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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). Conform het bepaalde in artikel 145 van de Pensioenwet
omschrijft de ABTN de wijze waarop het fonds de middelen beheert en de pensioenregeling
uitvoert. Met name wordt aangegeven op welke wijze het fonds uitvoering geeft aan het
bepaalde in de artikelen 25, 95, 126 tot en met 137 en 143 van de Pensioenwet. Daarnaast
wordt conform het bepaalde in de artikelen 24 tot en met 28 van het Besluit FTK
Pensioenfondsen aandacht besteed aan de risicohouding, beleggingsbeginselen, de financiële
sturingsmiddelen en het financieel crisisplan.
Deze abtn is vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2021, geldt met ingang van
1 januari 2021 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);
weerstandsvermogen en sturingsmiddelen (hoofdstuk 6);
de financiële opzet (hoofdstuk 7);
korting pensioenaanspraken en –rechten (hoofdstuk 8).
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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
(3 leden)

Aangesloten onderneming
(2 leden)

Visitatiecommissie

Bestuur
4 leden, waaronder een voorzitter en een
secretaris

Deelnemers (1 lid)
Pensioengerechtigden
(1 lid)

Communicatiecommissie

Beleggingscommissie

Herverzekeraar ElipsLife

Accountant PWC

Vermogensbeheerder BMO

Adviserend actuaris WTW

Administrateur Riskco Administrations BV

Certificerend actuaris AON Hewitt

Compliance Officer

Pensiondesk

Daarnaast kent het pensioenfonds nog drie sleutelfuncties: de Actuariële functie,
Risicobeheerfunctie en Interne Auditfunctie. Deze sleutelfuncties en het
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sleutelfunctiehouderschap worden in het document betreffende Risicomanagement verder
beschreven.
De organisatiestructuur van het fonds is opgezet conform de Code Pensioenfondsen. Het
bestuur van het fonds heeft gezorgd voor de instelling van een verantwoordingsorgaan en er
is een pensioengerechtigde vertegenwoordigd in het bestuur.
Uit hoofde van het diversiteitsbeleid streeft het bestuur er verder naar het bestuur uit ten
tenminste één man en één vrouw te laten bestaan en tevens uit bestuursleden waarvan één
bestuurslid jonger is en één bestuurslid ouder is dan veertig jaar. Voorts heeft het bestuur
gezorgd voor de organisatie van een transparant intern toezicht.
Daartoe is een visitatiecommissie ingesteld, bestaande uit drie onafhankelijke deskundigen.
De bepalingen omtrent het verantwoordingsorgaan en het intern toezicht zijn nader
uitgewerkt in de statuten en de betreffende reglementen van het fonds.
De organisatiestructuur van het fonds berust op de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden
en de onderlinge verhoudingen van de in het organogram opgenomen en bij het fonds
betrokken organen en instellingen.
Bestuur
Het bestuur van het fonds bestaat uit 2 werkgeversleden, 1 werknemerslid en 1
pensioengerechtigdenlid. Het bestuur neemt de besluiten ten aanzien van de
pensioenregeling, voor zover deze in overeenstemming zijn met de pensioenovereenkomst
tussen werkgever en werknemers, en de uitvoering daarvan. Het bestuur bestaat uit:
Werkgever:

- M.P. Niemantsverdriet (voorzitter)
- E. Goris
Werknemers:
- I. van Herten (secretaris)
Pensioengerechtigden: - Vacature
Commissies
Het fonds heeft twee interne commissies ingesteld. Dit zijn de beleggingscommissie en
de communicatiecommissie. In alle gevallen is het bestuur eindverantwoordelijk. Het bestuur
ziet toe op een goede naleving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
interne commissies en zal jaarlijks het functioneren van de commissies evalueren. Hiertoe
sluit zij aan op de wijze waarop de zelfevaluatie van het bestuur is vormgegeven.
Communicatiecommissie
De communicatiecommissie heeft als centrale taak (het begeleiden van) de uitvoering van het
communicatiebeleid richting deelnemers, aangesloten werkgevers en overige
belanghebbenden. De communicatiecommissie bestaat uit twee bestuursleden en wordt
bijgestaan door de pensiondesk.
Beleggingscommissie:
De beleggingscommissie is binnen het bestuur aangesteld en wordt bijgestaan door een
externe beleggingsadviseur. Deze commissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:
1. De beleggingscommissie heeft ten behoeve van het bestuur een adviserende - en
een toezichthoudende taak.
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2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
Visitatiecommissie
Het fonds heeft invulling gegeven aan het interne toezicht door middel van een visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen en wordt, na
verkregen advies van het verantwoordingsorgaan, benoemd door het bestuur. De visitatie
vindt jaarlijks plaats.
Verantwoordingsorgaan
Het bestuur zal jaarlijks verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan het
verantwoordingsorgaan. De leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen het
belang van hun eigen groep. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden en worden
benoemd door het bestuur na een verkiezing door de geleding die zij vertegenwoordigen. De
vertegenwoordiger van de gepensioneerden wordt voorgedragen en gekozen door en uit de
eigen kring en de vertegenwoordiger van de deelnemers wordt voorgedragen door de
ondernemingsraad van Trespa en gekozen door de deelnemers. De
vertegenwoordiger van de werkgever wordt door de werkgever voorgedragen. De leden van
het verantwoordingsorgaan treden af volgens een door het verantwoordingsorgaan
vastgesteld rooster.
Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over:
1. Het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en
andere
2. Informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezichtsorgaan;
3. Het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
4. Beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
Het verantwoordingsorgaan wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over:
het beleid inzake beloningen;
1. De vorm en de inrichting van het interne toezicht;
2. Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure
3. Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
4. Gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de
overname van
5. Verplichtingen door het fonds;
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6. Liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
7. Het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm als bedoeld in artikel 18 van
Boek 2 van
8. Het Burgerlijk Wetboek;
9. Het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
10. Samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van
ondernemingspensioenfonds;
11. De samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

1.

Missie, visie en strategie

Missie
SPT wil voor huidige en voormalige werknemers op een betrouwbare, transparante,
professionele en kostenefficiënte wijze de door de aangesloten ondernemingen toegezegde
pensioenregeling(en) uitvoeren.
De betrouwbaarheid komt tot uiting in een integere werkwijze en evenwichtige
belangenafweging. De transparantie komt naar voren in heldere communicatie richting alle
belanghebbenden. De professionele werkwijze van SPT komt onder andere tot uitdrukking in
de besturing van het pensioenfonds en het nemen van verantwoorde beleggingsrisico’s. De
kostenefficiënte werkwijze geldt voor de beleggingen, pensioenadministratie en andere
dienstverlening.
Visie
SPT heeft de volgende visie op de uitvoering van de pensioenregeling(en) in de komende
jaren:
• SPT wil primair de opgebouwde pensioenen nakomen en streeft secundair naar
toeslagverlening;
• SPT wil een eenvoudige, efficiënte en toekomstbestendige pensioenuitvoering met een
gedegen risicobeheersing en tegen zo laag mogelijke kosten;
• Bij de uitvoering van de pensioenregeling(en) onderkent SPT de belangen van alle
stakeholders en de zorgplicht die zij richting haar deelnemers heeft;
• SPT wil helder communiceren over de pensioenuitvoering en over de risico’s die daarmee
gepaard gaan.
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Strategie
SPT heeft de volgende strategie opgesteld om de visie te realiseren:
Aangaan van pensioenverplichtingen
• De financiele opzet van SPT is gedegen met een passend, gemaximeerd premiebeleid.
Beleggingsbeleid
• SPT voert een beleggingsbeleid dat past binnen de risicohouding zoals afgesproken met
sociale partners. Binnen deze risicohouding optimaliseert SPT het beleggingsbeleid ten
opzichte van de pensioenverplichtingen teneinde primair de nominale zekerheid en
secundair de waardevastheid van de pensioenen zoveel mogelijk te waarborgen. SPT
belegt op een maatschappelijk verantwoorde wijze.
Pensioenuitvoering
• SPT zorg voor een efficiënte en toekomstbestendige uitvoering van de pensioenregeling
tegen zo laag mogelijke kosten door toepassing van de juiste criteria in de selectie,
aansturing en evaluatie van uitbestedingspartners.
• SPT communiceert helder over de pensioenuitvoering en de risico’s die daarmee gepaard
gaan. Hierbij is specifiek aandacht voor de zorgplicht richting deelnemers.
• SPT is goed op de hoogte van de actuele mogelijkheden in de markt voor
pensioenuitvoering en heeft geregeld contact met de aangesloten ondernemingen over de
toekomstbestendigheid van het fonds en de inhoud van de pensioenregelingen.
Interne processen en besluitvorming
• SPT zorgt te allen tijde voor een evenwichtige afweging van de belangen van alle
stakeholders.
• SPT zorg in de komende jaren voor een verdre professionalisering van het integraal
risicomanagement met specifieke aandacht voor de sleutelfunctie risicobeheer.
Doelstellingen
SPT heeft de strategie uitgewerkt in de volgende doelstellingen:
Aangaan van pensioenverplichtingen
• Het premiebeleid van SPT is gebaseerd op het 3-jaars gemiddelde van de DNB-curve. Als
gevolg hiervan is de premiedekkingsgraad altijd voldoende hoog zodat hierop geen
verdere toetsing vereist is;
• De technische voorzieningen (TV) en uitruilfactoren worden berekend met voldoende
voorzichtige aannames. De belangrijkste aannames worden eens in de twee jaar (sterfte)
dan wel eens in de vier jaar (kostenopslag) getoetst;
• Het fonds herverzekert risico’s die het zelf niet kan dragen.
Beleggingsbeleid
• SPT streeft primair naar zekerheid van de opgebouwde pensioenaanspraken en
pensioenrechten en secundair naar toeslagverlening op de opgebouwde
pensioenaanspraken en pensioenrechten;
• Het beleggingsbeleid van SPT is zodanig dat voldaan wordt aan de risicohouding korte
termijn:
o Het Vereist Eigen Vermogen (VEV) ligt tussen 110% en 120%

6

•

•

Het beleggingsbeleid van SPT is zodanig dat voldaan wordt aan de risicohouding lange
termijn:
o Een verwacht pensioenresultaat vanuit de evenwichtssituatie van 85%;
o Een verwacht pensioenresultaat vanuit de actuele dekkingsgraad van 85%;
o Een maximale afwijking van het verwachte resultaat vanuit de actuele
dekkingsgraad van 25%;
SPT bekijkt jaarlijks of het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen verder
aangescherpt dient te worden

Pensioenuitvoering
• Het bestuur van SPT streeft ernaar dat de pensioenuitvoeringskosten in lijn zijn met de
pensioenuitvoeringskosten van vergelijkbare fondsen;
• Het bestuur evalueert alle uitbestedingspartners en adviseurs tenminste eenmaal per drie
jaar waarbij de volgende criteria van belang zijn:
o Kwaliteit
o Kosten
o Toekomstbestendigheid
o Betrouwbaarheid en integriteit
• Het bestuur van SPT voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan
pensioencommunicatie en streeft daarnaast ernaar twee maal per jaar te communiceren
met de deelnemers via de verschillende communicatiekanalen;
• Het bestuur van SPT spreekt ten minste eenmaal per jaar met de aangesloten
ondernemingen over de toekomstbestendigheid van het fonds en de inhoud van de
pensioenregeling(en).
Interne processen en besluitvorming
• Bij ieder materieel bestuursbesluit vindt een specifieke afweging van de belangen van alle
stakeholders plaats en deze worden expliciet vastgelegd in de notulen van de
bestuursvergadering.

