:
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Het fonds hanteert de volgende stappen:







Doelstelling beleggingsbeleid, risicohouding en investment beliefs.
ALM-studie en haalbaarheidstoets: strategisch beleggingsbeleid.
Beleggingsplan: normportefeuille.
Beleggingsmandaten per categorie: opdracht aan de uitvoerders.
Portefeuillebeheer: uitvoering door vermogensbeheerders.
Monitoring, evaluatie en rapportage: terugkoppeling en bijsturing waar nodig.

Het beleggingsbeleid wordt nader uitgewerkt in de bijlagen 1 en 2.

7.4
a.

Toeslagbeleid
Ambitie
Het beleid van het pensioenfonds is gericht op het beschikken over het vereist eigen
vermogen. Financiële meevallers, bijvoorbeeld als gevolg van positieve
beleggingsrendementen, kunnen worden ingezet voor het toekennen van toeslagen. Bij
het toeslagbeleid geldt de navolgende maatstaf als referentie.



b.

De tijdens het deelnemerschap opgebouwde aanspraken van de deelnemers worden
jaarlijks per 1 januari maximaal verhoogd met de relatieve stijging van het
prijsindexcijfer (CPI alle huishoudens afgeleid, oktober tot oktober cijfers).
De premievrije en ingegane pensioenen worden jaarlijks maximaal verhoogd met
de relatieve stijging van het prijsindexcijfer (CPI alle huishoudens afgeleid,
oktober tot oktober cijfers).

Voorwaardelijke toezegging
De mate van toeslagverlening wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is
afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Er bestaat geen recht op
toeslagen. Bovendien wordt er door het pensioenfonds geen reserve aangehouden om in
de toekomst toeslagen te kunnen toekennen. De toeslagen worden derhalve gefinancierd
uit de groei van het vermogen ten opzichte van de verplichtingen.
Met betrekking tot de mate van de feitelijke toekenning hanteert het bestuur de
onderstaande beleidsstaffel:




Bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of minder wordt geen toeslag verleend.
Bij een beleidsdekkingsgraad tussen 110% en de dekkingsgraad waarbij volledige
toekomstbestendige toeslagverlening mogelijk is, wordt de maatstaf pro rata
toegekend.
Bij een beleidsdekkingsgraad boven de dekkingsgraad waarbij volledige
toekomstbestendige toeslagverlening mogelijk is, wordt de maatstaf volledig
toegekend inclusief eventuele inhaalindexatie of een compensatie voor in het
verleden doorgevoerde kortingen zolang de beleidsdekkingsgraad als gevolg van
deze inhaalindexatie of compensatie voor in het verleden doorgevoerde kortingen
niet onder de beschreven grens zakt. Indien de beleidsdekkingsgraad naar de
mening van het bestuur voldoende ruim boven de beschreven grens ligt, kan het
bestuur ook besluiten tot extra toeslagverlening.
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De (geschatte) beleidsdekkingsgraad van ultimo december is leidend. Feitelijke
toekenning van toeslagen zal altijd eerst plaatsvinden na een daartoe door het bestuur
genomen besluit, waarbij het bestuur de bevoegdheid heeft af te wijken van de
beleidsstaffel.
c.

Verwachte realisatie toeslagbeleid
In de in 2014 uitgevoerde ALM-studie is gerekend met een toeslag van maximaal de
afgeleide CPI voor zowel de niet-actieve als de actieve deelnemers. Op basis van deze
analyse, die is uitgevoerd op basis van voorschriften van de toezichthouder, wordt
verwacht dat, op de lange termijn, een toeslagverlening van circa 55% van de maatstaf
voor zowel de niet-actieve deelnemers als de actieve deelnemers van de hierboven
beschreven maximale toeslagen realistisch is.
Het bestuur van het pensioenfonds zal jaarlijks een haalbaarheidstoets laten uitvoeren
voor het bepalen van het pensioenresultaat. De verwachte toeslagverlening kan aan de
hand van het pensioenresultaat bepaald worden.
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8.

Korting pensioenaanspraken en -rechten

8.1

Korting van aanspraken
Het bestuur kan als noodmaatregel besluiten de opgebouwde pensioenaanspraken en
pensioenrechten te verminderen, indien overige maatregelen niet voldoende zijn. De
financiële sturingsmiddelen die het pensioenfonds kan toepassen om kortingsmaatregelen te
voorkomen staan beschreven in het crisisplan (zie bijlage 6.)
Het korten van aanspraken kan zich voordoen indien:




Uit het herstelplan blijkt dat met inzet van overige financiële sturingsmiddelen herstel
binnen de wettelijke termijnen niet mogelijk is. Vermindering van aanspraken zal dan in
principe gespreid over de duur van het herstelplan plaatsvinden. Alleen de korting in het
eerste jaar zal onvoorwaardelijk worden toegepast. Eventuele kortingen in latere jaren
zullen alleen worden toegepast indien en voor zover dit noodzakelijk blijkt bij het in dat
jaar op te stellen herstelplan.
Er op vijf achtereenvolgende (jaarlijkse) meetmomenten sprake is van een
dekkingstekort, en tevens de actuele dekkingsgraad op dat moment lager is dan de
vereiste minimale dekkingsgraad het pensioenfonds genoodzaakt zal zijn de situatie van
een dekkingstekort per direct op te heffen door het korten van de opgebouwde aanspraken
en rechten. Deze korting is onvoorwaardelijk en zal ineens worden toegepast.

Bij de definitieve besluitvorming zal altijd evenwichtige belangenbehartiging in acht worden
genomen. Dit kan er toe leiden dat in bepaalde omstandigheden van bovenstaande basis
(onderbouwd) wordt afgeweken.

8.2

Herstel van gekorte aanspraken en gemiste toeslagen
Indien de dekkingsgraad groter is dan de dekkingsgraad waarbij volledige
toekomstbestendige toeslagverlening mogelijk is,is herstel van gekorte pensioenaanspraken
of gemiste toeslagen mogelijk.
Herstel van gekorte pensioenaanspraken is alleen mogelijk voor zover na het herstel van
gekorte pensioenaanspraken volledige toekomstbestendige toeslagverlening mogelijk is.
Hiertoe voert het pensioenfonds alvorens wordt overgegaan op herstel van gekorte
aanspraken een haalbaarheidstoets uit.
Indien na het herstel van gekorte pensioenaanspraken de dekkingsgraad nog steeds groter is
dan de dekkingsgraad waarbij volledige toekomstbestendige toeslagverlening mogelijk is is
herstel van in het verleden gemiste toeslagen mogelijk. Een herstel van gemiste toeslagen
vindt plaats indien de afgelopen 10 jaar in één of meerdere jaren geen volledige toeslag is
verleend.
Het hierboven omschreven beleid kan te allen tijde door het bestuur voor alle deelnemers en
gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden aangepast.
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Bijlage 1 - Beleggingsbeleid
In deze paragraaf wordt het beleggingsbeleid van het pensioenfonds beschreven. Tevens zijn
hierin de richtlijnen voor het vermogensbeheer vastgelegd. Conform de artikelen 135 en 136
van de Pensioenwet en paragraaf 5 uit het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen
wordt achtereenvolgens ingegaan op het strategisch beleggingsbeleid, de opzet en uitvoering
van de vermogensbeheeractiviteiten, de wijze van risicometing en -beheersing, de opzet van
de resultaatsevaluatie alsmede de waarderingsgrondslagen.
Het navolgende beleggingsbeleid heeft alleen betrekking op het kapitaal belegd door en voor
risico van het pensioenfonds.
In bijlage 2 is de verklaring inzake beleggingsbeginselen van het bestuur opgenomen.
A.

Beleggingscyclus

Het bestuur van SPT is verantwoordelijk voor het gestructureerd doorlopen van de
beleggingscyclus, hetgeen meerdere malen per jaar mogelijk is.
Integraal risicomanagement vormt de kern van de gehele beleggingscyclus en heeft
raakvlakken met alle onderdelen ervan. De verschillende reguliere activiteiten die
voortkomen uit de beleggings- en risicomanagementcyclus zijn opgenomen in het
beleggingsplan van het fonds. In dit beleggingsplan wordt overzichtelijk weergegeven welke
activiteiten in welk kwartaal moeten worden uitgevoerd, wie verantwoordelijk is voor de
uitvoering en in welke bestuursvergadering een en ander moet worden besproken.

B.

Strategisch beleggingsbeleid

1.
Beleggingsdoelstelling
Teneinde de beoogde pensioenuitkeringen op korte en lange termijn veilig te stellen wenst
het bestuur de toevertrouwde middelen op een verantwoorde en solide wijze te beleggen. Dit
komt in grote mate overeen met de prudent person gedachte conform de Europese richtlijnen
zoals deze ook is vastgelegd in de Pensioenwet4.
In lijn hiermee is de hoofddoelstelling van het beleggingsbeleid: “het op lange termijn
realiseren van een zo hoog mogelijk rendement uitgaande van het strategische
beleggingsbeleid bij een acceptabel risico, rekening houdend met de verplichtingenstructuur
van het pensioenfonds.”
Om de doelstelling te realiseren heeft het pensioenfonds een strategisch beleggingsbeleid
vastgesteld. Dit beleid is gebaseerd op de resultaten van de ALM studie die eind 2014 is
uitgevoerd. In deze studie is een uitgebreide stochastische analyse gedaan van het verloop
4

Richtlijn nr. 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van juni 2003
betreffende de werkzaamheden van het toezicht op instellingen voor bedrijfsvoorziening.

41

van de beleggingen versus de verplichtingen. Tevens zijn een aantal additionele economische
stressscenario’s doorgerekend. In deze studie is het effect bekeken van verschillende asset
mixen, verschillende niveaus van de rente-afdekking en verschillende premiehoogtes op de
dekkingsgraad, het pensioenresultaat en verschillende risico’s op onderdekking (niet
limitatief). Vervolgens heeft het bestuur een afweging gemaakt welke beleggingsstrategie het
beste aansluit bij de geformuleerde aandelenportefeuille een passieve beleggingsstijl. Dat wil
zeggen: het nastreven van een rendement dat in lijn is met de gestelde benchmark. Voor de
vastrentende waarden portefeuille beleggingsdoelstelling en het risicoprofiel van het fonds.
Hierbij voert het pensioenfonds voor de voert het pensioenfonds een actieve beleggingsstijl.
Dat wil zeggen: het realiseren van een hoger rendement dan de performance van de
benchmark, binnen de vastgestelde restricties, op basis van de marktvisie van de
geselecteerde vermogensbeheerder. Hieronder wordt tevens begrepen actief allocatiebeleid
als een vorm van een actieve beleggingsstijl.
2.
Investment Beliefs
Ten aanzien van de gestelde doelen heeft het bestuur een aantal investment beliefs
geformuleerd die het kader vormen waarbinnen het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd. De
geformuleerde beliefs worden periodiek, maar minimaal eens per jaar herijkt en zijn
vastgelegd in de verklaring beleggingsbeginselen.
3.
Governance
Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het strategische
beleggingsbeleid. Onder het strategisch beleggingsbeleid wordt verstaan de vaststelling van
het doel en de stijl van het beleggingsbeleid, de strategische beleggingsportefeuille en
bandbreedtes, de benchmarks en de selectie en aanstelling van de vermogensbeheerder(s).
Het bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar.
Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de nadere invulling alsmede de uitvoering van
het strategisch beleggingsbeleid. Hieronder moet onder andere worden verstaan het
vaststellen van de specifieke richtlijnen voor de deelportefeuilles, het opstellen van het
mandaat voor de vermogensbeheerder, het toetsen en evalueren van het gevoerde en te voeren
beleid van de vermogensbeheerder, het onderhouden van contacten met adviseurs en het
bijhouden van beleggingstechnische kennis. Binnen het bestuur is een beleggingscommissie
aangesteld die wordt bijgestaan door een externe beleggingsadviseur. Deze commissie heeft
de volgende taken en bevoegdheden:
1.
2.

3.

De beleggingscommissie heeft ten behoeve van het bestuur een adviserende - en een
toezichthoudende taak.
De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid, waaronder
het beleggingsplan, de met de vermogensbeheerder(s) af te sluiten contracten, evenals
de richtlijnen en aanwijzingen voor het door de vermogensbeheerder(s) uit te voeren
vermogensbeheer.
De beleggingscommissie heeft tot taak actuele ontwikkelingen op beleggingsgebied te
volgen. Voor zover de beleggingscommissie in deze ontwikkelingen aanleiding ziet de
beleggingsstrategie van het fonds aan te passen, dan heeft de beleggingscommissie tot
taak het bestuur hierover op eigen initiatief op te wijzen.
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4.

5.

