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1. Bestuursverslag 
 

1.1. Overzicht van kerncijfers en kengetallen 

(bedragen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld) 

 
 2021 2020 2019 2018 2017 

      
Aantallen deelnemers      
Actieve deelnemers 336 337 345 345 337 
Gewezen deelnemers 142 131 123 117 115 
Gepensioneerden 170 158 142 127 118 
 ───── ───── ───── ───── ───── 
Totaal 648 626 610 589 570 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

      

Dekkingsgraad in %      

Feitelijk aanwezig, berekening DNB  132,5 118,3 113,1 110,5 118,3 
      

Benodigde dekkingsgraad fonds 119,3 119,4 119,5 119,5 120,6 

Beleidsdekkingsgraad 127,2 106,8 110,5 116,9 115,1 

Reële dekkingsgraad 103,7 87,5 89,4 95,3 93,5 

      
Technische voorziening risico pensioenfonds 180.572 192.343 176.851 149.285 142.764 
      
Technische voorziening risico deelnemers  12.035 11.064 10.839 9.511 9.472 
      
Toeslagverlening1      
Actieven per 1 juli in % 0,00 0,18 1,70 0,78 0,00 
Inactieven per 1 januari in % 0,00 0,11 0,77 0,53 0,00 
      
Premie      
Zuivere kostendekkende premie 7.665 7.123 5.977 5.730 5.786 
Feitelijk ontvangen premie 7.442 6.959 6.126 6.000 6.189 

Gedempte premie 6.627 6.419 5.916 5.689 5.334 
      
Pensioenuitvoeringskosten 675 649 489 465 439 
Administratiekosten per deelnemer in €  1.335 1.312 1.004 985 967 
      
Pensioenuitkeringen 3.212 2.908 2.561 2.512 2.309 

      
Beleggingen risico fonds      
Aandelen 128.424 122.724 101.176 78.509 91.241 
Vastrentende waarden 111.849 105.012 98.766 86.524 75.190 
Vastgoed 13 40 54 139 898 
Derivaten 330 645 155 2.836 1.790 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
Totaal 240.616 228.421 200.151 168.008 169.119 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
      
      
      
Beleggingen risico deelnemer 12.035 11.064 10.839 9.511 9.472 
      
Vermogenssituatie en solvabiliteit      

Algemene reserve 62.665 37.232 24.679 16.659 27.848 

Vereist eigen vermogen2 37.250 39.407 36.576 30.936 31.432 

Minimaal vereist eigen vermogen 7.561 8.093 7.441 6.216 6.034 

 

  

 
 
 
1 Besluitvorming vindt plaats nadat de jaarrekening is vastgesteld. Heeft betrekking op toeslagverlening over voorgaand jaar. 
2 Met ingang van 2015 is het vereist eigen vermogen inclusief DC regeling. 
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 2021 2020 2019 2018 2017 

      
Beleggingsopbrengsten 10.895 25.831 34.388 -6.990 10.494 
      
Kosten vermogensbeheer 811 728 801 736 738 
      
Transactiekosten 118 78 127 nb nb 
      
Beleggingsperformance fondsbeleggingen in %      

Beleggingsrendement  4,57 12,60 21,30 -3,73 7,02 
Beleggingsrendement exclusief valuta afdekking  6,60 10,29 24,41 -1,79 3,39 
Benchmark exclusief valuta afdekking 6,76 9,96 24,17 -1,40 2,85 
Kosten vermogensbeheer in % van  
   gemiddeld belegd vermogen 0,35 0,34 0,39 0,42 0,45 
Transactiekosten in % van gemiddeld belegd 
vermogen 0,05 0,04 0,07 nb nb 
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1.2. Karakteristieken van het pensioenfonds 
 
Profiel 
Stichting Pensioenfonds Croda (‘PFC’) heeft ten doel het verlenen of doen verlenen van pensioen, de eventueel daarop 
toegekende toeslagen en/of andere uitkeringen aan werknemers, (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en 
hun nagelaten betrekkingen, een en ander in overeenstemming met de pensioenreglementen.  
 
PFC is opgericht op 1 augustus 2007 en statutair gevestigd in Gouda en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 24419271. PFC is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij koepelorganisatie 
Pensioenfederatie. De adresgegevens van het fonds zijn: Buurtje 1, 2802 BE Gouda. 
 
PFC voert zijn taken uit in opdracht van Croda Nederland B.V. gevestigd te Gouda. Voor deze onderneming worden de 
volgende pensioenregelingen uitgevoerd:  
 
Pensioenregeling 2006 
Voor deelnemers die op 31 december 2005 deelnemer waren aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds 
Noblesse en die zijn geboren vóór 1 januari 1950. Deze pensioenregeling heeft geen actieve deelnemers meer. 

 
Combinatiepensioen 2006 
Voor medewerkers die op 31 december 2005 deelnemer waren aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds 
Noblesse en die zijn geboren op of na 1 januari 1950 én voor medewerkers die vanaf 1 januari 2006 in dienst zijn 
gekomen. 
 