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 risicohouding van het fonds, bedoeld in artikel 102a van de Pensioenwet, wordt
gedefinieerd als de mate waarin het fonds, na overleg met sociale partners en het
verantwoordingsorgaan bereid is risico’s te lopen én de mate waarin het fonds risico’s loopt
gegeven de kenmerken van het fonds.
De risicohouding is onderdeel van de aan het fonds gegeven opdracht om de
pensioenregelingen uit te voeren.
Het bestuur van het fonds gebruikt de beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding
van het fonds bij de vaststelling van beleid.
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De risicohouding van het pensioenfonds, zoals vastgelegd in het besluit financieel
toetsingskader van december 2014, bestaat uit drie onderdelen:
1. Kwalitatieve beschrijving van de risicohouding;
2. Kwantitatieve beschrijving van de korte termijn risicohouding;
3. Kwantitatieve beschrijving van de lange termijn risicohouding.
Deze zijn verder uitgewerkt in bijlage 3

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.
Het bestuur draagt na overleg met sociale partners zorg voor de vastlegging van de
beleidsuitgangspunten.
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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/pensioengerechtigden 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 en vastleggen van een procedure voor een periodieke evaluatie van het
functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. Hierbij
wordt tenminste eens per twee jaar een derde partij betrokken. De procedure is
opgenomen in het bestuursreglement.
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. Hiertoe heeft het bestuur een
communicatiecommissie ingesteld. 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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5.

Uitbesteding werkzaamheden

Het bestuur maakt een afweging of en zo ja welke bedrijfsprocessen worden uitbesteed.
Overwegingen daarbij zijn kosten, de beperkingen die het eigen apparaat van het fonds kent
en deskundigheid en middelen die nodig zijn om de processen zelf uit te voeren. Het bestuur
neemt een gemotiveerd besluit ten aanzien van het al dan niet uitbesteden van processen.
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.
Ten aanzien van de thans uitbestede processen is het bestuur van oordeel dat deze terecht zijn
uitbesteed.
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 administratieve dienstverlener 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 (pensioenadministratie,
vermogensbeheer en bewaarneming) uitbesteed worden en welke niet, heeft het bestuur een
systematische risicoanalyse uitgevoerd. Hiertoe stelt het fonds procedures en richtlijnen op
met betrekking tot de besluitvorming ten aanzien van voorgenomen nieuwe of gewijzigde
uitbesteding, de mogelijkheden voor beëindiging van uitbestede werkzaamheden, en voor het
monitoren en evalueren van de kwaliteit van de diensten van de organisaties waaraan de
werkzaamheden uitbesteed zijn. De systematische risico analyse 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.
Het bestuur van SPT hanteert de volgende uitgangspunten voor het uitbestedingsbeleid:
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•
•
•
•

•

•

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. Hierbij wordt getoetst of het beloningsbeleid van de
pensioenuitvoeringsorganisatie voldoet aan de algemene beginselen van het
beloningsbeleid van het pensioenfonds.
Het uitbestedingsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuur en vervolgens
besproken met de pensioenuitvoeringsorganisatie.

Indien de uitbesteding de risicobeheerfunctie, interne auditfunctie, actuariele functie of het
beheer van het pensioenfonds betreft, wordt DNB van de uitbesteding in kennis gesteld
voordat de overeenkomst in werking treedt. SPT stelt DNB in kennis van belangrijke
ontwikkelingen met betrekkiong tot de uitbestede werkzaamheden.
Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uitbestede processen. Zij
zal zich ervan vergewissen dat zij voldoende zekerheid kan verkrijgen over de goede
uitvoering van de processen. Middelen die het bestuur daarbij inzet zijn:
•

Service Level Agreements (hierna te noemen SLA’s);

•

Financiële rapportages door de uitvoerder;

•

Rapportages over de kwaliteit van de organisatie, zoals ISAE3402 rapportages;

•

Mogelijkheden die het fonds zelf heeft om de uitvoering te monitoren;

•

Controlerapportages van derden;

•

Accountantsverklaringen.

Per situatie stelt het bestuur de mix van middelen vast. Als op basis van de hiervoor
aangegeven middelen niet voldoende zekerheid kan worden verkregen, zal de betreffende
uitvoerder niet voor uitbesteding in aanmerking komen.
Jaarlijks zal het bestuur de uitbesteding aan de hand van de SLA’s op hoofdlijnen beoordelen
en vaststellen of met een uitvoerder een dieper gaande beoordeling moet plaatsvinden en zo
nodig of heroverweging van de uitbesteding op zijn plaats is. De resultaten hiervan worden in
de bestuursvergadering besproken. Het moment waarop de evaluaties en beoordelingen
plaatsvinden is opgenomen in de jaarplanning van het fonds.
RiskCo
Het bestuur heeft ervoor gekozen om de uitvoering van de pensioenregeling uit te besteden.
De deelnemers- en financiële administratie worden uitgevoerd door RiskCo. Tussen het
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pensioenfonds en RiskCo is een opdracht tot administratieve dienstverlening gesloten
ingaand op 1 januari 2017, waarin is vastgelegd dat RiskCo de pensioen (en deelnemers)
administratie, de verslaglegging en financiële administratie uitvoert. In een Service Level
Agreement tussen het fonds en de administrateur zijn afspraken vastgelegd over de
wederzijdse informatieverstrekking en dienstverlening. RiskCo is ISAE3402-gecertificeerd.
Het bestuur kan door de administrateur worden verzocht een besluit te nemen, in algemene en
in individuele gevallen. De besluiten, door het bestuur genomen, worden in notulen
vastgelegd, welke het bestuur in de vergadering volgend hierop, eventueel met inachtneming
van op - of aanmerkingen, goedkeurt.
Indien het bestuur de administrateur om iets verzoekt dan wel deze toestaat in bepaalde
situaties volgens een vastgestelde wijze te handelen wordt dit eveneens opgenomen in de
notulen. Controle vindt dus over het algemeen plaats via de notulen van voorgaande
bestuursvergaderingen.
BMO Global Asset Management
Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door een externe vermogensbeheerder (BMO Global
Asset Management, hierna BMO). Tussen het pensioenfonds en BMO is
eenVermogensbeheerovereenkomst gesloten welke ingaat op 13 september 2016. Verder zijn
er nadere afspraken omtrent de dienstverlening van BMO in een SLA vastgelegd.
De vermogensbeheerder voert het beleggingsbeleid uit binnen de daarvoor gestelde
richtlijnen en rapporteert aan de beleggingscommissie over de uitvoering van het
beleggingsbeleid. De beleggingscommissie toetst deze rapportages aan de
beleggingsrichtlijnen
ElipsLife
Het bestuur heeft de risico's voor het fonds ten aanzien van overlijden en arbeidsongeschiktheid herverzekerd bij ElipsLife door middel van volledige herverzekering. De
huidige overeenkomst loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.
Het bestuur heeft een externe accountant aangesteld (PricewaterhouseCoopers Accountants
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.
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.
In het kader van IORP II is de actuariele sleutelfunctie uitbesteed aan de waarmerkend
actuaris.
Op ad-hoc basis kan het bestuur ook gebruik maken van andere externe deskundigen.
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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 zes 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 vier maal 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”.
De Communicatie commissie komt vier maal per jaar bijeen. Bij deze vergaderingen is de
vertegenwoordiging van de pensiondesk aanwezig.
De beleggingscommissie komt vier maal per jaar bijeen. Bij deze vergaderingen is ook de
externe beleggingsadviseur aanwezig net als BMO.

7.

Goed pensioenfondsbestuur

De organisatiestructuur van het fonds is opgezet conform de Code Pensioenfondsen. Het
bestuur van het fonds heeft gezorgd voor de instelling van een verantwoordingsorgaan per 1
juli 2014 en er is een zetel binnen het bestuur voor een afgevaardigde namens de
pensioengerechtigden. Uit hoofde van het diversiteitsbeleid streeft het bestuur er verder naar
het bestuur uit ten tenminste één man en één vrouw te laten bestaan en tevens uit
bestuursleden waarvan één bestuurslid jonger is en één bestuurslid ouder is dan veertig jaar.
Verder heeft het bestuur van het pensioenfonds gezorgd voor de organisatie van een
transparant intern toezicht. Daartoe is een visitatiecommissie ingesteld, bestaande uit drie
onafhankelijke deskundigen. De bepalingen omtrent het intern toezicht zijn nader uitgewerkt
in het ‘Reglement Visitatiecommissie’.
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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’.

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. In 2015 is er door het bestuur onderzoek gedaan naar de risico’s inzake
belangenverstrengeling en integriteit, na aanleiding van een thema onderzoek door DNB. De
resultaten zijn verwerkt in de risicomatrix van het fonds.

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.
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Het bestuur bewaakt dat ook het verantwoordingsorgaan aan de geschiktheidseisen voldoet.
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2. Procedures en criteria voor de aansluiting van werkgevers
bij het fonds en voor het verkrijgen van het
deelnemerschap van hun werknemers

1.

Aansluiting werkgevers

Blijkens de Statuten van het pensioenfonds kunnen werkgevers onder de volgende
voorwaarden aansluiten bij het pensioenfonds:
Artikel 5 lid 2,
Andere aan Trespa International B.V. gelieerde ondernemingen, voor zover behorend tot
dezelfde groep in de zin van artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek kunnen op hun verzoek
als werkgevertoetreden, mits het bestuur en de in lid 1 genoemde werkgevers dit hebben
goedgekeurd.
Als een werkgever wil aansluiten bij het pensioenfonds, dan wordt de volgende procedure
gevolgd:
Artikel 5 lid 2, een uitvoeringsovereenkomst in de zin van hoofdstuk 3 van de Pensioenwet
wordt afgesloten. Voor de hoofdlijnen van deze overeenkomst zie hoofdstuk 3.

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 2015 de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt;
diegenen voor wie de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2015 aanvangt indien zij bij
aanvang van de arbeidsovereenkomst de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt;
diegenen voor wie de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2015 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 2015. 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.

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.
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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.

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.
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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.

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.

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.
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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.

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, alsmede de
gewezen deelnemers en de pensioenrechten van de pensioengerechtigden wordt
nagestreefd om jaarlijks per 1 januari een toeslag te verlenen gelijk aan 55% 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.

Het Bestuur besluit evenwel jaarlijks of en zo ja, in hoeverre aanpassing van de
pensioenaanspraken van de deelnemers, de gewezen deelnemers en van de
pensioengerechtigden pensioenen plaats vindt. 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
zijn geformuleerd.

4.

Voor de hiervoor omschreven voorwaardelijke toeslagverlening wordt geen reserve
gevormd. 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.

5.

Komt te vervallen

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.

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;
- 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
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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.

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.

10.

Bijstortingsverplichting

Niet van toepassing.

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.

12.

Aansluitingscriteria voor vrijwillige aansluiting

Het pensioenfonds staat geen vrijwillige aansluiting toe.

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 2017.
Het Pensioenreglement kent de volgende kenmerken:
Regeling

Ouderdomspensioen

Karakter pensioenovereenkomst

Collectieve Defined Contribution (CDC) regeling gebaseerd op
middelloonsystematiek

Werkgever

Trespa International B.V., Facilities Wetering B.V. en andere aan
Trespa International B.V. gelieerde ondernemingen, voor zover
behorend tot dezelfde groep in de zin van artikel 2:24b van het
Burgerlijk Wetboek.

Deelnemer

Werknemer die voldoet aan het bepaalde in artikel 2
Pensioenreglement

Toetredingsleeftijd

Minimaal 21 jaar

Pensioenrichtleeftijd

67

Pensioenjaren

46

Pensioensalaris

Jaarsalaris inclusief vakantiegeld, 13e maand, ploegentoeslag,
afbouwregeling ploegentoeslag en persoonlijke toeslag

Berekeningsgrens

Fiscaal maximaal pensioengevend salaris € 110.111 (niveau 2020)

Franchise

€ 18.700 (niveau 2020).