De beleggingscommissie heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de wijze waarop de
vermogensbeheerder(s) het vermogen beheert. De beleggingscommissie ziet erop toe
dat de uitvoering van het vermogensbeheer plaatsvindt binnen het totaal van
bandbreedtes en beleggingsrichtlijnen dat het bestuur heeft geaccordeerd voor het
lopende jaar.
De beleggingscommissie bereidt jaarlijks het beleggingsplan voor het komende jaar
voor, dat besproken wordt in de bestuursvergadering en dat na verwerking van de
ontvangen feedback geaccordeerd wordt in de laatste vergadering van het jaar.

De vermogensbeheerder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleggingsbeleid. De
vermogensbeheerder is binnen de hier geformuleerde randvoorwaarden vrij in de wijze van
belegging en herbelegging. De vermogensbeheerder is verantwoordelijk voor het verzamelen,
administreren en rapporteren over de beleggingen aan bestuur en beleggingscommissie.
Het bestuur heeft Delta Lloyd Asset Management aangesteld als externe vermogensbeheerder
om binnen de in dit beleggingsplan opgestelde doelstellingen en restricties het tactische en
operationele beleggingsbeleid uit te voeren. Het vermogen wordt door Delta Lloyd Asset
Management beheerd door middel van vermogenspools waarin het pensioenfonds
participeert. De bewaarneming van effecten vindt plaats bij KasBank N.V. die als externe
custodian van de vermogensbeheerder de bewaarneming voor de vermogenspools uitvoert.
Aan het beheer van het vermogen zijn kosten gebonden. Naast de beheerkosten worden
binnen de beleggingsfondsen kosten in rekening gebracht voor bewaarneming, administratie
en audits. Alle genoemde kosten worden jaarlijks inzichtelijk gemaakt door de
vermogensbeheerder.
4.
Risicohouding en risicomanagementbeleid
Het bestuur onderkent dat financiële en niet-financiële risico’s onlosmakelijk deel uitmaken
van het pensioencontract en de uitvoering daarvan. Het bestuur hecht belang aan goed
risicomanagement dat begint met het vaststellen van de risicohouding (zie bijlage xxx), die
past bij het fonds en het type pensioenregeling dat wordt uitgevoerd. Het bestuur wenst daar
vervolgens haar integrale risicomanagementbeleid op af te stemmen (hoeveel risico’s mogen
worden genomen bij de uitvoering, hoe moeten die risico’s worden beheerst en welke
governance is benodigd voor de beheersing van de risico’s op een integrale basis).
Het bestuur onderscheidt in dit beleidsproces vier stappen:
1.
2.
3.
4.

Identificatie van risico’s.
Formuleren beleidskader.
Implementatie van het beleid (ofwel: de beheersingsmaatregelen).
Monitoring.

De risicohouding en het beleidskader vormen het uitgangspunt voor de opzet en inrichting
van het strategisch beleggingsbeleid, zoals uitgewerkt in de volgende paragraaf. Op basis van
de risicohouding en beleidskader stelt het bestuur het acceptabele risicobudget vast waarbij
tevens beleid wordt geformuleerd op welke wijze omgegaan wordt met uitgesproken
positieve of negatieve uitkomsten.
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De mate waarin beleggingsrisico’s worden gelopen komt terug in het vereist eigen vermogen
(VEV), zijnde de omvang van het eigen vermogen waarover een pensioenfonds, gegeven een
bepaald risicoprofiel, minimaal zou moeten beschikken. De vaststelling van het VEV, en
daarmee van de weging van de afzonderlijke financiële risico’s, is voorgeschreven in de
Pensioenwet (zie hiervoor de artikelen 132 PW en 138 PW). Daarnaast wordt onder andere in
het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in artikel 12 ook aandacht besteed aan
het VEV. Het pensioenfonds heeft deze financiële risico’s geïdentificeerd. Conform wet- en
regelgeving wordt hier in de uitvoering van het beleggingsbeleid rekening mee gehouden
middels het deels afdekken van deze risico’s en het zorgdragen voor voldoende spreiding
over beleggingscategorieën, hetgeen risicomitigerend werkt.

C.

Samenstelling strategische beleggingsportefeuille

Het bestuur laat periodiek een Asset Liability Management (ALM) studie uitvoeren. Het
bestuur evalueert de uitkomsten van de studie op basis het geformuleerde risicokader, de
risicohouding en vult hiermee onder andere het strategisch beleggingsbeleid in. Het bestuur
heeft naar aanleiding van de laatste ALM-studie in 2014 gekozen voor een optimaal
strategisch beleggingsbeleid waarbij de solvabiliteit, de kans op korten en mate van korten
(de ‘schade’), het premieniveau, de premievolatiliteit en koopkrachtbehoud] de belangrijkste
criteria zijn geweest. Naast het door het bestuur gekozen economische basisscenario is een
aantal vooraf gedefinieerde (economische) stress scenario’s meegenomen in de
overwegingen.
Jaarlijks wordt een beleggingsplan opgesteld waarin het te voeren operationele
beleggingsbeleid voor het komende jaar nader wordt geconcretiseerd binnen de kaders en
risicogrenzen van het voornoemde lange termijn strategisch beleggingsbeleid. Op basis van
onder meer macro economische vooruitzichten en de daarmee samenhangende risico- en
rendementsverwachtingen worden de verschillende beleggingsmarkten, maar ook de relatieve
aantrekkelijkheid van deze markten herbeoordeeld. Op basis hiervan wordt het strategisch
beleid verder geconcretiseerd. In het beleggingsplan voor het jaar 2015 wordt het
operationeel beleggingsbeleid van het pensioenfonds voor het komende jaar weergegeven,
vertaald naar concrete richtlijnen en operationeel belegbare benchmarks.
In 2015 of 2016 zal het pensioenfonds gebruik maken van de eenmalige mogelijkheid tot
vergroting van het risicoprofiel gedurende reservetekort uit hoofde van de introductie van het
nieuw Financieel Toetskader per 1 januari 2015.

D.

Afdekkingsbeleid financiële risico‘s

Afdekking renterisico
In lijn met de doelstelling van het bestuur van het pensioenfonds om rekening te houden met
de verplichtingenstructuur en de bevindingen uit de ALM-studie, wordt het renterisico
gereduceerd. Strategisch wordt het renterisico ten aanzien van de nominale verplichtingen
gewaardeerd op marktwaarde voor 75% afgedekt door middel van de matching portefeuille.
Rondom het strategische afdekkingspercentage wordt een (tactische) bandbreedte gehanteerd
van 70% - 80%.
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De mate van renteafdekking wordt per maand gerapporteerd. Indien inzichten uit de
rapportages of wijzigingen in wet- en regelgeving daar aanleiding toe geven zal het
rentebeleid worden heroverwogen.
In de rendementsportefeuille zijn eveneens beleggingscategorieën opgenomen die enige mate
van rentegevoeligheid hebben en daarmee ook het renterisico ten aanzien van de
verplichtingen reduceren. De rentegevoeligheid van de rendementsportefeuille wordt echter
niet meegenomen in de bepaling van de mate van renteafdekking en het beleid
hieromheen.Het beleid is gericht op het zo goed mogelijk beheersen van de invloed van
zowel parallelle als niet-parallelle renteveranderingen op de marktwaarde van de
verplichtingen.
Aangaande de matchingportefeuille zijn restricties vastgelegd. Deze komen terug in de
beleggingsrichtlijnen waarnaar hierbij dan ook wordt verwezen. De obligaties en
bedrijfsobligaties worden belegd via beleggingsfondsen waardoor het pensioenfonds geen
invloed heeft op het te voeren beleggingsbeleid. Het pensioenfonds conformeert zich aan de
fondsvoorwaarden en beleggingsrestricties zoals deze zijn vastgelegd in de betreffende
prospectussen en factsheets van deze beleggingsfondsen. Elk jaar zal, na het beschikbaar
komen van het nieuwe gecertificeerde kasstroompatroon, een actualisering van de hedge van
het renterisico plaatsvinden.
Afdekking valutarisico’s
In beginsel is het valutabeleid passief en vindt er geen afdekking van valutarisico’s plaats.
Onder bijzondere omstandigheden kan de vermogensbeheerder besluiten valutaposities af te
dekken om onaanvaardbare risico’s te beperken.
Ten aanzien van het valutabeleid in de verschillende beleggingsfondsen gelden de voor deze
fondsen vastgelegde bepalingen.
Portefeuilleconstructie
In het kader van het samenstellen van de concrete beleggingsportefeuille is er aandacht voor
de wijze van invulling (beleggingsfondsen versus discretionaire mandaten) en allocatie naar
beleggingsstrategiëen- en stijlen.

E.

Randvoorwaarden beleggingen

1.
Randvoorwaarden vastrentende waarden
Ten behoeve van de beleggingen in vastrentende waarden wordt gebruik gemaakt van
beleggingsfondsen. Het pensioenfonds heeft derhalve geen rechtstreekse invloed op het
binnen die fondsen gevoerde beleid. De vermogensbeheerder bepaalt de geografische
spreiding binnen het eurogebied, de verhouding tussen overheids- en niet-overheidspapier, de
verhouding tussen ratingklassen, de spreiding van looptijden in de vastrentende portefeuille
en de verdeling van de te beleggen middelen over de vastrentende beleggingsfondsen.
Binnen de obligatiefondsen wordt een actieve beleggingsstrategie gehanteerd, hetgeen
betekent dat actief op marktontwikkelingen wordt ingespeeld binnen de hieronder
geformuleerde randvoorwaarden. Hierbij dient altijd rekening te worden gehouden met
voldoende diversificatie in de portefeuille.
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De rentegevoeligheid van de beleggingsfondsen wordt actief gestuurd opdat additioneel
rendement behaald kan worden door verhogen dan wel verlagen van de modified duration.
De modified duration van de vastrentende portefeuille (inclusief cash) kan in beginsel
maximaal 25% afwijken van de modified duration van de benchmark.
Naast beleggingen in staatsobligaties wordt belegd in bedrijfsobligaties (minimale rating
BBB). Hierbij wordt gestreefd naar een gemiddelde rating van A-. Aangezien de uitgifte van
bedrijfsleningen over het algemeen in het kortere looptijdsegment plaatsvindt, richt de
vermogensbeheerder zich voor deze categorie op leningen met een resterende looptijd langer
dan 1 jaar. Voor het gedeelte van de portefeuille dat in bedrijfsobligaties wordt belegd, wordt
geen actief duration beleid gevoerd.
In 2015 zal een review plaatsvinden of de invulling van de vastrentende
beleggingsportefeuille nog aansluit bij de beleggingsovertuigingen van SPT.
Naast de beleggingen in de vastrentende beleggingsfondsen kent SPT een discretionaire
swapoverlay om het resulterende renterisico - na rekening te hebben gehouden met belegd
vermogen en de duration van de benchmark van de vastrentende beleggingsfondsen - versus
de verplichtingen te mitigeren . Er is een bandbreedte gedefinieerd voor de rente-afdekking
(versus de verplichtingen gewaardeerd op marktwaarde) tussen de 70 en 80% met als
strategisch normgewicht 75%. Deze afdekking vindt plaats volgens een PV01 (Present Value
of a Basispoint) methodiek.
Het collateral management van de swapportefeuille wordt uitgevoerd door Delta Lloyd.
2.
Randvoorwaarden aandelen
Ten behoeve van de aandelenbeleggingen wordt gebruik gemaakt van beleggingsfondsen.
Het pensioenfonds heeft derhalve geen rechtstreekse invloed op het binnen die fondsen
gevoerde beleid.
In 2014 heeft er een review plaatsgevonden van de beleggingsportefeuille of deze nog
aansluit bij de beleggingsovertuigingen van SPT. Uit deze review is gebleken dat op basis
van de prestaties van de Delta Lloyd fondsen een actief beleggingsbeleid niet meer past bij de
beleggingsovertuigingen van SPT. Daarom is in 2014 besloten om over te gaan op een
passief beleggingsbeleid (marktkapitalisatie) binnen aandelen. In 2015 zal ook gekeken
worden naar het beleggingsbeleid van de vastrentende waarden portefeuille.
Er is gekozen voor een wereldwijde spreiding met het Delta Lloyd Institutioneel Global
Equity Index Fund. De benchmark van dit fonds is de Delta Lloyd Customized MSCI World
€ Net Total Return Index. In deze aangepaste index worden aandelen in bedrijven uitgesloten
die in strijd handelen met UN Global Compact principes en/of betrokken zijn bij
controversiële wapens. Voor wereldwijde dekking is gekozen vanwege het feit dat op deze
wijze een maximale risicodiversificatie over de verschillende financiële markten in de wereld
plaatsvindt. Bovendien kan op deze wijze iedere sector in de portefeuille vertegenwoordigd
zijn.
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Er mag alleen belegd worden in officieel ter beurze genoteerde aandelen en convertibles,
emissies van aandelen en convertibles én afgeleide derivaten zoals opties, die een zodanige
marktkapitalisatie hebben dat ze geen belemmering vormt voor de verhandelbaarheid in
verhouding tot het belegde bedrag in het desbetreffende aandeel. Daarbij is het de
vermogensbeheerder toegestaan om binnen de verschillende beleggingsfondsen ook OTCderivaten op te nemen om het portefeuillebeheer te vergemakkelijken of ter besparing van
transactiekosten. Voor wat betreft het gebruik van derivaten dient te worden aangesloten bij
het geformuleerde derivatenbeleid (zie paragraaf E.4).
3.
Randvoorwaarden liquide middelen
Onder liquide middelen wordt verstaan het saldo van:
1.
2.
3.
4.

de lopende rekeningen en spaarrekeningen;
uitstaande deposito’s;
kortlopende leningen (maximale looptijd 2 weken) aangegaan ten behoeve van
voorfinanciering van beleggingen en/of het overbruggen van tijdelijke tekorten al dan
niet in verband met afwijkende settlement perioden;
het saldo van debiteuren/crediteuren.