Missie, visie en strategie  
Het bestuur heeft de missie, visie en strategie van het pensioenfonds vastgesteld: 
• Missie: 

o PFC zorgt als zelfstandig pensioenfonds voor een professionele en doelmatige uitvoering van de 
pensioenregeling die tussen sociale partners is overeengekomen. PFC communiceert hierover op 
begrijpelijke wijze naar alle betrokkenen: werknemers, (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en 
hun nagelaten betrekkingen. Het bestuur ziet erop toe dat de uitvoering transparant en (kosten)efficiënt 
plaatsvindt. 

• Ambitie: 
o PFC is een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds dat zijn financiële verplichtingen en ambities gericht op 

het indexeren (waardevast houden van uitkeringen nu en in de toekomst) waar kan maken. 
• Visie: 

o In de komende jaren verwachten wij veel ingrijpende ontwikkelingen op het gebied van pensioenen. Het is 
ons streven om de betrokkenheid van alle belanghebbenden te vergroten door duidelijke communicatie. Op 
deze manier kunnen de verwachtingen worden gemanaged, nu en in de toekomst. Nauwe samenwerking 
met de sociale partners, adviseurs en uitvoerende partijen op het gebied van vermogensbeheer en 
pensioenuitvoering, is cruciaal om onze missie te kunnen realiseren. De ambitie blijft erop gericht om de 
pensioenuitkeringen waardevast te houden. 

• Strategie: 
o Solidariteit en collectiviteit: PFC zal de risico’s die in de regeling aanwezig zijn, zo evenwichtig mogelijk over 

alle belanghebbenden verdelen; 
o Transparantie en betrokkenheid: PFC wil transparantie en betrokkenheid realiseren door de informatie te 

verstrekken die de belanghebbenden daadwerkelijk helpt om de juiste keuzes op pensioengebied te maken. 
PFC geeft daarbij een helder inzicht in de pensioensituatie. 

• Professionalisering: 
o PFC houdt zich aan de Code Pensioenfondsen. Deze code richt zich op de drie functies van ‘goed 

pensioenfondsbestuur’: besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen over wat het pensioenfonds 
gepland en gerealiseerd heeft; 

o PFC zorgt voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de pensioenregeling met behulp van adequate 
externe ondersteuning; 

o PFC zorgt met interne en externe scholingsfaciliteiten voor voldoende deskundigheid en integriteit van het 
bestuur en het verantwoordingsorgaan en bewaakt deze. 
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1.3. Bestuur en organisatie 
 
Beheerste en integere bedrijfsvoering  
Het beleid van PFC is gericht op een beheerste en integere bedrijfsvoering. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in 
artikel 143 van de Pensioenwet. Dit houdt onder meer in: 
• een adequate administratieve organisatie en interne controle en risicobeheersing; 
• analyse en beheersing van het integriteitsrisico; 
• voorkomen van belangenverstrengelingen; 
• duurzame beheersing van (financiële) risico’s; 
• jaarlijks uitvoeren van een haalbaarheidstoets. 
 
Actuariële bedrijfstechnische nota 
In de actuariële bedrijfstechnische nota (ABTN) zijn alle afspraken van het pensioenfonds vastgelegd. In feite is dit het 
spoorboekje van het fonds. Alle zaken die in de verschillende fondsstukken zijn vastgelegd, zijn opgenomen in de 
ABTN. De ABTN is in het verslagjaar op de volgende punten gewijzigd en laatstelijk vastgesteld geldend voor het 
boekjaar eindigend op 31 december 2021. Op hoofdlijnen betrof dit de volgende wijzigingen in het verslagjaar: 
• update paramaters, grenzen, herstelplan, haalbaarheidstoets, crisisplan, flexibiliseringsfactoren; 

• premie- en financieringssystematiek gewijzigd, de premiepercentages zijn nu vastgesteld voor de periode tot en 
met 2023. Mocht de premie niet voldoende zijn voor het toekennen van 1,845% aanspraak in dat jaar, dan 
wordt de toe te kennen aanspraak verlaagd. De gedempte kostendekkende premie wordt berekend op basis 
van een verwacht rendement voor het vaststellen van de kostprijs van pensioen; 

• conversiefactoren voor de herziening van de pensioenleeftijd naar 68 jaar (was 67); 
• als gevolg van EU-wetgeving (SFDR- Sustainable Finance Disclosure regulations) is per 11 maart 2021 een 

paragraaf over maatschappelijk verantwoord beleggen toegevoegd.  
 
Bestuur 
PFC staat onder leiding van een bestuur, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgever, vertegen-
woordigers van de werknemers en gepensioneerden. Ultimo 2021 is het bestuur als volgt samengesteld: 
 
Namens werkgever 
Functie Naam Dagelijkse functie Vanuit Aftredend 
Voorzitter Ron van ’t Hof (m, 1969) Financieel directeur Croda    30 juni 2025 
Secretaris Wim Keijzer (m, 1957) Buyer logistics Croda 31 december 2023 
Algemeen lid Sandra Bertram (v,1972) Extern bestuurslid Croda 30 juni 2024 
     
Namens werknemers 
Functie Naam Dagelijkse functie Vanuit Aftredend 
Algemeen lid Hans Müller (m, 1962) IT-Manager Croda      30 juni 2023 
Vacature      
     
Namens gepensioneerden    
Algemeen lid  Nico Man (m, 1947) Gepensioneerd, was 

financial manager 
Pensioengerechtigden 31 december 2022 

 
In 2021 is Hans Müller herbenoemd tot 30 juni 2023 en Ron van ’t Hof is herbenoemd tot 30 juni 2025. 
 