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend jaarsalaris
minus de franchise.

Aanpassing franchise/berekeningsgrens

De franchise en de berekeningsgrens worden jaarlijks opnieuw
vastgesteld. De franchise wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd
op basis van de procentuele stijging van de AOW-uitkering ten
opzichte van het voorafgaande jaar en naar beneden afgerond op
een veelvoud van € 100,00.

Ouderdomspensioen

Gaat in op 67 jarige leeftijd en bedraagt maximaal 1,738% voor elk
deelnemersjaar van de in dat jaar geldende pensioengrondslag, voor
2020 is het opbouwpercentage 1,481%

Levenslang partnerpensioen

Op spaarbasis, bedraagt 70% van het ouderdomspensioen dat de
deelnemer zou hebben opgebouwd indien hij niet was overleden

Bijzonder levenslang partnerpensioen

Bedraagt 70% van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tot en
met einde van de huwelijkse periode.

Wezenpensioen

Bedraagt 14% van het ouderdomspensioen dat de deelnemer zou
hebben opgebouwd indien hij niet zou zijn overleden

Premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid

Indien en zolang vrijstelling van premiebetaling wegens
arbeidsongeschiktheid is verleend, is de deelnemer de premie in
gelijke verhouding met de mate van arbeidsgeschiktheid
verschuldigd.
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WIA-excedentpensioen

Is gelijk aan 70% van het verschil tussen het laatst genoten salaris
en het WIA grenssalaris.

Flexibiliseringsmogelijkheden
- vervroeging pensioendatum

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.

- uitstel pensioendatum

Op verzoek van de (gewezen) deelnemer kan de pensioendatum tot
uiterlijk de 72-jarige leeftijd van de (gewezen) deelnemer worden
uitgesteld. De gekozen vervroegde pensioendatum dient samen te
vallen met de eerste kalenderdag van een maand.

- deeltijdpensionering

De deelnemer heeft de mogelijkheid om vanaf de 55-jarige leeftijd
met deeltijdpensioen te gaan na toestemming van de werkgever.

- omzetting van partnerpensioen in
ouderdomspensioen

Partnerpensioen kan (gedeeltelijk) worden aangewend voor een
hoger en/of eerder ingaand ouderdomspensioen.

- omzetting van ouderdomspensioen in
partnerpensioen

Een deel van het ouderdomspensioen kan worden omgezet in
partnerpensioen. Het levenslange partnerpensioen bedraagt
maximaal 70% van het levenslange ouderdomspensioen.

- variatie in de hoogte van de
pensioenuitkering

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 67jarige leeftijd mag hierbij de dubbele AOW-uitkering voor een
gehuwde buiten beschouwing blijven.

Toeslagen

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.

Feitelijke premie

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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Het pensioenfonds zal op verzoek van een (gewezen) deelnemer meewerken aan een
individuele waardeoverdracht.
Daarnaast maakt het pensioenfonds gebruik van het recht op automatische waardeoverdracht
voor kleine pensioenen. Deze automatische waardeoverdracht houdt in dat de overdracht kan
plaatsvinden op initiatief van het pensioenonds en dat de overdracht plaatsvindt zonder dat de
deelnemer daar een rol in heeft. In het pensioenreglement staan de details ten aanzien van de
waardeoverdracht en afkoop gering pensioen beschreven.
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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, het Pensioen 1-2-3,
beëindigingsbrieven en het informeren van deelnemers over wijzigingen in de
pensioenovereenkomst. Het uitgangspunt hierbij is dat de informatieverstrekking
correct, duidelijk en evenwichtig is. De informatie wordt tijdig verstrekt of beschikbaar
gesteld.. De AFM heeft in beleidsregels hiervoor normen vastgesteld. Verder verstrekt
SPT onder andere de informatie als bedoeld in dit hoofdstuk met inachtneming van de
regels die daartoe bij en krachtens de PW zijn gesteld.
Op 1 juli 2015 is de nieuwe wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Op 13
januari 2019 is de IORP-II richtlijn in werking getreden. Beide stellen (aanvullende)
regels op het gebied van pensioencommunicatie, waar SPT aan dient te voldoen.
SPT hanteert hierbij de volgende standaarden:
Pensioen 1-2-3
Het pensioenfonds stuurt binnen drie maanden na indiensttreding aan de nieuwe
deelnemer, de informatie over de kenmerken van de pensioenregeling in de zin van
artikel 21 lid 1 van de Pensioenwet, zijnde Pensioen 1-2-3 (laag 1 van Pensioen 1-2-3),
daarnaast ontvangt de deelnemer het volgende:
• een exemplaar van het basispensioenreglement, dan wel een link waar het op de
wesite van SPT te vinden is;
• omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van het pensioenfonds
(bijvoorbeeld een herstelplan)
Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
Op grond van de Pensioenwet zijn pensioenuitvoerders verplicht deelnemers een
Uniform Pensioenoverzicht (UPO) te verstrekken:
• Artikel 38: jaarlijks aan actieve deelnemers (uiterlijk op 30 september);• Artikel 40:
jaarlijks aan gewezen deelnemers. De UPO kan daarbij op de website beschikbaar
worden gesteld voor zover de UPO eens in de vijf jaar elektronisch of schriftelijk wordt
verstrekt.
• Artikel 42: één keer in de vijf jaar aan gewezen partners
• Artikel 44: jaarlijks aan pensioengerechtigden

Het UPO kent sinds 2017 een nieuwe indeling en maakt gebruik van iconen. De
beeldtaal van de iconen is in lijn met Pensioen 1-2-3 en de Pensioenvergelijker. De
nieuwe indeling is gebaseerd op het bieden van ‘overzicht – inzicht – actie’. Het UPO
van de actieve deelnemer bevat onder andere:
•

een opgave van de verworven pensioenaanspraken, peildatum 31 december van het
voorafgaande jaar;

26

•

een opgave van de aan het voorafgaande jaar toe te rekenen waardeaangroei van
pensioenaanspraken (informatie over factor A), informatie over de indexatie en
informatie over vermindering pensioenaanspraken en pensioenrechten conform
artikel 134 PW.
Het pensioenfonds informeert actieve via het UPO 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. Tevens stelt het pensioenfonds alle belanghebbenden
in staat desgewenst kennis te nemen van het geldende Pensioenreglement.
Het pensioenfonds informeert de gewezen deelnemer en pensioengerechtigde binnen
drie maanden na een voor hem relevante wijziging in de pensioenovereenkomst over
die wijziging en de mogelijkheid het gewijzigde Pensioenreglement op te vragen. Het
pensioenfonds informeert de ex-partner die aanspraak heeft op bijzonder
partnerpensioen binnen drie maanden na wijziging van het indexatiebeleid over die
wijziging.
Gewezen deelnemers
Gewezen deelnemers krijgen bij het einde van het deelnemerschap en vervolgens eens
in de jaarlijks een UPO met een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken en
onder andere informatie over de indexatie. De UPO kan daarbij op de website
beschikbaar worden gesteld voor zover de UPO eens in de vijf jaar elektronisch of
schriftelijk wordt verstrekt De aanspraken van gewezen deelnemers worden jaarlijks
aan het Pensioenregister aangeleverd.
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.
informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond
van artikel 134 PW

Voor alle informatieverplichtingen geldt dat de informatie schriftelijk wordt
aangeboden, tenzij de deelnemer heeft ingestemd met elektronische verstrekking.
Daarnaast is op de website nader uitgewerkt welke informatie de (gewezen) deelnemer,
pensioengerechtigde en gewezen partner ontvangt.
Pensioengerechtigden
Pensioengerechtigden ontvangen voorafgaand aan of bij ingang van het pensioen de
volgende informatie:
•

een opgave van het pensioenrecht
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•
•
•
•

een opgave van de opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen
informatie over indexatie
informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op
grond van artikel 134 PW
informatie die voor degene die pensioengerechtigde wordt specifiek in het kader
van pensionering van belang is.

Vervolgens wordt jaarlijks een UPO verstrekt, die de volgende informatie bevat:
•
•
•
•
•

een opgave van het pensioenrecht
een opgave van de opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen
informatie over indexatie
informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op
grond van artikel 134 PW
informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder
waar het pensioen onder valt.

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 over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond
van artikel 134 PW