Liquiditeiten kunnen om twee redenen worden aangehouden: (i) op korte termijn geplande
externe cash flow of (ii) als tactische belegging.
Kortlopende tegoeden bieden toegevoegde waarde als ‘risicoloze’ belegging. Overtollige
kasmiddelen worden door de vermogensbeheerder als participaties belegd in een besloten
liquiditeitenfonds. Liquiditeiten zijn geen strategische belegging binnen het
vermogensbeheer.
Als uitgangspunt zal de liquiditeitenpositie in het depot niet hoger zijn dan 10%. Voor
liquiditeitenbeleid binnen de beleggingsfondsen gelden de voor deze fondsen vastgelegde
bepalingen. Om tactische redenen kunnen liquide middelen tot het vastgestelde maximum in
het depot worden aangehouden. In beginsel worden geen negatieve liquiditeitenposities
aangehouden in het gesepareerde depot. Op incidentele gronden kan de beheerder een
negatieve positie van maximaal 5% toestaan.
4.
Derivaten
Derivaten vormen als afgeleide beleggingsinstrumenten geen aparte beleggingscategorie. De
vermogensbeheerder mag slechts van derivaten gebruik maken om:
1.
2.
3.
4.

het risico van de beleggingsportefeuille ten opzichte van de verplichtingen te
verlagen;
de risicograad van de beleggingsportefeuille te verlagen;
tactische wijzigingen in de portefeuille op een efficiënte wijze tot stand te brengen;
op defensieve wijze (strategische) valutarisico’s af te dekken door middel van
valutatermijntransacties.
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Daarnaast wordt van derivaten uitsluitend gebruik gemaakt om de risicograad van de
beleggingsportefeuille te verlagen, met name het verlagen van het renterisico, en voor het voeren
van een efficiënt portefeuillebeheer. Het renterisico wordt afgedekt door middel van renteswaps.
5.
Securities lending
Het pensioenfonds is belegd in beleggingsfondsen en leent derhalve direct geen effecten uit.
Er vindt geen securities lending plaats bij de beleggingsfondsen van de vermogensbeheerder.
6.
Onderpandbeheer en tegenpartijrisico’s
De vermogensbeheerder(s) is is bevoegd om alle verplichtingen te voldoen die eventueel uit
de derivatenposities aangehouden door het pensioenfonds voortvloeien of daarmee
samenhangen. Hiertoe wordt onder meer, doch niet uitsluitend, gerekend het storten van
gelden en/of financiële instrumenten als margin en het anderszins (doen) verbinden van (een
deel van) de belegde middelen tot zekerheid. De vermogensbeheerder(s) mag
derivatentransacties uitvoeren zowel op beurzen en markten waar financiële instrumenten
worden verhandeld, als ook onderhands (“OTC”). Er zal uitsluitend worden gehandeld met
Qualified Counterparties. Qualified Counterparties zijn partijen die als zodanig door de Risk
Management afdeling van vermogensbeheer(s) zijn goedgekeurd. Na een zorgvuldige selectie
van de “Qualified Counterparty” kan het tegenpartijrisico verder worden gemitigeerd door
het sluiten van raamovereenkomsten zoals een “ISDA master agreement” en eventueel een
“Credit Support Annex” (“CSA”), die de rechten en plichten ten aanzien van de aangegane
derivaten vastleggen en daarnaast voordelen bieden zoals het verrekenen van vorderingen en
schulden (“netting”) of het uitwisselen van zekerheden c.q. onderpand (“collateral”). Het
afsluiten van dergelijke raamovereenkomsten gebeurt volgens de richtlijnen van
vermogensbeheerder(s).
7.

Portefeuillebeheer

Herbalancering
De samenstelling van het vermogen dient binnen de gestelde bandbreedtes te blijven. Indien
wordt geconstateerd dat buiten een van de gestelde bandbreedtes is getreden, wordt door het
bestuur beoordeeld op welke manier met de ontstane situatie wordt omgegaan.
Tactische asset allocatie
Het bestuur wenst zelf geen tactisch allocatie beleid (TAA) te voeren. Indien dit past binnen
de vastgestelde richtlijnen heeft de vermogensbeheerder de mogelijkheid om door middel van
zijn actieve beleid af te wijken van de normwegingen teneinde een hoger rendement te
behalen dan de benchmark.
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F.

Monitoring, selectie en evaluatie
1.
Monitoring
De vermogensbeheerder dient zorg te dragen voor een volledige administratie van de
beleggingsportefeuille en alle daarop betrekking hebbende transacties. Minimaal per kwartaal
dienen de volgende zaken te worden vastgelegd.
Voor elke beleggingscategorie en de totale portefeuille:






Portefeuille-overzichten in marktwaarden begin en einde periode op transactiebasis
inclusief lopende rente in euro.
Aan- en verkopen op transactiebasis in euro.
Waarde vermogenswinst of –verlies in euro.
Fonds- en benchmarkrendement in procenten.
Attributieanalyse van het rendement.

Voor de totale portefeuille:






Beknopte toelichting op het gevoerde beleggingsbeleid.
Verwachtingen voor de komende periode.
Overzicht van valuta-, rating-, duration- en looptijdverdeling voor totale vastrentende
portefeuille en vastrentende benchmark.
Overzicht van regio- en sectorenverdeling voor de totale aandelenportefeuille en
aandelenbenchmark.
De gegevens met betrekking tot het belegd vermogen voor de dekkingsgraadrapportage.

Elk kwartaal worden bovenstaande zaken getoetst en beoordeeld, waarbij de nadruk ligt op de
performance van de beleggingscategorieën tegen de vastgestelde benchmarks, alsmede de
door de vermogensbeheerder aangeleverde performance- en risicoattributie.
Op basis van een kritische beoordeling kan de bijdrage van diverse beleidsbeslissingen aan de
performanceverschillen met de benchmark worden toegewezen, en deze informatie kan
worden gebruikt bij toekomstige beleidsbeslissingen.
2.
Selectie en evaluatie
Indien een selectieproces voor een nieuwe vermogensbeheerder wordt opgestart, zal het
bestuur minimaal drie kandidaat-beheerders evalueren. De procedure en vervolgens de keuze,
worden vastgelegd in formele besluiten van het bestuur.
Het bestuur stelt de criteria op, waaraan de kandidaat-beheerders dienen te voldoen en
waarop zal worden beoordeeld. Deze beoordelingscriteria hebben betrekking op de
beleggingsorganisatie, het beleggingsproces en de beleggingsproducten. Voor de reeds
aangestelde vermogensbeheerders geldt dat periodiek wordt beoordeeld of de
vermogensbeheerders nog voldoen aan de gestelde criteria.
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De criteria zijn als volgt:


De beleggingsorganisatie:
- Financiële draagkracht.
- Klantenbasis.
- Business Management.
- Compliance



Het beleggingsproces:
- Researchcapaciteiten.
- Portefeuilleconstructie.
- Risicomanagement.



De beleggingsproducten:
- Geschiktheid van product.
- Performance.
- Fee.
- Client service.
- Rapportage.
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Bijlage 2 – Verklaring inzake beleggingsbeginselen
0. Inleiding
Deze ‘Verklaring inzake beleggingsbeginselen’ (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte
wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds Trespa
(hierna: de stichting). De uitgangspunten worden door het bestuur vastgesteld.
Conform geldende wet- en regelgeving gaat de Verklaring in op:
1.
2.
3.
4.

De doelstelling van het beleggingsbeleid.
Risico’s en risicobeheer.
Algemene uitgangspunten en beleggingsbeginselen.
Uitvoering van het beleggingsbeleid.

Minimaal eens in de drie jaar wordt deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen herzien.
Indien tussentijds belangrijke wijzigingen optreden in het beleggingsbeleid wordt de
verklaring tussentijds aangepast.

1. Doelstelling beleggingsbeleid
De doelstelling van het beleggingsbeleid is om een goed pensioen te kunnen realiseren voor
al onze deelnemers. Concreet betekent dit dat het beleggingsbeleid erop gericht is om naast
het nominale pensioen ook een indexatie te kunnen toekennen. Het pensioenfonds belegt en
beheert het pensioenvermogen in het belang van de (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden van het fonds. Bij de uitvoering van deze taken houdt het
pensioenfonds rekening met de belangen van alle belanghebbenden bij het pensioenfonds.
Aangezien het gaat om een collectieve pensioenregeling is de primaire doelstelling van SPT:
Voldoen aan de nominale pensioenverplichtingen.
Daarnaast heeft het bestuur van SPT de ambitie om naar eigen inzicht5 en voorwaardelijk
toeslagen te verlenen. Het secundaire doel luidt daarom:
Pensioenverplichtingen gemiddeld indexeren voor 70% van de prijsinflatie voor zowel
actieven, inactieven als gepensioneerden.6

5
6

Het bestuur hanteert daarvoor een staffel waarbij de toeslag stijgt als de dekkingsgraad stijgt.
Consumentenprijsindex (CPI)
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2. Risico’s en risicobeheer
2.1

Waarom beleggen en risico’s nemen?

Het pensioenfonds heeft twee bronnen van inkomsten: pensioenpremies en
beleggingsrendementen.
Samen moeten deze ervoor zorgen dat de pensioenen in de toekomst uitbetaald kunnen
worden en dat deze pensioenen voor zover zo mogelijk geïndexeerd worden.
Voor de jaarlijkse pensioenopbouw ontvangt het pensioenfonds premie. Bij tekorten kan het
pensioenfonds niet terugvallen op de aangesloten werkgever. Indien in een bepaald jaar de
pensioenpremie niet voldoende is om de nagestreefde pensioenopbouw voor dat jaar te
realiseren, dan zal de pensioenopbouw in dat jaar worden verminderd tenzij anders in het
premietekort kan worden voorzien. Om een indexatie te kunnen toekennen in de toekomst,
zal het pensioenfonds een bepaalde mate van beleggingsrisico moeten nemen. Risico nemen
betekent gelijktijdig een kans op korten. Op langere termijn vinden het bestuur en de sociale
partners een pensioen met een indexatie en mogelijk een wat grotere kans op korten,
belangrijker dan een nominaal gelijkblijvend pensioen met een kleine kans op korten. Om die
reden zal het fonds een afgewogen mate van risico nemen in de beleggingen.
Conform hetgeen hierover in de pensioenwet is vastgelegd, heeft het pensioenfonds haar
risicohouding vastgesteld en vastgelegd. Bij het concretiseren van deze risicohouding heeft
het fondsbestuur zich gebaseerd op de kenmerken van het fonds en heeft zij daarbij meerdere
beleidsuitgangspunten gehanteerd, zoals de gewenste maximale premiestijging, de volatiliteit
en de gewenste kans op realisatie van toeslagen, de gewenste kritische grens en volatiliteit ten
aanzien van de dekkingsgraad, het maximaal acceptabele niveau van kortingen en de
gewenste eigenschappen van het strategische beleggingsbeleid.
Binnen het kader dat wordt gevormd door de risicohouding, waarbij ook rekening wordt
gehouden met de specifieke kenmerken van het fonds, is het pensioenfonds bereid om
beleggingsrisico’s te lopen om zodoende de doelstellingen van het fonds te realiseren. Het
risicoprofiel dat hieruit is afgeleid, is middels een Asset Liability Studie (ALM-studie)
vertaald in een strategische asset allocatie. In paragraaf 3.1 van deze verklaring inzake
beleggingsbeginselen wordt hier nader op ingegaan.
De mate waarin beleggingsrisico’s worden gelopen komt terug in het vereist eigen vermogen
(VEV), zijnde de omvang van het eigen vermogen waarover een pensioenfonds, gegeven een
bepaald risicoprofiel, minimaal zou moeten beschikken. De vaststelling van het VEV, en
daarmee van de weging van de afzonderlijke financiële risico’s, is voorgeschreven in de
Pensioenwet (zie hiervoor de artikelen 132 PW en 138 PW). Daarnaast wordt onder andere in
het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in artikel 12 ook aandacht besteed aan
het VEV. Het pensioenfonds heeft deze financiële risico’s geïdentificeerd. Conform wet- en
regelgeving wordt hier in de uitvoering van het beleggingsbeleid rekening mee gehouden
middels het deels afdekken van deze risico’s en het zorgdragen voor voldoende spreiding
over beleggingscategorieën, hetgeen risicomitigerend werkt.
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2.2

Risicobeheersing

Een van de belangrijkste instrumenten bij het beheersen van de beleggingsrisico’s is
spreiding. We spreiden ons vermogen over verschillende soorten beleggingen, zoals aandelen
en obligaties. De verdeling over al deze soorten beleggingen noemen we onze beleggingsmix.
Die moet optimaal afgestemd zijn op onze beleggingsdoelstellingen. Daarbij spelen
verschillende overwegingen een rol, zoals: welk rendement streven we na, welke risico’s kan
het fonds verantwoord nemen en hoe lang kunnen we ons geld beleggen voordat we het als
pensioenen moeten uitbetalen?
We zoeken ook naar beleggingen die tegengesteld reageren bij bijvoorbeeld economische
teruggang. Dat verkleint onze kwetsbaarheid. Kortom: bij het beleggen wordt voortdurend
een zorgvuldige afweging gemaakt tussen risico en rendementsverwachting, waarbij de
belangen van al onze stakeholders in het oog worden gehouden.
Natuurlijk is er meer dan spreiding alleen. Wij proberen ook zo goed mogelijk in te spelen op
actuele marktontwikkelingen en- verwachtingen. Zorgvuldig monitoren van alle beleggingen
en waar nodig bijsturen is een essentieel onderdeel van onze beleggingsstrategie.
Middels periodieke rapportages heeft het pensioenfonds inzicht in de verschillende financiële
risico’s. Daarnaast wordt voor de monitoring van de risico’s ook externe expertise
ingeroepen. Ingeval van overschrijding van gestelde grenzen voor een of meerdere van de
verschillende risico’s, zullen er maatregelen genomen worden teneinde de verschillende
risico’s weer in lijn te brengen met het voorgestelde beleggingsbeleid.
2.3

Algemene uitgangspunten en beleggingsbeginselen

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid staat de ‘prudent person’ regel centraal en
hanteren wij de onderstaande uitgangspunten:









Het pensioenfonds belegt in het belang van de (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden.
Het voorzichtigheidsbeginsel: er wordt zodanig belegd dat de kwaliteit, veiligheid en
liquiditeit van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd.
Het pensioenfonds belegt alleen in beleggingscategorieën- en producten die transparant
en uitlegbaar zijn en waarvan de risico’s duidelijk zijn.
De gelden die ter dekking van de technische voorzieningen worden aangehouden, worden
zoveel mogelijk belegd op een wijze die strookt met de aard en duur van de verwachte
toekomstige pensioenuitkeringen.
Het pensioenfonds heeft ervoor gekozen om in de basis passief te beleggen (index
beleggen) voor de aandelenportefeuille
Actief beleggen loont in inefficiënte markten en in markten die niet met passief beheer
zijn te benaderen.
Het pensioenfonds belegt alleen in derivaten voor zover dit past binnen het
beleggingsbeleid en voor zover de risicokarakteristieken van de betreffende derivaten
voldoende bekend zijn.
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Gezien het lange termijn karakter van de verplichtingen richt het pensioenfonds zich bij
het formuleren van haar beleggingsstrategie primair op de lange termijn. De
beleggingsstrategie kan worden beïnvloed door korte termijn beperkingen en
overwegingen (regelgeving, liquiditeit, etc.).
Hoewel sommige beleggingen en/of strategieën in potentie interessant kunnen zijn,
kunnen praktische beperkingen (omvang pensioenfonds, middelen, transactiekosten,
andere kosten, etc.) een argument vormen om hierin niet te investeren.
Diversificatie is belangrijk. Door een goede spreiding over de beleggingscategorieën,
regio’s, landen en beleggingsstijlen wordt een optimale verhouding tussen rendement en
risico bepaald. Risico’s die naar verwachting niet beloond worden, worden deels of
geheel afgedekt.
Risico’s dienen altijd bewust genomen te worden en gebaseerd te zijn op de verwachting
dat deze worden beloond. Dit vereist dat a) het te verwachten rendement realistisch is en
voldoende compensatie biedt voor het aanvullende risico, en/of b) het risico middels
diversificatie resulteert in een lager risico voor de totale portefeuille.
Het vaste karakter van de pensioenpremie (CDC) wordt meegenomen bij de
risicotolerantie van het pensioenfonds.
Het bestuur is er zich van bewust dat risico’s door de tijd heen variëren, net als de
verwachte vergoedingen voor het nemen van bepaalde risico's. Hierbij wordt in
ogenschouw genomen dat noch de onmiddellijke noch de verder in de toekomst gelegen
omgeving met zekerheid vastgesteld kan worden.
De beleggingsstrategie moet dan ook flexibel zijn en aangepast kunnen worden aan:
- veranderende (markt)omstandigheden,
- de solvabiliteit van het pensioenfonds en
- veranderingen in regelgeving.
Herijking van de beleggingsmix is onder andere van belang omdat
rendement/risicoprofielen veranderen. Daarbij spelen waarderingsniveaus, economische
cycli, marktsentimenten en staartrisico’s een rol. Staartrisico’s zijn risico’s waarop de
kans dat ze zich voordoen klein is maar waarvan de gevolgen erg groot kunnen zijn.
Beleggingen in de bijdragende ondernemingen worden gemeden.

3. Uitvoering van het beleggingsbeleid
Het pensioenfonds heeft de beleggingen uitbesteed aan externe vermogensbeheerders.
Deze externe vermogensbeheerders dienen zich bij hun werkzaamheden te houden aan
de door het bestuur opgestelde richtlijnen. Het fonds schakelt daarnaast externe
specialisten in bij het uitvoeren van ALM- en risicobudgetteringstudies, de beoordeling
van de prestaties van vermogensbeheerders en het risicomanagement van de portefeuille.
3.1 Vaststelling beleggingsbeleid
Het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid vormt de relatie tussen de bezittingen en de
verplichtingen van het pensioenfonds. Deze relatie wordt periodiek geanalyseerd in een
Asset Liability Management-analyse (ALM). De ALM-studie is maatgevend voor de
verdeling over de beleggingscategorieën, waarbij wordt gestreefd naar een optimale
beleggingsportefeuille in combinatie met een consistent premie- en toeslagbeleid. De
ALM-studie wordt in beginsel eens in de drie jaren, doch zoveel vaker als het bestuur
van de stichting dat wenselijk acht dan wel wordt verlangd door DNB, uitgevoerd.
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De resultaten van deze analyse vormen de input voor de hoofdlijnen van de
beleggingsmandaten en- richtlijnen. Deze bevatten onder andere de belangrijkste
beleggingskeuzes die gemaakt moeten worden:





3.2

De gewenste vermogenssamenstelling naar beleggingscategorieën. Het
risicoprofiel van deze vermogenssamenstelling wordt geanalyseerd in het licht van
alle rechten en verplichtingen van het pensioenfonds, zowel op korte als op lange
termijn.
De rendementsdoelstelling per beleggingscategorie, tot uitdrukking gebracht in een
of meer vergelijkingsmaatstaven.
In hoeverre het pensioenfonds bereid is de feitelijke beleggingsportefeuille
(tijdelijk) te laten afwijken van de strategisch gewenste portefeuille oftewel de
ruimte tot het voeren van een actief beleggingsbeleid.
Strategische asset allocatie
Binnen de strategische beleggingsmix geldt voor elke beleggingscategorie niet een
enkel percentage maar een bandbreedte. Wanneer de beleggingen in een categorie
buiten de gestelde bandbreedte komen dan wordt in beginsel eens in de drie maanden
herschikt. Dat wil zeggen dat de feitelijke beleggingsmix dan weer binnen de
bandbreedtes van de strategische beleggingsmix wordt gebracht.
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In onderstaande tabel zijn de minimum en maximum strategische allocaties opgenomen.
Norm
gewicht

Min

Max

80%

75%

85%

Staatsobligaties

32,0%

28,0%

80,0%

Staats- en semistaatsobligaties > 5 jaar

16,0%

12,0%

80,0%

Semistaatsobligaties

9,6%

0,0%

40,0%

Gesecuritiseerd

9,6%

0,0%

40,0%

12,8%

0,0%

40,0%

20%

15%

25%

13,0%

12,0%

14,0%

7,0%

6,0%

8,0%

0%

-5%

10%

Beleggingscategorie
Vastrentende waarden

Bedrijfsobligaties

Aandelen
Aandelen Wereldwijd
Aandelen Value

Liquiditeiten

Totaal

100%

Het pensioenfonds beschikt daarnaast over een crisisplan. Dit treedt in werking wanneer zich
extreme koersbewegingen voordoen op de financiële markten. Dit financieel crisisplan is
opgenomen in bijlage 6.
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3.3

Afdekken financiële risico’s

Er zijn bepaalde risico’s die overmatige invloed kunnen hebben de ontwikkeling financiële
positie van het pensioenfonds. De belangrijkste financiële risico’s zijn:




Renterisico:wanneer de rente daalt, moet het fonds meer vermogen reserveren om de
toegezegde pensioenen uit te kunnen betalen. Dat betekent dat de financiële positie van
het fonds verslechtert. Om dit effect te beperken heeft het pensioenfonds in de
beleggingen het renterisico op basis van de zuivere swaprente strategisch voor 75%
afgedekt. Ook hier geldt niet een enkel percentage maar een bandbreedte. Deze is voor de
renteafdekking tussen 70% en 80%. Het fonds kiest voor afdekking op basis van de
zuivere swaprente omdat hiermee de uiteindelijke blootstelling van het fonds wordt
afgedekt.
Valutarisico: een belegging in dollars wordt minder waard wanneer de dollar in waarde
daalt ten opzichte van de euro. In beginsel is het valutabeleid passief en vindt er geen
afdekking van valutarisico’s plaats. Onder bijzondere omstandigheden kan de
vermogensbeheerder besluiten valutaposities af te dekken om onaanvaardbare risico’s te
beperken

Bij het afdekken voor bovengenoemde risico’s kan gebruik gemaakt worden van derivaten
(afgeleide financiële instrumenten). Bij het gebruik maken van rentederivaten en
valutatermijncontracten ontstaan kredietrisico’s op de tegenpartijen wanneer de derivaten een
voor het pensioenfonds positieve marktwaarde hebben. De kredietrisico’s worden beheerst
door een zeer frequente uitwisseling van onderpand, en monitoring van de
kredietwaardigheid van de tegenpartij.
3.4

Verantwoord beleggen

Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor een goede financiële uitvoering van de
pensioenregeling. Tegelijkertijd heeft het pensioenfonds een maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
Verantwoord beleggen houdt in: zodanig beleggen dat je dit kunt verantwoorden, zowel
vooraf als achteraf. Wanneer gesproken wordt over ‘verantwoord beleggen’ wordt doorgaans
gedoeld op de volgende aspecten:




E (environment, milieu).
S (sociaal, sociaal-maatschappelijk beleid).
G (governance). Daartoe kunnen eventueel ook worden gerekend: ethiek en integriteit.

Beleggers hebben verschillende mogelijkheden om ‘verantwoord’ te beleggen:




Het uitsluiten van bedrijven waarin een fonds niet wil beleggen. Dit noemen we
uitsluitingenbeleid.
Thematisch beleggen en doelbeleggingen.
Het gesprek aangaan met bedrijven waarin een fonds investeert, actief stemgedrag in
aandeelhoudersvergaderingen en/of invloed uitoefenen op het management van bedrijven.
Dit noemen we engagement (in het Nederlands ‘betrokkenheid’).
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Het pensioenfonds wenst het beleggingsbeleid aan te laten sluiten bij de karakteristieken van
de deelnemers en de aangesloten ondernemingen. Dit leidt tot de volgende uitgangspunten
voor verantwoord beleggen:




De Global Compact Principles van de Verenigde Naties zijn leidend.
Onderschrijven van de Principles for Responsible Investment (PRI).
Uitsluitingen bij beleggingen worden toegepast.