Verder ontvangen zij eens in de vijf jaar een UPO.
Informatie op verzoek
Op verzoek geeft het pensioenfonds aan deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen
partners en de pensioengerechtigden de informatie als bedoeld in artikel 46a van de
PW.
Beschikbare informatie
Het pensioenfonds stelt onder andere de volgende informatie beschikbaar op de website
van het pensioenfonds:
• het Pensioenreglement;
• het jaarverslag en de jaarrekening van het pensioenfonds;
• de Uitvoeringsovereenkomst;
• relevante informatie over beleggingen;
• het herstelplan;
• de hoogte van de dekkingsgraad;
• de gevolgen van significante wijzigingen in de technische voorzieningen;
• informatie over uitvoeringskosten
• het Financieel crisisplan
• 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 (de maatstaf) 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 en gewezen deelnemers en de
pensioenenrechten van de pensioengerechtigden 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.
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
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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 pensioengerechtigden en andere
aanspraakgerechtigden. 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 drie maanden 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 drie maanden voorafgaand
aan de vermindering, schriftelijk hierover worden geïnformeerd.
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6.Weerstandsvermogen en sturingsmiddelen
Het belangrijkste risico, welke de onverminderde uitvoering van de reglementaire bepalingen
bedreigt, is het beleggingsrisico, waaronder begrepen het rekenrenterisico.
Andere verzekeringstechnische risico's betreffen:
• het inflatierisico;
• veroudering van het werknemersbestand, waardoor de gemiddelde kostprijs van de
pensioeninkoop stijgt;
• het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico.
Naast verzekeringstechnische risico's onderkent het bestuur de aanwezige
niet-verzekeringstechnische risico's. Deze risico's betreffen onder andere de afhankelijkheid
van de uitbesteding zoals beschreven in hoofdstuk 1.5 van deze ABTN.
Het bestuur heeft met de gekozen technische beleidsuitgangspunten getracht de kans dat het
fonds aan zijn nominale verplichtingen zal kunnen voldoen, zo groot mogelijk te maken.
Daarbij is er een verwachting (zij het beperkt) dat er indexaties verleend kunnen worden
welke gefinancierd worden uit behaalde overrente.
De prudente wijze waarop de technische voorzieningen worden berekend, waarborgt in het
algemeen dat de op het tijdstip van discontinuïteit aanwezig vermogen voldoende is voor het
nakomen van de op dat moment bestaande verplichtingen of voor het onverminderd
overdragen ervan naar een verzekeringsinstelling.
Het fonds heeft de risico's op overlijden en arbeidsongeschiktheid herverzekerd via een
volledige herverzekering bij ElipsLife met als einddatum 31 december 2022.
Het fonds heeft tot risicoherverzekering besloten vanwege de omvang van de positieve
risicokapitalen voor partnerpensioen en de mogelijke omvang van de schade door
premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeschiktheidspensioen.
In hoofdstuk 7 zijn de reserves beschreven waarmee een mogelijke waardedaling van de
aanwezige middelen kan worden opgevangen. Het weerstandsvermogen wordt gevormd door
de middelen die niet nodig zijn voor de dekking van de TV. Het beleid van het fonds is erop
gericht een weerstandsvermogen ter grootte van minimaal het door DNB vereiste niveau van
de solvabiliteitsreserve, zoals beschreven in hoofdstuk 7 van deze ABTN, te hebben dan wel
te krijgen. Dit betekent dat het fonds periodiek zal toetsen hoe het vermogen van het fonds
zich op dat moment verhoudt tot de grenzen zoals die op dat moment kunnen worden
berekend conform de richtlijnen van DNB. Indien die toets daartoe aanleiding geeft, zal het
fonds een plan van aanpak opstellen c.q. wijzigen om richting het gewenste vermogen te
sturen. Eerste uitgangspunt bij het opstellen c.q. wijzigen van een dergelijk plan zal zijn
hetgeen dat in hoofdstuk 7 van deze ABTN is beschreven.
Indien gedurende het jaar het beleid structureel wijzigt, kan het bestuur de grenzen op dat
moment herijken.
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Jaarlijks laat het bestuur door de administrateur een analyse maken van de voornaamste
winst- en verliesbronnen van het fonds.
Het bestuur beschikt over een aantal sturingsmiddelen waarmee de ontwikkeling van de
financiële positie kan worden beïnvloed.
De kritieke beleidsdekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds in tien jaar
naar verwachting precies zal voldoen aan het vereist eigen vermogen. De bij de vaststelling
van de kritieke beleidsdekkingsgraad gehanteerde parameters zijn opgenomen in bijlage 6.
Premiebeleid
In hoofdstuk 7 is omschreven op welke wijze de pensioenaanspraken worden gefinancierd en
wanneer een korting op de premie kan worden verleend.
Beleggingsbeleid
In bijlage 1 is beschreven hoe de beleggingsmix, de bandbreedtes en de risicograad worden
bijgesteld, rekening houdend met de ontwikkeling van de portefeuille en de vooruitzichten op
de beleggingsmarkten, met als doel een optimaal beleggingsresultaat te behalen zonder het
financiële evenwicht in het fonds te verstoren.
De risico’s die in de beleggingssfeer worden genomen hangen in principe niet af van de
(beleids)dekkingsgraad van het fonds. Het bestuur kan echter besluiten om, na overleg met de
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en de organen van het fonds het
risicoprofiel te verlagen indien de financiële positie daar aanleiding toe geeft.
Toeslagverlening aanspraken
Toeslagverlening op de aanspraken en de ingegane pensioenen geschiedt zoals beschreven in
hoofdstuk 7. Er kan alleen tot toeslagverlening worden besloten indien door fonds over
voldoende middelen beschikt. Het toeslagenbeleid is beschreven in hoofdstuk 7.
Vermindering van de aanspraken
Het fonds kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten verminderen indien:
• het pensioenfonds gezien de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de bij of krachtens
artikel 131 PW gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist eigen vermogen of de
bij of krachtens artikel 132 PW gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen
vermogen;
• het pensioenfonds niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan artikel 131
PW of artikel 132 PW zonder dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers,
pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever onevenredig
worden geschaad; en
• alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid,
zijn ingezet in het herstelplan, bedoeld in artikel 138 PW of artikel 139 PW.
Het fonds informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de
betreffende werkgever onverwijld schriftelijk over het besluit tot vermindering van
pensioenaanspraken en pensioenrechten.
De vermindering kan op zijn vroegst drie maanden nadat de deelnemers, gewezen
deelnemers, pensioengerechtigden, werkgever en toezichthouder hierover geïnformeerd zijn,
worden gerealiseerd.
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In deze situatie zullen alle rechten van de deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden
en andere belanghebbenden naar rato van het tekort verminderd worden.
Jaarlijkse toetsing
De toets in hoeverre het gevoerde beleid tot het gewenste resultaat leidt zal ten minste
jaarlijks plaatsvinden aan de hand van de door het fonds en adviseurs uitgebrachte
rapportages. In de jaarlijkse toets zal in ieder geval getoetst worden aan de in hoofdstuk 7 van
de ABTN genoemde grenzen voor het minimaal vereist vermogen en het vereist vermogen.
Rapportages over de samenstelling van de beleggingsportefeuille en over de
beleggingsresultaten evenals het verloop van de dekkingsgraad zullen bovendien per kwartaal
plaatsvinden.
Op basis van de ontwikkeling van de uitkomsten in de loop der jaren kan bijstelling van het
beleid of de invulling daarvan plaatsvinden.
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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:
•
•
•
•

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

1.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 wordt de reële dekkingsgraad vanaf boekjaar 2015 door het fonds vastgesteld.
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 wordt jaarlijks gemeld aan DNB.
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.
Voor zieke werknemers wordt door middel van een IBNR-reserve rekening
gehouden met de verwachte schade bij arbeidsongeschiktheid. De IBNR-reserve in
het enig jaar is gelijk aan de som van de risicopremie die over de afgelopen twee
jaar aan de herverzekeraar verschuldigd was voor het arbeidsongeschiktheidsrisico.
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De technische voorzieningen 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 meest recente AG-prognosetafel
inclusief fondsspecifieke ervaringssterfte (zie bijlage 7), zijnde
AG-Prognosetafel 2020

Gehuwdheid

Voor de pensioenrichtleeftijd (67 jaar) wordt de volgende
gehuwdheidsfrequentie afhankelijk van leeftijd gehanteerd
gehanteerd:
Mannen met leeftijd x Gehuwdheidsfrequentie
Leeftijd x jonger dan 18 jaar
0%
Leeftijd x tussen 18 en 25 jaar 1% + 7% * (x-18)
Leeftijd x tussen 25 en 35 jaar 50% + 4% * (x-25)
Leeftijd x tussen 35 en 65 jaar 90%
Leeftijd x gelijk aan 65 jaar
90%
Vrouwen met leeftijd y Gehuwdheidsfrequentie
Leeftijd y jonger dan 18 jaar
0%
Leeftijd y tussen 18 en 25 jaar 5% + 10% * (y-18)
Leeftijd y tussen 25 en 30 jaar 75% + 2% * (y-25)
Leeftijd y tussen 30 en 50 jaar 85%
Leeftijd y tussen 50 en 65 jaar 85% - 1% * (y-50)
Leeftijd y gelijk aan 65 jaar
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 3% van de voorziening pensioenverplichtingen
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Uitkeringen

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

Wezenpensioen

Voor de niet ingegane wezenpensioenen wordt er een opslag
gehanteerd van 1,22%.

Opslag voor excassokosten
De gehanteerde uitgangspunten voor de vaststelling van de opslag voor excassokosten
zijn:
• Het pensioenfonds moet de uitvoeringskosten kunnen dragen bij afwikkeling van de
opgebouwde verplichtingen. De kosten voor de (toekomstige) inactieven moeten door
het fonds kunnen worden gedragen en daartoe moet een toereikende voorziening voor
excassokosten worden aangehouden.
• In beginsel moet de voorziening voor excassokosten toereikend zijn tot de laatste
verzekerde overlijdt. In de praktijk zal op een eerder moment tot overdracht van de
opgebouwde pensioenen bij een verzekeraar dan wel APF worden overgegaan.
• De vrijval van de voorziening uitvoeringskosten moet bij afwikkeling (bij benadering)
minimaal gelijk zijn aan de feitelijke afwikkelingskosten.
Gezien de omvang van SPT, zowel in aantallen als op basis van de hoogte van de
technische voorzieningen, is uitgegaan van een eigen beheer periode inclusief liquidatie
van 2 jaar. Verder is het tweede uitgangspunt dat de uitvoeringskosten in het
afwikkelscenario met ongeveer een kwart zullen dalen ten opzichte van het huidige
niveau. Het bestuur zal periodiek toetsen of de opslag op excassokosten nog toereikend
is.
Wijziging van actuariele grondslagen
Wanneer besloten wordt om een een actuariele grondslag te wijzigen, zal deze
wijziging verwerkt worden in de vaststelling van de voorziening en dekkingsgraad
vanaf het einde van de maand waarin het bestuur heeft besloten tot de betreffende
wijziging.
Flexibilisering
Zoals aangegeven bestaat binnen het pensioenfonds de mogelijkheid tot flexbilisering.
Voor de reguliere vaststelling van de flexibiliseringsfactoren wordt uitgegaan van:
• De rentetermijnstructuur per 30 september;
• Een man-vrouw verhouding op basis van de verdeling van de voorziening;
• De meest recente sterftetafel en ervaringssterfte.
Het bestuur kan afwijken van bovengenoemde grondslagen voor de vaststelling van de
flexibiliseringsfactoren, zoals bij conversie.
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d. Minimaal vereist eigen vermogen
Onder het minimaal vereist vermogen wordt verstaan de som van de technische
voorziening en het minimaal vereist eigen vermogen zoals gedefinieerd in het
Financieel Toetsingskader en berekend volgens artikel 11 van Besluit financieel
toetsingskader pensioenfondsen
De absolute ondergrens van het niveau van de vrije middelen. Het minimaal vereist
eigen vermogen wordt bereikt indien het saldo van de beleggingen vermeerderd met de
vorderingen, overlopende activa en overige activa en verminderd met de overige
schulden en overlopende passiva en verminderd met de technische voorziening van het
fonds, gelijk is aan het minimaal vereist eigen vermogen, zoals bedoeld in artikel 131
van de Pensioenwet.
Het minimaal vereist eigen vermogen is aanwezig bij een beleidsdekkingsgraad van
104,1% (ultimo 2019).
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 drie maanden voorafgaand aan de vermindering,
schriftelijk hierover worden geïnformeerd.
e. Vereist eigen vermogen
Het niveau van de vrije middelen van het fonds dat gelijk is aan het vereist eigen
vermogen zoals bedoeld in artikel 132 van de Pensioenwet. Het vereist eigen vermogen
wordt vastgesteld op basis van het standaardmodel conform artikel 12 van het Besluit
FTK Pensioenfondsen en is in belangrijke mate afhankelijk van de samenstelling van de
beleggingsportefeuille. Op basis van de strategische beleggingsmix per 31 december
2019 is deze aanwezig bij een beleidsdekkingsgraad van 111,0%.
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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 binnen tien jaar 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.
Het pensioenvermogen boven het gewenst vermogen is het vrije vermogen van het
pensioenfonds.

2.Premiebeleid
In dit hoofdstuk 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:
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/premievrijstelling in geval arbeidsongeschiktheid
zijn eveneens vervat in dit premieonderdeel. Voor de vaststelling van deze
risicopremies (overlijden, arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling in
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2.

3.

4.

geval van arbeidsongeschiktheid) wordt uitgegaan van de tarieven uit de
herverzekeringsovereenkomst.
een solvabiliteitsopslag die gelijk is aan het percentage vereist eigen vermogen
(zoals beschreven onder hoofdstuk 7.1) over het premieonderdeel als beschreven
onder ad 1;
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
hoofdstuk 7.5 van deze abtn).
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 (geschatte) 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.

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. De
risicopremie voor de arbeidsongeschiktheidsrisico’s is in euro’s gelijk aan de
risicopremie in de opstelling van de kostendekkende premie ;
2. Een solvabiliteitsopslag, die gelijk is aan het percentage vereist eigen vermogen
(zoals beschreven onder hoofdstuk 7.1).
3. Een opslag voor uitvoeringskosten. Tezamen met de jaarlijks beschikbare vrijval
aan excasso-opslag over de uitkeringen zijn hiermee de totale (geschatte)
uitvoeringskosten (exclusief beleggingskosten) van het pensioenfonds gedekt.
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 actuarieel benodigde premie uit de gedempte premie wordt berekend op basis van de
36 maands gemiddelde van de door DNB vastgestelde rentetermijnstructuur. Bij de
vaststelling van de 36 maands gemiddelde van de door DNB vastgestelde

40

rentetermijnstructuur wordt uitgegaan van de 36 maanden voorafgaand aan het jaar
waarin de de premie wordt vastgesteld.
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). De aanpassing
van de pensioenopbouw geldt voor zowel het ouderdomspensioen als het
partnerpensioen. De risicodekkingen voor niet-gefinancierd partnerpensioen en het
arbeidsongeschiktheidspensioen worden niet geraakt door een aanpassing van het
opbouwpercentage. De risicodekking voor premievrijstelling in geval van
arbeidsongeschiktheid wordt wel ieder jaar op dezelfde wijze aangepast als de
aanpassing van het ouderdomspensioen en partnerpensioen. Hiermee volgt de
premievrijstelde pensioenopbouw van arbeidsongeschikte deelnemers de hoogte van de
opbouw van actieve deelnemers gedurende de resterende looptijd.
Het pensioenfonds heeft de risicodekkingen herverzekerd bij ElipsLife. Aan ElipsLife
worden jaarlijks de risicokapitalen doorgegeven ter dekking van het risico. Voor de
risicodekking voor premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid wordt het
risicokapitaal doorgeven waarbij geen rekening is gehouden met een korting van
opbouw indien van toepassing. De volledige risicokapitalen worden doorgegeven. De
verzekeraar kan namelijk niet een jaarlijks wijzigende opbouw verzekeren. Door
herverzekering van het volledige risicokapitaal ontstaat in principe geen negatief
resultaat op arbeidsongeschiktheid voor het pensioenfonds.

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.
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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.
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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.

4.Toeslagbeleid
a.

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 2017 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 27% 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. Het
uitgangspunt is dat indien er gekort dient te worden, er tenminste 2% wordt gekort (of zoveel
als nodig is) om ook onrust en kosten te voorkomen.
De financiële sturingsmiddelen die het pensioenfonds kan toepassen om kortingsmaatregelen
te voorkomen staan beschreven in het Financieel 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 zes 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 (over de voorgaande periode van 10 jaar) mogelijk.
Herstel van gekorte pensioenaanspraken die in de laatste 10 jaar hebben plaatsgevonden, is
alleen mogelijk voor zover na het herstel van gekorte pensioenaanspraken volledige
toekomstbestendige toeslagverlening mogelijk is.
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 bijlage 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.
Als 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.
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 overeen met het prudent person uitgangspunt.
De hoofddoelstelling van het beleggingsbeleid is: “het op lange termijn realiseren van een zo
hoog mogelijk rendement bij een acceptabel risico, rekening houdend met de
verplichtingenstructuur van het pensioenfonds. Het bestuur heeft tevens als ambitie
geformuleerd dat het op de zeer lange termijn streeft naar een pensioenresultaat van 85%.”
Om de doelstelling te realiseren heeft het pensioenfonds een strategisch beleggingsbeleid
vastgesteld. Dit beleid is gebaseerd op de resultaten van de ALM studie die in 2017 is
uitgevoerd. In deze studie is een uitgebreide stochastische analyse gedaan van het verloop
van de beleggingen versus de verplichtingen. 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
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beleggingsstrategie het beste aansluit bij de geformuleerde beleggingsdoelstelling en het
risicoprofiel van het fonds. Daarbij worden eventuele uit de wet of herstelplan voortvloeiende
beperkingen meegenomen.
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 over het strategische beleggingsbeleid.
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. De beleggingscommissie heeft ten behoeve van het bestuur een adviserende - en
een toezichthoudende taak.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
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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 strategisch beleggingsbeleid wordt door middel van een ALM-studie afgestemd op de
verplichtingen van het pensioenfonds. Door het strategisch beleggingsbeleid om de drie jaren
te herijken aan de hand van een nieuwe ALM-studie, kan er worden ingespeeld op
wijzigingen in het risicoprofiel van de pensioentoezeggingen en in de risicoperceptie van het
bestuur van het pensioenfonds. In een ALM-studie wordt onder andere gebruik gemaakt van
schattingen en projecties. De gehanteerde schattingen en projecties worden gekozen in
afstemming met het bestuur van het pensioenfonds.
Het bestuur heeft BMO Global Asset Management (BMO) 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 BMO beheerd door middel van beleggingsfondsen en vermogenspools waarin het
pensioenfonds participeert. De bewaarneming van effecten vindt plaats bij State Street Bank
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 3), 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.

Het bestuur is alleen bereid risico te lopen indien dat bijdraagt aan het bereiken van de
doelstelling. Dit betekent dat indien op termijn, naar de mening van het bestuur, er uitzicht
bestaat op het bereiken van de bovengenoemde doelstellingen het beleid aangepast wordt en
er minder risico wordt gelopen. Dat betekent dat het bestuur op dat moment ervoor kiest de
dekkingsgraad te stabiliseren omdat het nog lopen van risico niet meer of niet voldoende
bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen. Het fonds kiest dus voor een dynamisch
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beleggingsbeleid zonder dat vooraf een expliciete grens is gedefinieerd waarbij het fonds de
beleggingsportefeuille aanpast.
In 2015 is een haalbaarheidstoets uitgevoerd, waarin het pensioenfonds heeft vastgelegd dat
het op de zeer lange termijn streeft naar een pensioenresultaat van 85% met een maximale
afwijking van 25% in een slechtweerscenario.
Het bestuur heeft de grenzen van de korte termijn risicohouding vastgesteld op een vereist
eigen vermogen van 110% - 120%.
Uit de uitkomsten van de haalbaarheidstoets is gebleken is dat het strategisch
beleggingsbeleid past bij de risicohouding van het pensioenfonds.
De risicohouding en het beleidskader vormen het uitgangspunt voor de opzet en inrichting
van het strategisch beleggingsbeleid, zoals uitgewerkt in het volgende hoofdstuk. 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.
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 heeft in 2018 een ALM studie laten uitvoeren.
Het bestuur heeft aangegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het
risicoprofiel éénmalig te vergroten door enerzijds de rente-afdekking (op marktwaarde) te
verlagen van 75% naar 60% en het belang aan zakelijke waarden te vergroten met 10%-punt
ten laste van vastrentende waarden. De motivatie hiervoor ligt in de resultaten van de ALM
studie die in eerder in 2015 is uitgevoerd. Deze studie toonde aan dat deze aanpassing tot
betere lange termijn uitkomsten leidt en dat deze past binnen de risicohouding en huidig
risicoprofiel. De ALM studie in 2018 bevestigde dit beeld. Overigens heeft DNB eisen
geformuleerd wat betreft de minimale hoogte van de dekkingsgraad om gebruik te kunnen
maken van de mogelijkheid het risicoprofiel éénmalig te vergroten. Zolang het pensioenfonds
hier niet aan voldoet kan het bestuur het risicoprofiel niet verhogen.
Zodra dit mogelijk is, 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. Dit zal zijn zodra de
beleidsdekkingsgraad hoger is dan het Minimaal Vereist Vermogen. Er zal in stappen worden
toegewerkt naar het nieuwe strategische beleid om zo het timingsrisico te beperken. Met de
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vermogensbeheerder zal een plan worden opgesteld met betrekking tot de transitie naar de
nieuwe strategische portefeuille.
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 2018 wordt het
operationeel beleggingsbeleid van het pensioenfonds voor het komende jaar weergegeven,
vertaald naar concrete richtlijnen en operationeel belegbare benchmarks.

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%.
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 matchingportefeuille
heeft tot doel het gedeeltelijk afdekken van het renterisico van de verplichtingen op
marktwaarde. Er wordt gestuurd op een rente-afdekking van 75% op marktwaarde met een
bandbreedte van -/+ 5%. De rente-afdekking wordt berekend op basis van de PV01
methodiek. Voor de matching worden de volgende instrumenten gebruikt: BMO LDI fondsen
in combinatie met Euribor fondsen, Global Credits Investment Grade en Particuliere
Hypotheken. Er wordt 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.

52

De monitoring van de rente-afdekking en het curverisico vindt per maand ultimo plaats.
BMO is verantwoordelijk voor de monitoring. Bij herbalanceringen van de rente-afdekking
wordt de afdekking binnen een maand naar de target gebracht. Het hedgepercentage wordt na
de monitoring / herbalancering vervolgens passief beheerd. Dit betekent dat veranderingen in
de verplichtingen en beleggingen gedurende de maand kunnen resulteren in een verandering
van het hedgepercentage zonder dat er tot herbalancering over wordt gegaan. Bij een ex-post
mismatch groter dan 1% zal SPT door BMO worden geïnformeerd. Er worden vaste
bandbreedtes gehanteerd voor de verhouding tussen match- en returnportefeuille.
Tabel: verhouding match- en returnportefeuille
Returnportefeuille
25% 20% 30%
Matchportefeuille
75% 70% 80%
Geldstromen van/naar het fonds worden conform de bovenstaande verdeling gealloceerd
van/naar de (liquide) onderdelen van de match- en returnportefeuille, en zullen worden
gebruikt om naar de (vaste) normgewichten toe te bewegen.
Voor de rente-afdekking wordt een zogenaamde 'bucket' benadering gehanteerd waarbij de
hedging van het renterisico plaatsvindt per mandje van looptijden van 5 jaar, in lijn met de
jaargangen van de BMO LDI fondsen, om het risico van veranderingen in de
rentetemijnstructuur zoveel mogelijk te elimineren. Er vindt herbalancering op ‘bucket’niveau plaats, zodra de afwijking van het hedgepercentage ten opzichte van de match
doelstelling, voor één enkele bucket, buiten de afgesproken bandbreedte is bewogen.
Er zal geen tactische asset allocatie in de matchingportefeuille plaatsvinden. BMO Global
Asset Management baseert zich bij de inrichting van de matchingportefeuille en de
herbalancering op de meest recente ontvangen verplichtingengegevens van het fonds. Het
curvebeleid is neutraal over de curve, de bandbreedte per bucket bedraagt -/+ 2,5% ten
opzichte van het totale renterisico per bucket. Bij herbalanceringen wordt de afdekking
binnen een maand binnen de bandbreedte gebracht (maar niet noodzakelijk voor iedere
bucket naar de target).
Per kwartaal wordt aan SPT gerapporteerd over het beleid inzake de afdekking door de
vermogensbeheerder. Hierbij wordt het niveau van de afdekking gerapporteerd alsmede
diverse risico’s van de rente-afdekking waaronder het curverisico.
Afdekking valutarisico’s
In beginsel is het valutabeleid passief en vindt er geen afdekking van valutarisico’s plaats
buiten de beleggingsfondsen. In ALM context is bepaald dat valuta-afdekking van de
aandelenportefeuille geen noemenswaardige effecten heeft op de lange termijn resultaten van
de strategische beleggingsportefeuille. Met het oog hierop is ervoor gekozen binnen de
aandelenportefeuille het valuta exposure niet af te dekken. Ten aanzien van het valutabeleid
in de verschillende beleggingsfondsen gelden de voor deze fondsen vastgelegde bepalingen.
Binnen het Global Credit fonds wordt het exposure naar US dollars volledig afgedekt. Binnen
het convertibles fonds wordt het valutarisico ook volledig afgedekt.
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Afdekking inflatierisico’s
Het fonds voert geen separaat beleid uit ten behoeve van het afdekken van het inflatierisico.
Het strategisch beleggingsbeleid is tot stand gekomen op basis van een ALM-studie waar ook
de resultaten ten aanzien van koopkracht behoud (pensioenresultaat) en indexatieresultaat
zijn meegewogen in de besluitvorming.
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.
1.