Het pensioenfonds voert een uitsluitingenbeleid voor beleggingen in bedrijven en organisaties
die activiteiten uitvoeren die volgens de Nederlandse wet zijn verboden. Concreet betreft het
de betrokkenheid bij de productie van of handel in clusterbommen en anti-persoonsmijnen.
Het bestuur stelt de uitsluitingenlijst vast.
3.5

Verantwoordelijkheid

Het bestuur van de stichting besteedt de vaststelling van het (strategisch) beleggingsplan, het
selecteren en monitoren van de externe vermogensbeheerder uit aan de beleggingscommissie.
De beleggingscommissie heeft daarnaast een adviserende rol richting het bestuur. Het bestuur
blijft, zonder enige uitzondering, eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de stichting
inclusief het beleggingsproces. De beleggingscommissie legt verantwoording af aan het
bestuur.
De eindverantwoordelijkheid voor alle beslissingen binnen het pensioenfonds ligt ten alle
tijden bij het bestuur van Het pensioenfonds. Het bestuur legt verantwoording af in het
jaarverslag.
3.6

Deskundigheid

De stichting draagt er zorg voor dat zij in alle fasen van het beleggingsproces beschikt over
de deskundigheid die vereist is voor:




3.7

En optimaal beleggingsresultaat;
Een professioneel beheer van de beleggingen en
De beheersing van de aan beleggingen verbonden risico’s.
Kostenbeheersing

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid maakt de stichting geen andere kosten dan die
redelijk en proportioneel zijn in relatie tot de omvang en de samenstelling van het belegd
vermogen en de doelstelling van de stichting.
3.8

Scheiding van belangen

Het pensioenfonds treft maatregelen om te voorkomen dat er bij de betrokkenen bij het
pensioenfonds sprake is van belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen. Het bestuur is
gebonden aan de door het pensioenfonds opgestelde gedragscode. Deze gedragscode voldoet
aan de eisen die De Nederlandsche Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten hieraan stelt.
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Begrippenlijst Verklaring inzake beleggingsbeginselen
Actief beleggen
Op grond van een bepaalde marktvisie wordt afgeweken van de benchmark, om zo te trachten
een betere performance te behalen.
ALM
Afkorting van Asset Liability Management, het afstemmen van de beleggingsmix op
verplichtingen. Het uitvoeren van een ALM-studie kan een pensioenfonds of
verzekeringsmaatschappij behulpzaam zijn bij het kiezen van de juiste beleggingsmix.
Een ALM-studie kent de volgende aspecten:
1.
2.
3.
4.

het in kaart brengen van de financiële stromen;
de simulatie van toekomstige financiële posities;
de samenhang met de economische omgeving;
de vergelijking van beleidsvarianten.

Beleggingsmix
De verdeling van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën, zoals bijvoorbeeld:
aandelen, onroerend goed en vastrentende waarden met een nadere onderverdeling in binnen- en
buitenlandse beleggingen.
Beleggingsbeleid
Een pensioenfonds is verplicht om op solide wijze te beleggen. Het beleggingsbeleid van een
pensioenfonds is enerzijds gericht op het zoveel mogelijk uitsluiten van beleggingsrisico's en
anderzijds op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Bovendien moet de afstemming
van beleggingen op de verplichtingen juist zijn: het pensioenfonds moet op het juiste moment aan
haar verplichtingen kunnen voldoen.
Om optimaal aan deze uitgangspunten te voldoen is een juiste samenstelling van de
beleggingsmix noodzakelijk, die met behulp van een ALM-studie kan worden vastgesteld.
Beleggingsfondsen
Een beleggingsfonds is in feite een ‘verzamelpunt’ voor beleggers. Op dat punt komt het geld
van alle in het betreffende fonds investerende beleggers samen. Het totaalbedrag wordt het
fondsvermogen genoemd. Beleggen middels een beleggingsfonds is een efficiënte manier om een
adequate spreiding te bewerkstelligen.
Benchmark (index)
Een objectieve maatstaf voor zowel de samenstelling als de performance van het belegde
vermogen. Een benchmarkindex is een mandje van -bijvoorbeeld- een aantal aandelen. In
beginsel bepaalt de totale waarde van alle uitstaande aandelen de waarde van een index;
fluctuaties in de waarde van de index worden derhalve veroorzaakt door koersfluctuaties van
de in de index opgenomen aandelen. Bekende voorbeelden van indices zijn AEX, CBS en
Dow Jones.
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Derivaten
Afgeleide financiële instrumenten, dat wil zeggen financiële contracten, waarvan de waarde
wordt afgeleid van een onderliggende waarde (bijv. een aandeel), een referentieprijs of een index
(bijv. de AEX-index). De hoofdvormen van derivaten zijn opties, futures contracten en forward
contracten.
Indexatie
Indexatie is het van tijd tot tijd aanpassen van het reeds opgebouwde pensioen aan de algemene
stijging van de lonen en prijzen. Hierdoor blijft u met het opgebouwde pensioen ook in de
toekomst dezelfde koopkracht behouden. Het is met andere woorden waardevast.
Governance
De wijze waarop de besluitvormingsprocessen omtrent het beleggingsbeleid binnen een
pensioenfondsen zijn georganiseerd.
Mandaat vermogensbeheer
Het mandaat vermogensbeheer, ook wel beleggingsrichtlijnen of beleggingsinstructie genoemd,
bevat de beleggingstechnische afspraken over het beheer van het vermogen. Het mandaat wordt
vastgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur en bevat alle restricties waarbinnen een
vermogensbeheerder vervolgens naar eigen inzicht mag beleggen.
Marktwaarde
Waarde van een beleggingsobject als het op dit moment zou worden verkocht.
Monitoring
Monitoring is het continue proces van overzicht van de consequente en juiste werking van de
controlemaatregelen. Deze monitoring kan door het pensioenfonds zelf gebeuren of uitbesteed
worden aan een onafhankelijk orgaan (bijv. audit). Monitoring maakt integraal deel uit van het
controlesysteem.
Onroerend goed
Men kan direct en indirect beleggen in onroerend goed. Direct beleggingen kan men door
woningen of winkels aan te kopen. Indirect kan men investeren middels participaties in
beleggingsfondsen aan te kopen die beleggen in onroerend goed.
Outperformance
Het verschil tussen het behaalde rendement en het rendement van de benchmark (positief of
negatief). Dit verschil geeft aan hoeveel waarde is toegevoegd door middel van actief beleggen.
Outperformance wordt ook wel (alpha) genoemd.
Passief beleggen
Hieronder kan worden verstaan indexbeleggen of buy and hold beleggen. Het is gericht op
het zo laag mogelijk houden van de transactiekosten.
Performance
De performance van (een deel van) het vermogen is het totale rendement op marktwaarde.
Deze performance wordt normaliter vergeleken met de performance van de
benchmark(index). Door middel van een zogenoemde performance attributie-analyse wordt
het verschil tussen deze beiden op een kwantitatieve wijze verklaard.
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Strategische beleggingsmix
De lange termijn verdeling van het vermogen over de verschillende beleggings-categorieën
(aandelen, vastrentende waarden, onroerend goed). Deze verdeling wordt veelal gebaseerd op
een ALM-studie.
Tracking error
Statistische maatstaf die weergeeft hoe groot de kans is dat de outperformance zal afwijken
van nul. De tracking error is gelijk aan de standaarddeviatie van de outperformance. Het is
een goede maatstaf voor het meten van het extra risico van de portefeuille ten opzichte van de
benchmark. Een hoge tracking error betekent veel kans op een rendement ver onder of boven
de benchmark en dus veel extra risico ten opzichte van de benchmark.
Rating
De rating van een belegging of een onderneming geeft het kredietrisico of debiteurenrisico
van een bepaalde belegging weer. Vastrentende waarden hebben bijvoorbeeld pas voldoende
kwaliteit vanaf een bepaalde kredietwaardigheid, voorzien van een rating BBB, A, AA of
AAA. De ratings worden vastgesteld door gespecialiseerde bureaus.
Valutahedging
Het afdekken van valutarisico door middel van valutatermijn-transacties (forward contracts).
Vastrentende waarden
Verzamelnaam voor beleggingen waarop in beginsel een vaste rentevergoeding en een vaste
looptijd geldt. Voorbeelden van vastrentende waarden zijn obligaties, onderhandse leningen
en hypotheken. Deze beleggingen worden ook wel als risicomijdend aangeduid.
Vermogensbeheerder
Een professionele beheerder van vermogens voor organisaties (zoals pensioenfondsen,
verzekeringsmaatschappijen enz.) en/of vermogende particulieren. Vermogensbeheerders zijn
vaak onderdeel van een bank, dan wel financiële instelling, maar kunnen ook een
onafhankelijke organisatie zijn. In Nederland kunnen vermogensbeheerders zich onder
bepaalde voorwaarden laten registreren bij Autoriteit Financiële Markten (voorheen:
Stichting Toezicht Effectenverkeer).
Zakelijke waarden
Verzamelnaam voor beleggingen in aandelen en beleggingen in onroerend goed. Deze
beleggingen worden ook wel aangeduid als risicodragend.
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Bijlage 3: Doelstellingen, beleidsuitgangspunten en risicohouding
Inleiding
De doelstellingen, beleidsuitgangspunten en risicohouding van een pensioenfonds maken
onderdeel uit van de missie, visie en strategie van het pensioenfonds.
Missie, visie, kernwaarden en strategie
De missie, visie, kernwaarden en strategie van het pensioenfonds zijn in hoofdstuk 1 van de
abtn opgenomen.
Doelstelling(en)
De doelstelling(en) is / zijn de resultaten waarnaar het pensioenfonds streeft en luiden als
volgt.
Het pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds dat zich ten doel stelt overeenkomstig
de bepalingen van haar statuten, het uitvoeringsreglement en de pensioenreglementen
uitkeringen aan (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, gewezen partners en
nabestaanden te verstrekken ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.
Een en ander met inachtneming van de criteria die aan maatschappelijk verantwoord
beleggen worden gesteld en in samenhang met het streven naar het behalen van een zo hoog
mogelijk financieel rendement, zodanig dat de toeslagambitie mogelijk wordt gemaakt (de
toeslagverlening uit de opbrengsten gefinancierd kan worden). De toeslagambitie heeft
prioriteit, maar wel onder de randvoorwaarde dat de kans en mate van korten aanvaardbare
proporties kent.
Beleidsuitgangspunten
Beleidsuitgangspunten vormen een gedragslijn voor de verwezenlijking van (een) bepaalde
doelstelling(en).
De pensioenovereenkomst kan worden gekwalificeerd als een uitkeringsovereenkomst in de
zin van artikel 1, 10 en 118 van de Pensioenwet. De pensioenregeling is een zogenoemde
middelloonregeling waarbij de toeslagverlening voorwaardelijk plaats vindt op basis van de
financiële positie van het pensioenfonds. De financiële positie wordt voornamelijk gestuurd
via de middelen uit beleggingsopbrengsten. Het risico van niet toereikende
beleggingsopbrengsten, waardoor de ingegane pensioenen en pensioenaanspraken verlaagd
zouden kunnen worden, ligt volledig bij de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden.
Hierdoor zijn ook negatieve pensioenaanpassingen mogelijk. Het beleid van het
pensioenfonds is echter zodanig ingericht dat onder een breed scala van omstandigheden op
lange termijn een zo hoog mogelijk pensioen wordt uitgekeerd terwijl de kans op verlaging in
enig jaar zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt beperkt.
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Risicohouding
Kwalitatieve risicohouding
Het bestuur van het fonds heeft een risicobewuste houding. Het fonds streeft ernaar om de
nominaal opgebouwde aanspraken waardevast uit te keren. Inflatie holt de waarde van de
nominale uitkeringen uit en gezien het lange termijn karakter van pensioenen is het belangrijk
dat de koopkracht van het pensioen via toeslagverlening behouden blijft. Beleggingsrisico
kan acceptabel zijn in het streven naar koopkrachtbehoud, zelfs indien dit betekent dat de
nominale aanspraken niet geheel na kunnen worden gekomen.
De mate van risicoacceptatie van het bestuur en de andere stakeholders is onder andere
gebaseerd op de volgende kwalitatieve overwegingen:




Het opgebouwde pensioen vormt na pensionering de belangrijkste bron van inkomen voor
participanten van het fonds.
Het fonds streeft naar een waardevast pensioen.
Een afgewogen balans tussen te nemen risico’s en het naar verwachting te realiseren
beleggingsrendement is noodzakelijk om op langere termijn invulling te kunnen geven
aan de pensioenambitie. Voor het nastreven van de pensioenambitie dient het bestuur
bereid te zijn om beleggingsrisico te nemen en een beleggingsrendement na te streven dat
hoger is dan de risicovrije marktrente.