Randvoorwaarden beleggingen

Randvoorwaarden vastrentende waarden

Voor vastrentende waarden wordt zowel een passieve (Euro staatsobligaties) als actieve
beleggingsstrategie (bedrijfsobligaties) gehanteerd.
Ten behoeve van de beleggingen in vastrentende waarden wordt gebruik gemaakt van
beleggingsfondsen. Voor de beleggingsfondsen zijn beleggingsrichtlijnen van kracht. Het
pensioenfonds heeft derhalve geen rechtstreekse invloed op het binnen die fondsen gevoerde
beleid. De vermogensbeheerder bepaalt de geografische spreiding, de verhouding tussen
overheids- en niet-overheidspapier, de bedrijfstitels, de verhouding tussen ratingklassen, de
spreiding van looptijden in de vastrentende portefeuille en de verdeling van de te beleggen
middelen over de vastrentende beleggingsfondsen. Hierbij dient altijd rekening te worden
gehouden met voldoende diversificatie in de portefeuille.
Naast de beleggingen in de vastrentende beleggingsfondsen kent SPT een LDI portefeuille
om het resulterende renterisico versus de verplichtingen te mitigeren. De normwegingen voor
de rente-afdekking met de bijbehorende bandbreedtes zijn gespecificeerd in bijlage 2. Deze
afdekking vindt plaats volgens een PV01 (Present Value of a Basispoint) methodiek. De LDI
portefeuille bestaat uit de LDI pools, welke beleggen in renteswaps, voor het afdekken van
het renterisico van verplichtingen en een LDI onderpand fonds. Deze oplossing is opgebouwd
uit 10 bucket fondsen die ieder gebruikt kunnen worden voor een deel van de
rentetermijnstructuur. Een deel van het fondsvermogen wordt belegd in een
liquiditeitenfonds, dat wordt gebruikt als onderpandportefeuille voor de verschillende
renteswaps en in korte staatsleningen voor het storten van Initial Margin voor geclearde
swaps.
2.

Randvoorwaarden aandelen

De zakelijke waarden portefeuille wordt volledig ingevuld door aandelenbeleggingen. Ten
behoeve van de aandelenbeleggingen wordt gebruik gemaakt van beleggingsfondsen.
Voor aandelen ontwikkelde markten is er gekozen voor een wereldwijde spreiding met het
NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund. De benchmark van dit fonds is de MSCI
World EUR Net Total Return Index. In deze aangepaste index worden aandelen in bedrijven
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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.
Voor aandelen opkomende markten is er gekozen voor het Northern Trust (NT) Emerging
Markets Custom ESG Equity Index Fund. De benchmark van dit fonds is de MSCI Emerging
Markets Custom ESG EUR Net Total Return Index. Deze index is gericht op het repliceren
van de MSCI Emerging Markets Index maar zal bedrijven uitsluiten welke niet voldoen aan
vastgestelde criteria. Deze uitsluitingen zijn uitgebreider dan de UN Global Compact
Principles. Er mag voorts 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. Voor
aandelen opkomende markten is gekozen vanwege de hogere rendementsverwachtingen dan
voor ontwikkelde markten.
Voor convertible obligaties is gekozen voor het NN Global Convertible Opportunities fonds.
Er is voor dit fonds gekozen door het beleggingsproces, filosofie en risicomanagement
binnen het fonds. De benchmark van dit fonds is de UBS Global Focus Convertible EUR
(Hedged). Daarnaast zijn er voor deze strategie geen geschikte passieve varianten
beschikbaar. Er is voor convertibles gekozen vanwege het diversifiërende karakter van de
beleggingscategorie en de bijzondere eigenschappen van convertibles in zowel op- als
neergaande financiele markten.
3.

Randvoorwaarden liquide middelen

Liquiditeiten zijn geen strategische belegging binnen het vermogensbeheer. Als uitgangspunt
zal de liquiditeitspositie niet hoger zijn dan 5%. Voor het liquiditeitenbeleid binnen de
beleggingsfondsen gelden de voor deze fondsen vastgelegde bepalingen. In bepaalde gevallen
kan de beheerder een negatieve positie van maximaal 2,5% toestaan.
Onder liquide middelen wordt verstaan het saldo van 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 en het saldo van
debiteuren/crediteuren.
Liquiditeiten kunnen uitsluitend worden aangehouden vanwege op korte termijn geplande
externe cash flow.
Overtollige kasmiddelen worden door de vermogensbeheerder als participaties belegd in een
besloten liquiditeitenfonds. Liquiditeiten zijn geen strategische belegging binnen het
vermogensbeheer.
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4.

Derivaten

Derivaten vormen als afgeleide beleggingsinstrumenten geen aparte beleggingscategorie. Ten
aanzien van het valutabeleid in de verschillende beleggingsfondsen gelden de voor deze
fondsen vastgelegde bepalingen.
5.

Securities lending

Het beleid inzake securities lending is een consequentie van de keuze voor het
beleggingsfonds.
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).
8.
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.
9.

Tactische asset allocatie

Het bestuur voert zelf geen tactisch allocatie beleid (TAA). Het beleid inzake TAA is een
consequentie van de keuze voor het beleggingsfonds.
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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 alsmede de ex-ante rente-afdekking en
looptijdverdeling.
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.
Daarnaast wordt per kwartaal door BMO de kwartaalraportage en de risicorapportage
opgeleverd met kerninformatie, waaronder:
-

Matching- en renterisico: de ex-post tracking error van de beleggingen ten opzichte
van de verplichtingen, volatiliteiten, solvency at risk en value at risk alsmede ex-ante
en ex-post gevoeligheid respectievelijk effectiviteit van het afdekkingspercentage en
het curverisico.

-

Marktrisico: gevoeligheid van de dekkingsgraad voor economische veranderingen op
basis van scenarioanalyses.
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-

Actief beheer risico: volatiliteit van de benchmark en de portefeuille gemonitord en
tracking error van de return portefeuille ten opzichte van de benchmark.

2.
Selectie en evaluatie
Indien een selectieproces voor een nieuwe vermogensbeheerder wordt opgestart, zal het
bestuur minimaal twee 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.

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
1. 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.

2. 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 inzicht1 en voorwaardelijk
toeslagen te verlenen. Het secundaire doel luidt daarom:
Pensioenverplichtingen gemiddeld indexeren voor 27% van de prijsinflatie voor zowel
actieven, inactieven als gepensioneerden.2

1
2

Het bestuur hanteert daarvoor een staffel waarbij de toeslag stijgt als de dekkingsgraad stijgt.
Consumentenprijsindex (CPI)
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3. Risico’s en risicobeheer
3.1

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 hoofdstuk 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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3.2

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.
3.3

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:
•

•
•

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.

3.2 Strategische asset allocatie
Binnen de strategische beleggingsmix geldt voor zowel voor de matching portefeuille als
voor de returnportefeuille de normweging. Er worden vaste bandbreedtes gehanteerd voor de
verhouding tussen match- en returnportefeuille. Er zal geen tactische asset allocatie
plaatsvinden tussen de match- en returnportefeuille. De verhouding zal per maandeinde
gemonitord worden. Indien de match- of returnportefeuille buiten de toegestane bandbreedte
is getreden zal geherbalanceerd worden naar de normweging zoals aangegeven in de tabel.
Deze positie wordt bij overschrijding in beginsel de eerstvolgende maandallocatie hersteld,
met een uiterlijke termijn van drie maanden. Binnen de matchportefeuille wordt echter
gestuurd op een renteafdekkingspercentage en wordt niet gestuurd op normwegingen.
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In onderstaande tabel is de normweging en de bandbreedte opgenomen.

Beleggingscategorie

Norm gewicht

Min

Max

75%

70%

80%

25%

20%

30%

Aandelen ontwikkelde markten

48,0%

43,0%

53,0%

Aandelen opkomende markten

12,0%

9,0%

15,0%

Convertible obligaties

40,0%

35,0%

45,0%

0%

-2,5%

5%

Matchingportefeuille
Geldmarktfonds

16,7%

LDI Pools

43,3%

Credits (Global Credits Investment Grade)

26,7%

Particuliere Hypotheken

13,3%

Returnportefeuille

Liquiditeiten

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.

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
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het fonds verslechtert. Om dit effect te beperken heeft het pensioenfonds in de
beleggingen het renterisico op marktbasis op curve-neutrale wijze 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 marktbasis op
curve-neutrale wijze 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. Er is voor gekozen om binnen de aandelenportefeuille
het valuta exposure niet af te dekken. Ten aanzien van het valutabeleid in de
verschillende beleggingsfondsen gelden de voor deze fondsen vastgelegde bepalingen.
Binnen het Global Credit fonds wordt het exposure naar US dollars volledig afgedekt.
Binnen het convertibles fonds wordt het valutarisico ook volledig afgedekt

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’).

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).
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•

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.

het in kaart brengen van de financiële stromen;

2.

de simulatie van toekomstige financiële posities;

3.

de samenhang met de economische omgeving;

4.

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 binnenen 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.
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.
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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.
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.
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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.

69

Bijlage 3: 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, strategie en doelstellingen
De missie, visie, strategie en doelstellingen van het pensioenfonds zijn in hoofdstuk 1 van de
abtn opgenomen.
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%.

71

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 voert het fonds jaarlijks een haalbaarheidstoets (HBT) uit. 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.
In een haalbaarheidstoets wordt gebruik gemaakt van schattingen en projecties. De
gehanteerde schattingen en projecties worden gekozen in afstemming met het bestuur van het
pensioenfonds.
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% (2015) dan wel 88%
(2020) als gestart wordt op de feitelijke dekkingsgraad. Hiermee wordt niet voldaan aan
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
aanvangshaalbaarheidstoets (uitgevoerd in 2015) binnen 6 jaar toe van de minimaal
vereiste dekkingsgraad naar de vereiste dekkingsgraad. Er wordt dus voldaan aan punt 3.
4. In een slechtweerscenario komt het verwachte pensioenresultaat uit op 71% (2015), dan
wel 74% (2020); een daling dus van 16% (2020). Deze daling valt binnen de vastgestelde
maximale afwijking.

73

Toetsing –
Pensioenresultaat
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25%
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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. een (dreigend) strafbaar feit;
b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
d. een schending van binnen het fonds geldende gedragsregels;
e. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie
over deze feiten.
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.
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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 2017
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In deze bijlage bij de ABTN is het financieel crisisplan (hierna: crisisplan) van Stichting
Pensioenfonds Trespa (hierna: SPT) opgenomen en wordt per crisismaatregel weergegeven
welke groepen (belanghebbenden) wanneer, op welke wijze en met welke boodschap worden
geïnformeerd.

1. Inleiding
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 crisisplan.
In het 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.
In hoofdstuk 1, 7 en bijlage 3 van de ABTN zijn de risico’s waaraan SPT blootstaat
beschreven. Deze risico’s kunnen ertoe leiden dat de primaire doelstelling, het beschermen
tegen de financiële gevolgen van ouderdom, invaliditeit en overlijden middels het uitkeren
van pensioenen, nu of op de lange termijn in gevaar komt. Het bestuur is in dat geval
genoodzaakt aanvullende maatregelen te nemen, aangeduid als crisismaatregelen.
Dit crisisplan geeft een beschrijving van maatregelen die het bestuur op korte termijn
effectief zou kunnen inzetten indien de dekkingsgraad en als gevolg de beleidsdekkingsgraad
zich bevindt onder, of zeer snel beweegt richting, kritieke waarden, waardoor het realiseren
van de primaire doelstellingen van het fonds (het verstrekken van pensioen aan de
deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden) in gevaar komt. Dit crisisplan
beschrijft de te hanteren kritische ondergrenzen, de beschikbare maatregelen, de effectiviteit,
evenwichtigheid en mate van inzetbaarheid van deze maatregelen en de te volgen
communicatie- en besluitvormingsprocessen.
Het crisisplan is voor het bestuur een leidraad en geen spoorboekje. Het bestuur zal de in dit
plan gedefinieerde crisisvarianten en de te treffen maatregelen altijd afwegen tegen de aard
van de crisis en de omstandigheden van het moment. Het crisisplan zal periodiek
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden.
Het crisisplan van SPT is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet en
artikel 29b van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.
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2. Crisissituatie
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.

Het bestuur maakt voor de vaststelling van het feit of er sprake is van een crisissituatie
onderscheid naar:
1. een situatie waar de beleidsdekkingsgraad lager is dan de kritieke dekkingsgraad. In
dit geval is sprake van een crisissituatie en wordt van het bestuur verwacht dat zij de
maatregelen treft als beschreven in dit crisisplan; of
2. een situatie waar de beleidsdekkingsgraad lager is dan het Minimaal Vereist Eigen
Vermogen (hierna: de gevarengrens). In dit geval is nog geen sprake van een
crisissituatie als bedoeld in dit crisisplan maar treedt het crisisplan wel in werking en
wordt van het bestuur verwacht dat zij reeds anticipeert op een mogelijke
crisissituatie..

Herstelplansituatie (beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad)
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 uitgaan van de op dat moment geldende marktsituatie en het
op dat moment verwachte economische scenario. In een herstelplan wordt gebruik gemaakt
van schattingen en projecties. De gehanteerde schattingen en projecties worden gekozen in
afstemming met het bestuur van het pensioenfonds. Uit het herstelplan volgt wat het reguliere
herstelvermogen is bij ongewijzigd beleid en zonder aanvullende maatregelen.
Het fonds dient een korting door te voeren indien (1) SPT binnen de looptijd van het
herstelplan niet kan herstellen uit de situatie van vermogenstekort en (2) de
beleidsdekkingsgraad van SPT op zes successieve opvolgende meetmomenten
(beleidsdekkingsgraad per jaareinde) niet boven het Minimaal Vereist Eigen Vermogen
uitkomt.
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Crisissituatie (beleidsdekkingsgraad lager dan de kritieke dekkingsgraad)
Er is sprake van een crisissituatie wanneer de beleidsdekkingsgraad daalt tot onder de kritieke
dekkingsgraad. Een beleidsdekkingsgraad lager dan de kritieke dekkingsgraad betekent dat
de ingediende herstelplannen onvoldoende fungeren en vermindering van
pensioenaanspraken en pensioenrechten naderbij komt. Deze crisissituatie noodzaakt een
direct optreden van het bestuur op korte termijn.
Deze situatie zal doorgaans ontstaan door langdurig lagere rendementen en/of een dalende
rentestand, maar kan ook ontstaan door korte termijn volatiliteit op de financiële markten.
Vanaf deze beleidsdekkingsgraad kan het fonds geen toeslagen meer verlenen en is ook de
hoogte van de nominale pensioenen in gevaar..

Kritieke dekkingsgraad
De kritieke beleidsdekkingsgraad is zodanig bepaald dat het pensioenfonds vanaf deze
beleidsdekkingsgraad op basis van het reguliere beleid nog zonder kortingen kan herstellen.
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 december 2016 zoals gepubliceerd door DNB. Deze RTS is op basis van de UFRmethodiek vastgesteld, zoals ingevoerd per 15 juli 2015. Met uitzondering van de
gehanteerde RTS zijn de aannames gelijk aan de aannames zoals verondersteld in het
herstelplan ingediend in maart 2017. De (voornaamste) onderliggende aannames bij dit
herstelplan zijn te vinden in de bijlage bij dit crisisplan.

De kritieke dekkingsgraad bedraagt per 31 december 2016 96,0%
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 gevarengrens ligt boven de
kritieke beleidsdekkingsgraad en wordt gelijkgesteld aan het Minimaal Vereist Eigen
Vermogen van 104%.
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 vanaf dat moment
niet meer in werking .
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3. 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.
Het bestuur is in geval van een crisissituatie genoodzaakt maatregelen te nemen, aan te
duiden als crisismaatregelen. Indien de beleidsdekkingsgraad onder het Minimaal Vereist
Eigen Vermogen is gezakt, zal het bestuur onderzoeken welke van de ter beschikking staande
maatregelen passend zijn, gelet de aard van de situatie. Het bestuur heeft alle mogelijke
crisismaatregelen onderzocht wat heeft geresulteerd in de volgende mogelijke maatregelen.
Onder elke maatregel, in volgorde van prioritering, volgt een korte toelichting.
Het verhogen van de premie behoort als gevolg van de CDC-systematiek niet tot de
mogelijke maatregelen.
1. Aanpassen toeslagen
Het geheel of gedeeltelijk achterwege laten van de voorwaardelijke toeslagverlening
van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden wordt niet als crisismaatregel
aangemerkt, maar als een regulier sturingsmiddel binnen het beleid van het fonds.
Indien de beleidsdekkingsgraad onder de volledige toeslagengrens ligt, zal de
toeslagverlening worden beperkt. Indien de beleidsdekkingsgraad onder de
toeslagengrens ligt, zal er geen toeslagverlening plaatsvinden. In hoofdstuk 7 van
deze ABTN is het toeslagenbeleid beschreven.

2. Aanpassen beleggingsportefeuille en risico-beheersingsinstrumenten
De risico’s die in de beleggingssfeer worden genomen, hangen in principe niet af van
de dekkingsgraad van SPT. 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. Indien het fonds een herstelplan heeft, dient het fonds bij het aanpassen
van het beleggingsbeleid rekening te houden met de eisen van de toezichthouder
(geen herstelvertraging en geen toename van het totale risico).
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3. Korten aanspraken en rechten
Als uiterste sturingsmiddel kan het Bestuur besluiten tot vermindering van verworven
pensioenaanspraken en pensioenrechten indien:

-

het pensioenfonds gezien de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de bij of
krachtens artikel 131 PW gestelde eisen ten aanzien van het minimaal vereist
eigen vermogen of de bij of krachtens artikel 132 PW gestelde eisen ten aanzien
van het vereist eigen vermogen;

-

het pensioenfonds niet in staat is binnen een redelijke termijn te voldoen aan
artikel 131 PW of artikel 132 PW zonder dat de belangen van deelnemers,
gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de
werkgever onevenredig worden geschaad; en

-

alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het
beleggingsbeleid, zijn ingezet in het herstelplan, bedoeld in artikel 138 PW of
artikel 139 PW.

In artikel 17 (lid 6) van het pensioenreglement d.d. januari 2017 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.

Het bestuur streeft naar een evenwichtige belangenbehartiging waarbij het totale
pakket aan te nemen crisismaatregelen bij het vaststellen van de korting in
ogenschouw genomen zal worden. Er wordt niet meer gekort dan strikt nodig is om
voldoende te kunnen herstellen. Bij de uitwerking hiervan kan in het kader van een
evenwichtige belangenbehartiging onderscheid gemaakt worden tussen de
verschillende deelnemerscategorieën.
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Het bestuur realiseert zich dat pensioengerechtigden geen verdiencapaciteit meer
hebben en hierdoor in eerste instantie zwaarder getroffen lijken dan de deelnemers en
gewezen deelnemers.

Het pensioenfonds informeert de deelnemers, gewezen deelnemers,
pensioengerechtigden en de werkgever(s) schriftelijk (zoals genoemd in hoofdstuk 8
van deze ABTN) over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en
pensioenrechten. De vermindering kan op zijn vroegst een maand na deze
informatieverstrekking worden gerealiseerd.
In onderstaand overzicht is opgenomen op grond van welke juridische gronden de inzet van
genoemde maatregelen gerechtvaardigd is en is een verwijzing naar de fondsdocumenten
opgenomen.
Juridische legitimiteit maatregelen
Crisismaatregel

Pensioenreglement
(d.d. januari 2017)

Uitvoeringsovereenkomst

Abtn

Inzet en prioriteit

Niet indexeren

Artikel 15

Artikel 11

Hoofdstuk 7

Regulier beleid

Hoofdstuk7, bijlage 1

Regulier beleid

Hoofdstuk 8

Eerste

Beleggingsbeleid aanpassen
Korten opgebouwde
pensioenen

Artikel 17 (lid 6)

Artikel 7

De mogelijkheid tot vermindering van pensioenaanspraken is in alle relevante
fondsdocumenten opgenomen.
Effectiviteit
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.
Crisismaatregel

Inzet maatregel

Impact op dekkingsgraad

Effectiviteit
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Crisismaatregel

Inzet maatregel

Impact op dekkingsgraad

Effectiviteit

Niet indexeren

Regulier bij een
beleidsdekkingsgraad
< 110%

n.v.t.

n.v.t. in geval van een
crisissituatie

onbekend

jaarlijks

circa 2% punt

eenmalig

Aanpassing
beleggingsbeleid
Verminderen van
pensioenaanspraken
en -rechten

2% vermindering

Het aanpassen van het beleggingsbeleid 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.
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. In het hierna volgende overzicht is opgenomen
welke groep(en) belanghebbenden bij een bepaalde maatregel word(t)(en) getroffen.
Impact maatregelen belanghebbenden

Maatregel

Niet indexeren
Beleggingsbeleid aanpassen
Vermindering van
pensioenaanspraken en -rechten

Deelnemers

Gewezen
deelnemers

Pensioengerechtigden

Aangesloten
onderneming(en)

Ja

Ja

Ja

Nee

Mogelijk

Mogelijk

Mogelijk

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

4. Communicatie richting belanghebbenden
Onderdeel van dit financieel crisisplan is ons communicatiebeleid richting de
belanghebbenden.
Communicatietraject omtrent crisisplan
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Belanghebbende partij

Welke vorm

Wanneer

Hoofdboodschap

Toezichthouder

brief
crisisplan

binnen vier weken

Werkgever

mondeling
bief

binnen vier weken

Bestaan en doel van crisisplan.
Inhoud op hoofdlijnen:
Belangrijkste maatregelen inclusief
gevolgen voor belanghebbenden:

Verantwoordingsorgaan

mondeling

binnen vier weken

Actieve deelnemers

nieuwsbrief

binnen vier weken

Gewezen deelnemers

nieuwsbrief

binnen vier weken

Pensioengerechtigden

nieuwsbrief

binnen vier weken

Regulier beleid;
Verminderen aanspraken.
Belangenafweging.