Bij slechte economische omstandigheden acht het bestuur het uitlegbaar dat toeslagverlening
niet volledig plaatsvindt. Kortingen op de pensioenaanspraken en –uitkeringen dienen zoveel
mogelijk voorkomen te worden.
De risicobereidheid van het bestuur kan worden beïnvloed door de actuele financiële positie
van het fonds. Periodiek wordt beoordeeld of de ambitie van het fonds nog haalbaar is. Het
vasthouden aan een onmogelijke ambitie is immers niet zinvol. Bij de keuze voor een bepaald
beleid wordt niet alleen een verwachte ontwikkeling beoordeeld maar ook scenario’s die
gunstiger of minder gunstig zijn dan de verwachte ontwikkeling. De ambitie dient in de
meeste scenario’s te kunnen worden behaald.
Als de financiële situatie van het fonds verbetert wordt bij voorkeur minder risico genomen,
omdat de ambitie dan in evenveel of meer gevallen haalbaar is met minder risico.
Kwantitatieve risicohouding
De risicohouding wordt geconcretiseerd door de vaststelling van risicogrenzen (het vereist
eigen vermogen en de grenzen van de haalbaarheidstoets). Bij een overschrijding vindt er een
beleidsdiscussie plaats. Risicogrenzen maken het mogelijk om op een vooraf vastgelegde en
objectieve manier te beoordelen of het risico hoger of lager is dan vooraf is toegestaan.
Echter, bij overschrijding van risicogrenzen zal geen automatische aanpassing van beleid
plaatsvinden, maar een kwalitatieve discussie, rekening houdend met de situatie en inzichten
van dat moment. Het bestuur heeft de volgende risicohouding (lange termijn) vastgesteld met
betrekking tot het pensioenresultaat:
Ondergrens 1: Vanuit de situatie waarbij de dekkingsgraad gelijk is aan het vereist eigen
vermogen dient de mediaan van het pensioenresultaat tenminste gelijk te zijn aan 85%.
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Ondergrens 2: Vanuit de feitelijke dekkingsgraad dient de mediaan van het pensioenresultaat
tenminste gelijk te zijn aan 85%.
Ondergrens 3: Vanuit de feitelijke dekkingsgraad dient de maximale afwijking ten opzichte
van de mediaan in het geval van een “slechtweer scenario” (lees: 5e percentiel) 25% te
bedragen.
Het bestuur heeft de volgende risicohouding (korte termijn) vastgesteld met betrekking tot het
vereist eigen vermogen: het vereist eigen vermogen van het fonds mag niet lager zijn dan
110% en niet hoger dan 120%.
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Bijlage 4: Haalbaarheidstoets
Op grond van het nFTK is de haalbaarheidstoets (HBT) uitgevoerd voor het fonds. De HBT
dient aan te tonen dat:
1. het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau boven de door het fonds te kiezen
ondergrens voor dit pensioenresultaat blijft;
2. het premiebeleid over de gehele berekeningshorizon voldoende realistisch en haalbaar is;
3. het fonds voldoende herstelcapaciteit heeft om naar verwachting vanuit de situatie dat aan
de vereisten voor het minimaal vereiste vermogen wordt voldaan, binnen de looptijd van
het herstelplan aan de vereisten voor het vereist eigen vermogen te voldoen;
4. het pensioenresultaat op fondsniveau in het slechtweerscenario niet teveel afwijkt van het
verwachte pensioenresultaat op fondsniveau, waarbij het fonds hiervoor de maximale
afwijking vaststelt.
De uitgangspunten voor de HBT zijn voorgeschreven door DNB en gelden voor alle
pensioenfondsen.
Het pensioenresultaat is in de HBT gedefinieerd als de pensioenuitkomsten, zoals die volgen
uit het beleid van het fonds ten opzichte van de pensioenuitkomsten, zoals die zouden gelden
als er nooit sprake zou zijn van kortingen en er altijd conform de prijsindex zou worden
geïndexeerd. Het ijkpunt is dus een pensioenuitkomst die de prijsontwikkeling volledig
bijhoudt.
NB: Het fondsbeleid behelst: de inhoud van de regeling, de hoogte van de premie, het
kortings-, het toeslag- en het beleggingsbeleid.
De HBT levert de volgende resultaten op:
1. Het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau komt uit op 90% als gestart wordt op de
feitelijke dekkingsgraad.Als gestart wordt op de vereiste dekkingsgraad resulteert 93%.
Hiermee wordt voldaan de gestelde ondergrenzen.
2. De gedempte kostendekkende premie ligt op basis van de voorgeschreven uitgangspunten
van de HBT de volledige periode gemiddeld onder de feitelijke premie. Hiermee is het
premiebeleid over de gehele berekeningshorizon voldoende realistisch en haalbaar.
3. De dekkingsgraad groeit op basis van de voorgeschreven uitgangspunten van de HBT
binnen 6 jaar toe van de minimaal vereiste dekkingsgraad (104%) naar de vereiste
dekkingsgraad (111,4%). Er wordt dus voldaan aan punt 3.
4. In een slechtweerscenario komt het verwachte pensioenresultaat uit op 71%; een daling
dus van 22%. Deze daling valt binnen de vastgestelde maximale afwijking.
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Bijlage 5 – Incidentenregeling
Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds Trespa
Artikel 1. Definities
Het Bestuur:

het bestuur van het fonds.

Het Fonds:

Stichting Pensioenfonds Trespa (SPT).

Compliance Officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance
officer is benoemd (of indien er geen Compliance Officer benoemd is,
degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de compliance
werkzaamheden);
Toezichthouder:

De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten
(AFM), het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de fiscus
en overige publieke toezichtorganen met jurisdictie ten aanzien van (de
werkzaamheden van) het Fonds.

Verbonden personen: a. Medewerkers van het Fonds (onafhankelijk van de duur
waarvoor of de juridische basis waarop hij werkzaam is);
b. Degene die voor het Fonds werkzaamheden verricht, maar niet bij
het Fonds in dienst is;
c. Andere (categorieën) personen die zijn aangewezen door het
Bestuur.
In deze regeling wordt verstaan onder Incident:
a. een gebeurtenis die een gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van het fonds;
en/of
b. een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade kan ontstaan door
ontoereikende of falende interne processen, Verbonden personen of systemen of door
externe gebeurtenissen, en/of
c. fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in zijn/hun
hoedanigheid van Verbonden persoon.
Onder Incident wordt in ieder geval verstaan:
a.
b.
c.
d.
e.

een (dreigend) strafbaar feit;
een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
een schending van binnen het fonds geldende gedragsregels;
(een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie
over deze feiten.
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Artikel 2. Melden Incidenten
1. Iedere Verbonden persoon die het vermoeden heeft van een Incident, meldt dit
onmiddellijk aan zijn direct leidinggevende. Indien het Incident de direct leidinggevende
betreft, wordt gemeld aan diens leidinggevende.
2. De leidinggevende meldt het vermoedelijke Incident bij de Compliance Officer. De
melding kan zowel schriftelijk, elektronisch als mondeling worden gedaan.
3. De Compliance Officer beoordeelt de melding en brengt de Voorzitter van het Bestuur
onmiddellijk op de hoogte van ieder Incident. De Voorzitter van het Bestuur informeert
het Bestuur.
Artikel 3. Informatieverstrekking aan de Toezichthouder
1. Het Bestuur raadpleegt de Compliance Officer en informeert onverwijld de
Toezichthouder over een Incident indien bijvoorbeeld:
a. aangifte zal worden gedaan bij justitiële autoriteiten;
b. het voortbestaan van het Fonds wordt bedreigd of zou kunnen worden bedreigd;
c. er sprake is van een ernstige tekortkoming in de opzet en werking van de maatregelen
ter bevordering of handhaving van een integere bedrijfsvoering door het Fonds;
d. mede gelet op verwachte publiciteit, rekening behoort te worden gehouden met een
ernstige mate van reputatieschade voor het Fonds; of
e. de ernst, de omvang of de overige omstandigheden van het Incident in aanmerking
genomen, de Toezichthouder in verband met haar toezichtstaak redelijkerwijs, of op basis
van een wettelijke verplichting, behoort te worden geïnformeerd.
2. De informatie die aan de Toezichthouder wordt verstrekt omvat in elk geval:
a. de feiten en omstandigheden van het Incident;
b. informatie over de functie, hoedanigheid en positie van degene of degenen die het
Incident heeft of hebben bewerkstelligd;
c. de maatregelen die naar aanleiding van het Incident zijn genomen.
Artikel 4. Incidentenregister
1. De Compliance Officer registreert meldingen van Incidenten op datum van ontvangst in
het Incidentenregister van het Fonds. Gedurende het verdere proces worden in het dossier
relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de verschillende
betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek.
2. Het dossier wordt in een beveiligde omgeving bewaard. Identificatiegegevens van de
verbonden persoon worden op zodanige wijze bewaard dat alleen de Compliance Officer
en de Voorzitter van het Bestuur toegang hebben tot deze gegevens.
3. De Compliance Officer bewaakt de voortgang van het meldproces en de opvolging van
acties.
Artikel 5. Afhandelen Incidenten
1. Het bestuur is zelf verantwoordelijk voor een adequate afhandeling van een Incident. Het
bestuur coördineert de afhandeling van dit Incident met ondersteuning van de Compliance
Officer.
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2. Voor de afhandeling van het Incident worden maatregelen genomen die zijn gericht op
het beheersen van het optredende risico, het bevestigen van geldende normen en het
voorkomen van negatieve effecten – zowel intern als extern – van het Incident om
herhaling in de toekomst voorkomen. Gepaste maatregelen kunnen bestaan uit
maatregelen jegens degene die het Incident heeft bewerkstelligd, het verbeteren van
interne procedures, het aanpassen van beleid of uit het geven van openheid van zaken.
Artikel 6. Anonimiteit en Geheimhouding
1. Meldingen van een Incident kunnen anoniem gedaan worden. Indien aanvullende
informatie benodigd is in het belang van het onderzoek, kan de Verbonden persoon
worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen. De Verbonden persoon is hiertoe
niet verplicht.
2. Meldingen van een Incident worden vertrouwelijk behandeld. De identificatiegegevens
van de melder worden niet opgenomen in de communicatie naar derden. Hiertoe wordt
gewerkt met een geanonimiseerd ‘zaaknummer’. Ook indien de melder geen belang hecht
aan anonimiteit zal zijn identiteit alleen dan worden vrijgegeven in communicatie,
wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
3. Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over (de melding van) een
Incident, betracht daarover uiterste geheimhouding tegenover derden, tenzij op basis van
deze regeling of bij of krachtens de wet de bevoegdheid of de verplichting bestaat om die
informatie aan een derde te verschaffen.
Artikel 7. Rapportage
1. De Compliance Officer stelt jaarlijks een compliancerapportage op voor het Bestuur.
2. In de compliancerapportage wordt inzicht gegeven in het aantal Incidenten dat zich het
betreffende jaar heeft voorgedaan en de aard daarvan. Tevens betreft de rapportage de
voortgang van de afhandeling van eerder gemelde Incidenten en eventueel opgelegde
sancties.
3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het toezien op de opvolging van de genomen acties
door agendering van de voortgang van de afhandeling van het Incident in de vergadering
van het Bestuur.
Artikel 8. Inwerkingtreding
Deze regeling is door de Bestuursvergadering vastgesteld en treedt in werking met ingang
van 25 september 2015
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Bijlage 6 – Financieel crisisplan

Financieel crisisplan
Stichting Pensioenfonds
Trespa

September 2015
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1. Inleiding
Dit financieel crisisplan van Stichting Pensioenfonds Trespa (hierna: SPT) is geschreven in
het kader van artikel 145 van de Pensioenwet en artikel 29b van het Besluit financieel
toetsingskader pensioenfondsen. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de
beheerste en integere bedrijfsvoering.
Het financieel crisisplan geeft een beschrijving van maatregelen die het bestuur op korte
termijn effectief kan inzetten indien de beleidsdekkingsgraad zich bevindt of zeer snel
beweegt richting kritieke waarden, waardoor het realiseren van de primaire doelstellingen van
het fonds in gevaar komt.
Het financieel crisisplan wordt opgenomen in de Actuariële en bedrijfstechnische nota
(hierna: ABTN).
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2. Elementen crisisplan
In de Pensioenwet is verankerd dat een pensioenfonds dient te beschikken over het vereist
eigen vermogen. Indien het pensioenfonds niet langer voldoet aan de gestelde eisen ten
aanzien van het vereist eigen vermogen dient het pensioenfonds een herstelplan op te stellen
en in te dienen bij DNB.
Daarnaast moet elk pensioenfonds beschikken over een financieel crisisplan. In het financieel
crisisplan maakt het bestuur vooraf, ook als nog geen sprake is van een vermogenstekort,
duidelijk hoe het om zal gaan met een crisissituatie van het fonds. Daarnaast is een belangrijk
verschil met het herstelplan dat het bestuur zelf een definitie geeft van een crisissituatie,
terwijl in een herstelplan wettelijke definities bepalend zijn.
Een dergelijk crisisplan geeft een beschrijving van de maatregelen die het bestuur op korte
termijn effectief kan inzetten indien de dekkingsgraad zeer snel beweegt richting kritieke
waarden, waardoor het realiseren van de primaire doelstellingen van het pensioenfonds (het
verstrekken van pensioen aan de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden)
in gevaar komt.
De kernaspecten die uit voorgaande omschrijving van een crisisplan naar voren komen, zijn
evident:






Crisis.
Maatregelen.
Effectiviteit.
Belanghebbenden.
Uitvoering.

Derhalve wordt in dit financieel crisisplan ingegaan op de elementen die hiermee nauw
samenhangen.
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3. Crisis
In dit hoofdstuk gaat het bestuur van SPT nader in op wat door het bestuur van SPT wordt
verondersteld als een crisissituatie en wordt ingegaan op de ondergrens van de
beleidsdekkingsgraad, waarbij SPT nog kan herstellen zonder de noodzaak tot korten van de
pensioenaanspraken en –rechten. Ook wordt een gevarengrens gedefinieerd. Indien de
beleidsdekkingsgraad onder deze grens komt, wordt om alertheid van het bestuur gevraagd.
Risico’s die kunnen leiden tot situaties die als crisissituatie kunnen worden aangemerkt zijn:






langlevenrisico’s;
beleggingsrisico’s;
renterisico’s;
wegvallen sponsor;
terugval in omvang deelnemersbestand.

3.1 Beschrijving crisissituatie
Er is sprake van een crisissituatie indien de kritieke ondergrens van de beleidsdekkingsgraad
wordt bereikt (zoals gedefinieerd onder 2.2). Het crisisplan treedt echter al in werking zodra
de beleidsdekkingsgraad onder de gevarengrens (zoals gedefinieerd onder 2.3) zakt.
3.2 Kritieke beleidsdekkingsgraad
Zodra de beleidsdekkingsgraad van SPT onder de vereiste dekkingsgraad zakt, dient SPT een
herstelplan in te dienen bij DNB. Voor het indienen van dit herstelplan dient te worden
uitgegaan van berekeningen die als basis de op dat moment geldende marktsituatie en het op
dat moment verwachte economische scenario hebben. Daaruit volgt wat het reguliere
herstelvermogen is bij ongewijzigd beleid en zonder aanvullende maatregelen te nemen.
De kritieke beleidsdekkingsgraad is zodanig bepaald dat het pensioenfonds vanaf deze
beleidsdekkingsgraad op basis van het reguliere beleid zonder kortingen kan herstellen. Het
fonds dient een korting door te voeren in de volgende gevallen:



Als SPT in de looptijd van het herstelplan niet kan herstellen uit de situatie van
vermogenstekort.
Als de beleidsdekkingsgraad van SPT in zes successieve meetmomenten niet boven het
minimaal vereist eigen vermogen uitkomt.

Voor voor beide situaties wordt de kritieke dekkingsgraad bepaald. De uiteindelijke kritieke
dekkingsgraad voor het fonds is gelijk aan het maximum van beide kritieke dekkingsgraden.
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De vorm en hoogte van de rentetermijnstructuur (RTS) bepaalt mede het herstelvermogen
van het fonds en daarmee de hoogte van de kritieke dekkingsgraad. Uitgangspunt is de RTS
per 31 juli 2015 zoals gepubliceerd door DNB. Deze RTS is op basis van de nieuwe UFRmethodiek vastgesteld, zoals ingevoerd per 15 juli 2015, en is meer realistisch naar de
toekomst toe dan de methodiek zoals geldend primo 2015. Met uitzondering van de
gehanteerde RTS zijn de aannames gelijk aan de aannames zoals verondersteld in het
herstelplan ingediend in juli 2015. De (voornaamste) onderliggende aannames bij dit
herstelplan zijn te vinden in de bijlage.
De cijfermatige uitwerking van de kritische ondergrens is in onderstaand overzicht
opgenomen. Ten behoeve van de gevoeligheidsanalyse is in onderstaand overzicht tevens de
kritische ondergrens opgenomen op basis van een parallelle verschuiving met 1%-punt
omlaag en omhoog toegepast op de RTS per 31 juli 20157.
Kritieke beleidsdekkingsgraad

Rentestand
RTS 31 juli 2015 excl 3-maandsmiddeling minus 1%-punt
RTS 31 juli 2015 excl 3-maandsmiddeling
RTS 31 juli 2015 excl 3-maandsmiddeling plus 1%-punt

Kritieke
ondergrens
94,5%
97,6%
97,7%

Kritieke
ondergrens ten
94,5%
97,6%
97,7%

Kritieke ondergrens
ten aanzien van VEV
89,5%
96,5%
97,2%

3.3 Gevarengrens beleidsdekkingsgraad
Het eerste signaal dat onze financiële positie zich in de gevarenzone bevindt, is aan de orde
indien de beleidsdekkingsgraad zakt onder de gevarengrens. Deze grens ligt boven de
hiervoor onder 2.2 te beschrijven kritieke beleidsdekkingsgraad en wordt gelijkgesteld aan
het minimaal vereist vermogen van 104%
3.4 Einde crisissituatie
Een crisissituatie is beëindigd op het moment dat het bestuur vaststelt dat de
beleidsdekkingsgraad, bepaald op grond van de dan geldende marktsituatie en het op dat
moment verwachte economische scenario, gedurende een periode van 6 opeenvolgende
maanden, zich boven de kritieke dekkingsgraad bevindt. Het crisisplan is niet meer in
werking zodra de beleidsdekkingsgraad zich 6 opeenvolgende maanden boven de
gevarengrens bevindt.

7

Het verwachte rendement is niet aangepast bij een parallelle verschuiving van de rentetermijnstructuur.
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4. Maatregelen
Het is vanzelfsprekend dat het van groot belang is te voorkomen dat SPT überhaupt in een
crisissituatie belandt. Derhalve wordt periodiek middels een ALM-studie geanalyseerd of het
toeslagbeleid en beleggingsbeleid nog voldoende robuust zijn vormgegeven bij verschillende
economische scenario’s. Tevens worden daarbij diverse varianten van het toeslag- en
beleggingsbeleid tegen het licht gehouden.
4.1 Mogelijk in te zetten maatregelen
Mocht SPT in een crisissituatie terecht komen, dan heeft SPT in beginsel een combinatie van
de volgende financiële sturingsmiddelen ter beschikking:




aanpassen toeslagen;
aanpassen beleggingsportefeuille;
korten van aanspraken.

Het verhogen van de premie en/of het verlagen van de jaarlijkse opbouw behoort als gevolg
van de CDC-systematiek niet tot de mogelijke maatregelen.
Aanpassen toeslagen
Op het moment dat het fonds niet binnen de termijn van 10 jaar kan herstellen tot het niveau
van het vereist vermogen, kan besloten worden minder of geen toeslag toe te kennen dan op
basis van het in de abtn geformuleerde beleid verwacht zou mogen worden. In dat kader
merken wij op dat in een situatie van een beleidsdekkingsgraad beneden een niveau van
110% sowieso geen toeslagverlening plaatsvindt in overeenstemming met het geformuleerde
toeslagbeleid onder het nieuwe FTK zoals ook onderdeel van de abtn.
Aanpassen beleggingsportefeuille en risico-beheersingsinstrumenten
De risicometing en resultaatsevaluatie door het fonds en de situatie op de financiële markten
zouden aanleiding kunnen geven om de beleggingsportefeuille aan te passen dan wel om de
risico’s op een gewijzigde manier te beheersen. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit
dat wij volgens het nieuwe FTK het risicoprofiel niet mogen vergroten indien ons
pensioenfonds in vermogenstekort verkeert.
Korten aanspraken en rechten
In artikel 17 (lid 6) van het pensioenreglement dd december 2014 is opgenomen dat alle
opgebouwde pensioenen kunnen worden gekort indien onze financiële positie daartoe noopt
en alle overige sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet.
Hiermee is invulling gegeven aan artikel 134 van de Pensioenwet. Bij de uitwerking hiervan
kan in het kader van een evenwichtige belangenbehartiging onderscheid gemaakt worden
tussen de verschillende deelnemerscategorieën.
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In onderstaand overzicht is opgenomen op grond van welke juridische gronden de inzet van
genoemde maatregelen gerechtvaardigd is.
Juridische legitimiteit maatregelen
Maatregel

Niet indexeren
Beleggingsbeleid aanpassen
Korten opgebouwde pensioenen

Pensioenreglement
(d.d. december 2014)

Uitvoerings-overeenkomst/
reglement

Abtn

Artikel 15

Artikel 11, Artikel 4 (lid 9)
Artikel 4 (lid 9)

Artikel 7.4
Artikel 7.3

Artikel 17 (lid 6)

Artikel 4 (lid 9)

Artikel 8.1

4.2 Realistische maatregelen
Wij hechten er aan om te benadrukken dat de uiteindelijke keuze met betrekking tot de te
nemen maatregelen afhankelijk is van de concrete situatie die zich voordoet op het moment
dat de maatregelen moeten worden genomen. Op dat moment worden de belangen van alle
betrokkenen op een evenwichtige manier behartigd. De te maken keuzes worden daarbij deels
beïnvloed door de oorzaken van de ontstane situatie en ook door de budgettaire draagkracht
die bij de verschillende belanghebbenden op dat moment aanwezig is. Dit betekent dat het
voor het bestuur onmogelijk is om op voorhand aan te geven welke (combinatie van)
maatregelen daadwerkelijk worden genomen in een crisissituatie.
Het voorwaardelijke toeslagbeleid houdt er al rekening mee dat er geen volledige toeslagen
worden toegekend onder een beleidsdekkingsgraad van rond de 130%8. Ook voorziet ons
huidige toeslagbeleid reeds in geen toeslagverlening bij een dekkingsgraad beneden 110% in
overeenstemming met de invoering van het nieuwe FTK. De afgelopen jaren is de
toeslagverlening vanwege de financiële positie achterwege gebleven.
Een aanpassing van het beleggingsbeleid waarbij het risicobudget wordt verhoogd, is niet
mogelijk in een crisissituatie onder het nieuwe FTK, omdat in een crisissituatie de
beleidsdekkingsgraad lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Er kan zich wel een
moment aandienen waarop wij besluiten om het risicoprofiel te verlagen, voor zover dit valt
binnen de gestelde bandbreedtes in het bestaande beleid zoals vastgelegd in de Abtn.
Het inzetten van de beleidsmaatregel om de opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten te
korten, is een mogelijkheid waarbij het bestuur van SPT zeer grote prudentie betracht. Het is
een uiterst redmiddel. In onze ogen is het toepassen van deze maatregel een keuze die
8

De ondergrens voor volledige toeslagverlening is afhankelijk van de rente en de vorm van de uit de
verplichting volgende verwachte uitkeringen. De waarde van 130% dient als indicatie en is overeenkomstig
de waarde zoals opgenomen in het actuariële rapport over 2014. De actuele hoogte van deze grens veranderd
ieder jaar.
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gemaakt wordt als het niet anders kan. Dit neemt niet weg dat het bestuur van SPT
onderschrijft en communiceert dat het mogelijk is dat op enig moment het korten van
aanspraken en rechten daadwerkelijk plaatsvindt.

5. Effectiviteit
Uiteraard vindt het bestuur van SPT het van groot belang dat bij het inzetten van de diverse
maatregelen het gewenste effect wordt bereikt. Dit nemen wij dan ook mee in ons besluit om
de combinatie van de juiste maatregelen in te zetten. De effectiviteit van de diverse
maatregelen is uiteraard ook weer afhankelijk van de op dat moment geldende markt- en
economische situatie. Die situatie, eventueel ondersteund door de resultaten van een ALMstudie, bepaalt welke (combinatie van) maatregelen in de crisissituatie van dat moment het
meest gewenste effect kunnen opleveren.
5.1 Financieel effect diverse maatregelen
Om inzicht te verkrijgen in het financiële effect van de maatregelen wordt op basis van de
meest actuele beschikbare gegevens voor de betreffende herstelmaatregelen een inschatting
gemaakt van de financiële effecten van diverse maatregelen op het herstel van de
beleidsdekkingsgraad.




Geen toeslagverlening: hierdoor wordt een daling van de beleidsdekkingsgraad
voorkomen. Dit effect speelt alleen zodra de verwachte beleidsdekkingsgraad in het
herstelplan zich boven 110% bevindt.
Aanpassing beleggingsbeleid: dit zorgt enerzijds voor een aangepast verwacht rendement
en anderzijds voor een aanpassing van het vereist eigen vermogen. Het is afhankelijk van
de marktsituatie en de grootte van beide effecten welke impact dit op het herstel heeft.
Korting van aanspraken en rechten: grofweg kan gezegd worden dat 1%-punt korting een
stijging van de beleidsdekkingsgraad (na een periode van een jaar) met 1% tot gevolg
heeft.