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. 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.
Communicatie wanneer het fonds zich in een crisis bevindt
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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.
Communicatietraject voor melding crisissituatie
Belanghebbende partij

Welke vorm

Wanneer

Hoofdboodschap

Toezichthouder

mondeling
brief

onverwijld
binnen een week

Werkgever

mondeling
brief

binnen een week
binnen twee weken

Verantwoordingsorgaan

mondeling
brief

binnen een week
binnen twee weken

Verslechtering financiële situatie
fonds.
Mogelijke maatregelen inclusief
gevolgen:
Verminderen van aanspraken.
Impact en afweging maatregelen.
Belangenafweging

Actieve deelnemers

brief

binnen twee weken

Gewezen deelnemers

brief

binnen twee weken

pensioengerechtigden

brief

binnen twee weken

Communicatietraject voor inhoud maatregelen
Belanghebbende partij

Welke vorm

Wanneer

Hoofdboodschap

Toezichthouder

brief

binnen twee maanden

Werkgever

brief

binnen zes weken

Verantwoordingsorgaan

brief

binnen zes weken

Actieve deelnemers

brief

binnen tien weken

Financiële situatie
Maatregel(en) die genomen worden
Gevolgen van de maatregel voor de
deelnemer
Evenwichtige verdeling en
belangenbehartiging
Verwachtingen

Gewezen deelnemers

brief

binnen tien weken

Pensioengerechtigden

brief

binnen tien weken

Gedurende crisissituatie zal het bestuur alle belanghebbende partijen informeren over het
verloop van het herstelplan.
Beleid ongedaan maken crisismaatregelen
Indien het fonds pensioenaanspraken en pensioenrechten heeft gekort, kan het fonds de
toegepaste vermindering van de pensioenaanspraken (gedeeltelijk) ongedaan maken. In
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onderstaande tabel is het communicatietraject na ongedaan maken van de maatregelen
weergegeven.
Communicatietraject voor ongedaan maken maatregelen
Belanghebbende partij

Welke vorm

Wanneer

Hoofdboodschap

Toezichthouder

brief

binnen vier weken na
bestuursbesluit

Werkgever

brief

binnen vier weken na
bestuursbesluit

Verantwoordingsorgaan

brief

binnen vier weken na
bestuursbesluit

Verbetering financiële situatie
Maatregel(en) (gedeeltelijk)
ongedaan gemaakt
Gevolgen van het ongedaan maken
van de maatregelen voor de
deelnemer
Evenwichtige verdeling en
belangenbehartiging

Actieve deelnemers

brief

binnen vier weken na
bestuursbesluit

Gewezen deelnemers

brief

binnen vier weken na
bestuursbesluit

Pensioengerechtigden

brief

binnen vier weken na
bestuursbesluit
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5. Uitvoering van crisismaatregelen

In het geval van een crisissituatie treedt het bestuur onderling binnen één week in overleg. In
geval van crisissituatie zal het bestuur handelen conform de wettelijk gestelde termijnen voor
een herstelplan en op basis van het gestelde in dit crisisplan.

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

Niet indexeren

Besluit

Beleggingsbeleid aanpassen

Besluit

Vermindering van
pensioenaanspraken en -rechten

Besluit

Werkgever en
werknemersvertegenwoordigers

Verantwoording
sorgaan

Tijdstip
implementatie

Informeren

Informeren

1 januari

Informeren

1 januari

Advies

Wettelijk

Informeren

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.
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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.
Bijlage

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

Vereiste beleidsdekkingsgraad

111,9%

Minimale vereiste beleidsdekkingsgraad

104,0%

Peildatum deelnemersbestand

31 december 2016

Rendementen o.b.v. parameters zoals vastgesteld
door de “Commissie Parameters”.
Jaar 1

2,04%

Jaar 2

2,12%

Jaar 3

2,16%

Jaar 4

2,39%

Jaar 5

2,55%

Jaar 6

2,74%

Jaar 7

2,98%

Jaar 8

3,15%

Jaar 9

3,31%

Jaar 10

3,42%
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Noodprocedure Crisisplan
Inleiding
Conform artikel 145 van de Pensioenwet en artikel 29b van het Besluit financieel
toetsingskader pensioenfondsen heeft Stichting Pensioenfonds Trespa (hierna: SPT) een
financieel crisisplan opgesteld. Het financieel crisisplan maakt deel uit van de beschrijving
van de beheerste en integere bedrijfsvoering en is opgenomen in de Actuariële en
bedrijfstechnische nota (hierna: ABTN).
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.
Verder is opgenomen in norm 4 van de Code Pensioenfondsen dat het bestuur zorgt voor een
noodprocedure om in spoedeisende situaties te kunnen handelen. Deze noodprocedure gaat
over de besluitvorming, zowel wat betreft organisatie als bevoegdheden.
In aanvulling op het financieel crisisplan en om te voldoen aan norm 4 van de Code
Pensioenfondsen, heeft het bestuur besloten om een noodprocedure te op te stellen, waarin
het een en ander is vastgelegd, om ingeval van een (financiële) crisissituatie adequaat te
kunnen reageren.
In dit document wordt vastgelegd wat er wordt verstaan onder een crisis, wie deze meldt en
hoe er door wie op welk moment actie wordt ondernomen.
1. Eerste aanspreekpunt in geval van crisis
In geval van een (financiële) crisissituatie ligt de eerste actie bij het Bestuur c.q. de
bestuursleden. In geval van een financiële crisis is het eerste aanspreekpunt Erik Goris,
bestuurslid namens de werkgever. In geval van zijn afwezigheid is Marten Niemantsverdriet
(Voorzitter Bestuur en eveneens bestuurslid namens de werkgever) het aanspreekpunt.
In geval van een niet financiële crisis is het eerste aanspreekpunt Ingrid van Herten
(Secretaris van het fonds en bestuurslid namens de werknemers). In geval van haar
afwezigheid, is , zolang het Bestuur nog een vacature heeft, Marten Niemantsverdriet het
aanspreekpunt (zie tabel 1 voor namen en contactgegevens).
2. Vaststellen van een crisis
In het financieel crisisplan is vastgelegd wanneer een (financiële) crisissituatie optreed. Dit is
het geval indien de kritieke ondergrens van de beleidsdekkingsgraad wordt bereikt. Een
(financiële) crisis kan ook optreden ingeval van een calamiteit bij de vermogensbeheerder.
Ook in geval van een niet financiële crisissituatie, zal de crisis dienen te worden vastgesteld.
Een crisis kan zijn het onverwacht wegvallen van één of meerdere bestuurders, een calamiteit
bij een partijen waaraan het fonds de administratie heeft uitbesteed, een calamiteit bij de
werkgever die van grote invloed is op het reilen en zeilen van het fonds, zie daartoe ook de
incidentenregeling.
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De crisis wordt vastgesteld door het betreffende bestuurslid, dat het eerste aanspreekpunt is in
geval van een crisis. Deze beoordeelt of het zich hier om een noodsituatie gaat, de melding
van een crisis kan komen van een ander bestuurslid, de Pensiondesk en eventueel een van de
stakeholders, dan wel de actuaris of accountant.
3. Bepalen van de vervolgactie bij een (financiële) crisissituatie
In geval van de melding van een vermoedelijke crisis wordt binnen 24 uur een
bestuursvergadering belegd, waarbij de Pensiondesk en de Compliance Officer aanwezig
zijn, dit kan middels een conference call dan wel een fysieke vergadering. Bij afwezigheid
mandateert het afwezige bestuurslid, een ander bestuurslid die wel aanwezig is. Het in de
vergadering aanwezige Bestuur zal vervolgens in staat zijn om in geval van een crisissituatie
unaniem de vervolgactie(s) te bepalen. Bij het bepalen van de vervolgacties zal indien het
Bestuur dit noodzakelijk acht, de adviseur van het Pensioenfonds, worden geraadpleegd.
Elementen die bij de te nemen vervolgacties dienen mee te wegen zijn:
• de alternatieve beleidsacties die door het Pensioenfonds genomen kunnen worden;
• de uitvoerbaarheid van de alternatieve beleidsacties;
• de verwachte impact van deze acties op het risicogebruik;
• de verwachte kosten van een beleidsactie, inclusief het eventueel terugdraaien van deze
actie;
• uitlegbaarheid van de te ondernemen acties aan de deelnemers, pensioengerechtigden,
gewezen deelnemers, overige stakeholders en de toezichthouder. Dit om een eventuele
reputatieschade te vermijden. De communicatie in geval van een noodprocedure is
vastgelegd in het communicatieplan;
• de mogelijke gevolgschade voor het Pensioenfonds.
Wat betreft dit laatste punt geldt dat het Bestuur zich altijd moet afvragen hoe mogelijke
acties zich verhouden tot de (realisatie van de) lange termijn doelstellingen van het
Pensioenfonds.
De termijn waarvoor de noodmaatregelen gelden wordt expliciet benoemd c.q. begrensd. Bij
het uitvoeren van de acties zal primair gekeken worden op welke wijze het risico zo effectief
en efficiënt mogelijk kan worden gemitigeerd. Het Bestuur besluit over het vervolg op de
crisissituatie.
5. Beperkingen aan de vervolgactie
De vervolgactie dient in ieder geval aan de volgende criteria te voldoen.:
• Indien een crisissituatie is vastgesteld, is de voorwaarde voor de daarop te ondernemen
acties dat deze moeten leiden tot het mitigeren van het risico;
• De te treffen maatregelen kunnen ertoe leiden dat andere, nieuwe risico’s worden
geïntroduceerd. Deze nieuwe risico’s mogen de bestaande risico’s echter niet overtreffen,
deze dienen kleiner te zijn.
Bij afwijking van deze criteria dient het Bestuur opnieuw te beoordelen of dit de juiste
maatregelen zijn.
6. Processtappen
Vaststellen mogelijke crisissituatie
• Er wordt een (markt)situatie gesignaleerd die mogelijk als crisissituatie geclassificeerd
kan worden. Deze situatie wordt gemeld bij het eerste aanspreekpunt;
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•
•
•
•

•

De waarnemer van de mogelijke crisissituatie stuurt per e-mail een analyse van de
mogelijke crisissituatie aan het Bestuur, Pensiondesk en Compliance Officer;
Instellen noodprocedure, definiëren acties
Het eerste aanspreekpunt informeert het Bestuur zo snel mogelijk over het feit dat er
sprake is van een crisissituatie en plant de speciale bestuursvergadering binnen 24 uur;
Het Bestuur stelt in de speciale vergadering, na mogelijke consultatie van adviseur, vast
dat het crisis en stelt een actieplan vast dat voldoet aan de vereisten genoemd onder punt
4 (Beperkingen aan de vervolgactie). Het Bestuur in samenwerking met de Pensiondesk
en Compliance Officer zorgt voor vastlegging van het actieplan. Hierbij dienen duidelijk
de overwegingen en motiveringen te worden geëxpliciteerd;
Het Bestuur geeft instructies tot uitvoering van het actieplan.

Uitvoeren acties
• De vervolgactie(s) worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
• Het Bestuur informeert haar deelnemers, de directie en de overige stakeholders inzake de
uitgevoerde vervolgacties, de gevolgen hiervan op het risico en de
portefeuillesamenstelling en de kosten.
• Het Bestuur legt de gevolgde procedure inzake de besluitvorming (crisissituatie, inzet
noodprocedure en vervolgacties) en de impact van de vervolgacties op hoofdlijnen vast.
De complete verantwoording van de gevolgde procedure wordt geagendeerd voor de
eerstvolgende vergadering van het Bestuur, de Beleggingscommissie, de
Communicatiecommissie, de Compliance Officer, Verantwoordingorgaan en
Pensiondesk.
• Het Bestuur en Verantwoordingsorgaan stellen vast of de besluitvorming conform de
richtlijnen van dit document heeft plaatsgevonden en of de vervolgacties aan de
voorwaarden hebben voldaan.
• De Pensiondesk legt de procesgang tijdens de crisissituatie vast.
7. Contactgegevens bij crisissituatie
Financiële crisis:
Naam
E-mail
Eerste aanspreekpunt: Erik Goris
erikgoris007@gmail.com
Tweede aanspreekpunt:Marten Niemantsverdriet niema029@planet.nl
Niet financiële crisis
Eerste aanspreekpunt:

Ingrid van Herten

i.van.herten@trespa.com

Tweede aanspreekpunt:Marten Niemantsverdriet niema029@planet.nl
Compliance Officer

Frans Verheijen

F.Verheijen@trespa.com

Pensiondesk

Marielle van Driel

m.van.driel@trespa.com
pensiondesk@trespa.com
stefan.popelier@mercer.com

Stefan Popelier

Telefoon
0029-75949797
+32(496)583077

0495-458297
06-29175333
+32(496)583077
0495-458823
06- 51660260
0495-458172
06-15642464
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Bijlage 7 – Ervaringssterfte
Stichting Pensioenfonds Trespa Ervaringssterfte op basis van het Willis Towers Watson
Model Ervaringssterfte 2020
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