5.2 Maatregelen bij achterblijvend herstel
Wij geven met de hiervóór genoemde (combinaties van) maatregelen aan dat bij een
achterblijvend herstel wellicht verschillende maatregelen worden ingezet. Daarmee wordt het
gewenste effect bereikt dat bij achterblijvend herstel van de beleidsdekkingsgraad extra
herstelvermogen bovenop het reguliere herstelvermogen wordt gerealiseerd en tevens wordt
daarmee rekening gehouden met de behartiging van de belangen van de diverse groepen
belanghebbenden.
Het bestuur van SPT benadrukt dat het onmogelijk is om nu al aan te geven welke
maatregelen daadwerkelijk worden ingezet in een crisissituatie, aangezien dit afhankelijk
blijft van de situatie op dat moment en de oorzaken voor de ontstane situatie.
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6. Belanghebbenden
Het bestuur van SPT behartigt de belangen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden en houdt daarmee ook rekening bij het toepassen van de verschillende
maatregelen tijdens een crisissituatie.
6.1 Evenwichtige belangenbehartiging
Voor het bestuur van SPT is het ook van belang, zeker in het kader van artikel 105, lid 2 van
de Pensioenwet, om een evenwichtige afweging te maken tussen de belangen van de
verschillende groepen belanghebbenden. Vanzelfsprekend worden in een crisissituatie alle
deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden geraakt, doordat bij een
beleidsdekkingsgraad lager dan 110% er aan geen van deze groepen toeslag wordt toegekend.
In het hierna volgende overzicht is opgenomen welke groep(en) belanghebbenden bij een
bepaalde maatregel word(t)(en) getroffen.
Impact maatregelen belanghebbenden

Deelnemers

Gewezen
deelnemers

Pensioengerechtigden

Niet indexeren
Beleggingsbeleid aanpassen

X

X

X

Afstempeling actieven
Afstempeling inactieven

X
X

X

Maatregel

Aangesloten
onderneming(en)

6.2 Communicatie richting belanghebbenden
Onderdeel van dit financieel crisisplan is ons communicatiebeleid richting de
belanghebbenden.
6.2.1. Communicatie richting deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid en heeft dit beleid vastgelegd in
een nota “communicatiebeleid & communicatieplan”. De communicatie rondom het
crisisplan zal dan ook in lijn met ons communicatiebeleid verlopen. Hiervoor zien we de
volgende stappen:


Het crisisplan zal op de website van het fonds worden geplaatst. Het plan is dan voor alle
belanghebbenden beschikbaar. Bovendien zal het bestaan van het crisisplan genoemd
worden in de eerstvolgende reguliere uitgave van de pensioenkrant en verwezen worden
naar de website.
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Bij de maandelijks publicatie van de actuele beleidsdekkingsgraad op de website zullen
tevens de gevarengrens en de kritische dekkingsgraad worden vermeld.
Er zal schriftelijke communicatie richting de belanghebbenden plaatsvinden indien het
crisisplan in werking treedt. Wij zullen dan alle belanghebbenden binnen twee maanden
schriftelijk informeren over de financiële positie van het fonds en de mogelijke gevolgen
daarvan.
Mocht zich de situatie voordoen waarin ons fonds daadwerkelijk in crisis is, dan zullen
wij de belanghebbenden hierover schriftelijk binnen één maand informeren. Hierin zal
worden aangegeven wat de mogelijke (combinaties van) maatregel(en) zijn indien de
financiële positie zich onvoldoende snel herstelt. Ook zal worden aangekondigd wanneer
belanghebbenden een vervolgschrijven kunnen verwachten.

Om de leesbaarheid en begrijpelijkheid van deze communicatie te waarborgen, zullen alle
bovengenoemde communicatie-uitingen vooraf op de criteria uit ons communicatiebeleid
worden getoetst. Het hierbij behorende taalniveau is vastgesteld op maximaal B1.
6.2.2. Communicatie richting werkgever
Zodra het crisisplan in werking treedt, dan zal dit met de werkgever worden besproken. Deze
kan op zijn beurt een overleg tussen sociale partners organiseren waarin de problematiek zal
worden besproken.
Mocht er vervolgens een situatie ontstaan, waarbij de beleidsdekkingsgraad van SPT
daadwerkelijk onder de kritieke dekkingsgraad komt, dan zal er opnieuw overleg
plaatsvinden met de werkgever waarbij gesproken zal worden over de mogelijk te nemen
maatregelen. Werkgever kan op zijn beurt wederom een overleg tussen sociale partners
organiseren waarin de problematiek zal worden besproken.

79

7. Uitvoering
Zodra hetgeen in hoofdstuk 2 is vermeld van toepassing is, dient het bestuur tot
besluitvorming over te gaan.
7.1 Besluitvormingsproces
Het crisisplan maakt onderdeel uit van de Abtn van SPT. In ons pensioenreglement is een
kortingsbepaling opgenomen.
Besluiten kunnen door het bestuur van SPT worden genomen conform de statuten. Dat
besluitvormingsproces geldt ook voor een eventueel besluit om het crisisplan in werking te
laten treden. Desalniettemin informeren wij het Verantwoordingsorgaan indien het bestuur
voornemens is het crisisplan ten uitvoer te brengen.
In onderstaand overzicht is per maatregel aangegeven welke partijen op welke wijze
betrokken zijn bij het besluitvormingsproces.
Besluitvormingsproces
Maatregel

Bestuur

Werkgever en
werknemersvertegenwoordigers

Verantwoordings
orgaan

Tijdstip
implementatie

Niet indexeren
Beleggingsbeleid aanpassen

Besluit
Besluit

Informeren

Informeren
Informeren

1 januari
1 januari

Afstempeling actieven
Afstempeling inactieven

Besluit
Besluit

Informeren
Informeren

Advies
Advies

Wettelijk
Wettelijk

7.2 Evaluatie en toetsing crisisplan
Het crisisplan van SPT is feitelijk opgenomen in de Abtn. De Abtn wordt periodiek door ons
geëvalueerd en zo nodig aangepast. Daarbij worden premiebeleid, toeslagbeleid en
beleggingsbeleid periodiek getoetst aan de hand van een ALM-studie. De toetsing van het
financieel crisisplan wordt bij deze evaluaties meegenomen.
Ten slotte wordt de effectiviteit van het crisisplan beoordeeld, nadat zich een crisis heeft
voorgedaan en het crisisplan ten uitvoer is gebracht. Vanwege de impact van wijzigingen op
de financiële markten worden de financiële cijfers in dit crisisplan jaarlijks geactualiseerd.
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Bijlage

Bij de vaststelling van de kritische ondergrens zijn de onderstaande aannames gehanteerd:

111,4%9
104,0%
31 december 2014

Vereiste beleidsdekkingsgraad
Minimale vereiste beleidsdekkingsgraad
Peildatum deelnemersbestand
Rendementen10 obv beleggingsmix (x%/y%)
x% vastrentende waarden en y% zakelijke waarden

80%/20%
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Jaar 5
Jaar 6
Jaar 7
Jaar 8
Jaar 9
Jaar 10

9
10

0,89%
1,31%
1,63%
1,97%
2,63%
2,79%
2,94%
3,13%
3,29%
3,39%

De vereiste dekkingsgraad is gelijk aan de vereiste dekkingsgraad zoals deze onder het nieuwe FTK per
1 januari 2015 geldt.
De getoonde rendementen zijn de door het bestuur in overleg met Towers Watson vastgesteld en liggen
onder het niveau van de maximale parameters
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Bijlage 7 – Ervaringssterfte
Stichting Pensioenfonds Trespa Ervaringssterfte op basis van het Towers Watson
Ervaringssterftemodel 2014, correctiefactoren hoofdverzekerde
Lft

Man

Vrouw

Lft

Man

Vrouw

Lft

Man

Vrouw

0 t/m 18

0,263

0,580

49

0,622

0,605

80

0,890

0,903

19

0,263

0,580

50

0,621

0,605

81

0,898

0,903

20

0,263

0,580

51

0,622

0,606

82

0,905

0,904

21

0,263

0,580

52

0,623

0,610

83

0,911

0,905

22

0,264

0,580

53

0,625

0,615

84

0,917

0,907

23

0,267

0,582

54

0,629

0,621

85

0,922

0,910

24

0,272

0,585

55

0,634

0,629

86

0,927

0,914

25

0,281

0,591

56

0,640

0,638

87

0,932

0,918

26

0,294

0,599

57

0,647

0,647

88

0,937

0,923

27

0,309

0,609

58

0,655

0,656

89

0,942

0,928

28

0,328

0,620

59

0,663

0,664

90

0,948

0,934

29

0,349

0,630

60

0,672

0,673

91

0,953

0,941

30

0,371

0,639

61

0,681

0,682

92

0,958

0,947

31

0,393

0,647

62

0,691

0,692

93

0,963

0,954

32

0,417

0,655

63

0,702

0,705

94

0,969

0,960

33

0,439

0,662

64

0,714

0,721

95

0,974

0,967

34

0,461

0,666

65

0,728

0,741

96

0,979

0,974

35

0,483

0,668

66

0,742

0,763

97

0,984

0,980

36

0,503

0,668

67

0,756

0,786

98

0,990

0,987

37

0,524

0,663

68

0,769

0,809

99

0,995

0,993

38

0,544

0,655

69

0,783

0,830

100

1,000

1,000

39

0,564

0,647

70

0,795

0,847

101

1,000

1,000

40

0,583

0,639

71

0,805

0,861

102

1,000

1,000

41

0,599

0,632

72

0,816

0,872

103

1,000

1,000

42

0,612

0,625

73

0,825

0,881

104

1,000

1,000

43

0,621

0,620

74

0,835

0,887

105

1,000

1,000

44

0,626

0,616

75

0,844

0,892

106

1,000

1,000

45

0,627

0,612

76

0,854

0,896

107

1,000

1,000

46

0,626

0,609

77

0,864

0,899

108

1,000

1,000

47

0,625

0,607

78

0,873

0,901

109

1,000

1,000

48

0,623

0,605

79

0,882

0,902

110 e.v.

1,000

1,000
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Stichting Pensioenfonds Trespa Ervaringssterfte op basis van het Towers Watson
Ervaringssterftemodel 2014, correctiefactoren medeverzekerde
Lft

Man

Vrouw

Lft

Man

Vrouw

Lft

Man

Vrouw

0 t/m 18

0,637

0,635

49

0,772

0,809

80

0,912

0,812

19

0,637

0,636

50

0,777

0,814

81

0,914

0,814

20

0,637

0,636

51

0,783

0,818

82

0,916

0,816

21

0,637

0,637

52

0,788

0,822

83

0,919

0,816

22

0,637

0,639

53

0,795

0,825

84

0,921

0,818

23

0,637

0,642

54

0,801

0,827

85

0,924

0,819

24

0,637

0,647

55

0,809

0,829

86

0,927

0,822

25

0,637

0,655

56

0,817

0,831

87

0,930

0,828

26

0,634

0,664

57

0,826

0,832

88

0,933

0,836

27

0,631

0,675

58

0,835

0,834

89

0,936

0,846

28

0,627

0,688

59

0,845

0,835

90

0,940

0,858

29

0,622

0,696

60

0,854

0,836

91

0,946

0,872

30

0,620

0,702

61

0,863

0,835

92

0,952

0,887

31

0,623

0,706

62

0,872

0,834

93

0,958

0,901

32

0,632

0,711

63

0,880

0,831

94

0,964

0,915

33

0,646

0,716

64

0,887

0,828

95

0,970

0,929

34

0,664

0,725

65

0,892

0,824

96

0,976

0,943

35

0,683

0,737

66

0,896

0,821

97

0,982

0,957

36

0,700

0,752

67

0,899

0,818

98

0,988

0,972

37

0,712

0,766

68

0,901

0,816

99

0,994

0,986

38

0,719

0,778

69

0,901

0,814

100

1,000

1,000

39

0,723

0,788

70

0,901

0,813

101

1,000

1,000

40

0,724

0,793

71

0,901

0,812

102

1,000

1,000

41

0,725

0,795

72

0,900

0,811

103

1,000

1,000

42

0,728

0,794

73

0,900

0,809

104

1,000

1,000

43

0,732

0,793

74

0,900

0,808

105

1,000

1,000

44

0,739

0,792

75

0,901

0,807

106

1,000

1,000

45

0,746

0,793

76

0,903

0,807

107

1,000

1,000

46

0,753

0,795

77

0,905

0,807

108

1,000

1,000

47

0,760

0,799

78

0,907

0,808

109

1,000

1,000

48

0,766

0,804

79

0,910

0,810

110 e.v.

1,000

1,000
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