Helaas heeft Sandra Bertram om persoonlijke reden aangegeven om per april 2022 haar bestuurslidmaatschap neer te 
leggen. Hierdoor is een vacature ontstaan in de werkgeversposities in het bestuur. Het bestuur beraadt zich over de 
vervulling van de vacature. 
 
De sinds 2020 bestaande vacature namens de werknemers is nog niet ingevuld. Nu er twee vacatures zijn, neemt de 
werkdruk voor het zittende bestuur verder toe. Het bestuur is voornemens om op korte termijn minimaal een van de 
twee posities in te vullen. Met name het Pensioenakkoord en het door de sociale partners beoogde einde van de 
uitvoeringsovereenkomst met het fonds per eind 2023 zullen veel aandacht vragen van het bestuur waardoor het 
mogelijk noodzakelijk is om beide vacatures in te vullen. 
 
PFC heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden, voor zover in dienst of in dienst geweest van de werkgever, 
ontvangen van het pensioenfonds geen bezoldiging voor deze functie. Voor externe bestuursleden is een 
beloningsbeleid vastgesteld. Dit beleid is gebaseerd op de Code Pensioenfondsen en normstelling zoals opgesteld door 
de Pensioenfederatie. 
 
Het bestuur bestaat voor de helft uit werkgeversleden en voor de andere helft uit werknemersleden en uit 

pensioengerechtigde leden. De benoemingsperiode is vier jaar en de bestuursleden kunnen worden herbenoemd. De 
verdeling tussen de zetels van werknemersleden en pensioengerechtigde leden vindt plaats op basis van onderlinge 
getalsverhouding. De pensioengerechtigde leden bezetten echter nooit meer dan vijfentwintig procent (25%) van het 
totaal aantal zetels van het bestuur van het pensioenfonds. De drie werkgeversbestuursleden worden benoemd door 
de directie van Croda Nederland B.V. De twee werknemersbestuursleden worden benoemd door de Ondernemingsraad 
(‘OR’). Het pensioengerechtigde bestuurslid wordt benoemd na verkiezingen door de pensioengerechtigden of op 
voordracht van de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan, mits deze 
vertegenwoordiger door verkiezingen is benoemd.  
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Indien een bestuurszetel niet is bezet, kan het bestuur wel rechtsgeldig besluiten nemen. Voor het nemen van de 
besluiten moeten minimaal drie leden stemmen en moet iedere geleding vertegenwoordigd zijn waarbij de 
vertegenwoordiger van de gepensioneerden wordt gezien als namens de werknemers. Bij ongelijke stemverhoudingen 
wordt het stemrecht (3 stemmen) per geleding toebedeeld aan de aanwezige leden van de geleding. Indien er minder 
dan 3 leden zijn, dan wordt het stemrecht bij 2 leden 1,5 zodat de stemverhoudingen hetzelfde blijven. 
 
Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar plenair en eventueel aanvullend als de voorzitter of 2 andere leden 
van het bestuur dit wenselijk achten.  
 
Tot mei 2022 heeft het bestuur de volgende vergaderingen gehouden, bij alle vergaderingen was een toehoorder van 
het Verantwoordingsorgaan aanwezig. In alle vergaderingen is de ontwikkeling van de dekkingsgraad besproken. De 
belangrijkste onderwerpen per vergadering waren: 
 

Datum Belangrijkste onderwerp 

15 januari 2021 Jaarlijkse vaststelling opbouw, premie en drempels etc. Aanpassing pensioenreglement inzake 
beleggingspensioengrens en vaststelling pensioenopbouw door bestuur bij fiscale wijzigingen. 
Risicohouding DC regeling toegevoegd aan ABTN.  

22 januari en 12 
februari 2021 

Studie bijeenkomsten over Pensioenakkoord met Sprenkels en Verschuren. 

19 februari 2021 Beleggingen vierde kwartaal 2020. Actualisering mandaat BNPP en transitie naar ander 
beleggingsfonds voor Ontwikkelende markten. 

12 maart 2021 Herstelplan 2021. Beleidsaanpassing in kader van SFDR (Sustainable Finance Disclosure 
Regulations) vaststellen. 

23 maart 2021 Visitatie over 2021 met Visitatiecommissie, Verantwoordingsorgaan en bestuur.  

24 maart 2021 Voortgang onderzoek versobering regeling door werkgever. 

23 april 2021 Gezamenlijk overleg met Verantwoordingsorgaan over rapportage visitatie 2021 en de enquêtes 
over risicohouding en maatschappelijk verantwoord beleggen. Jaarrapportage compliance officer. 

  3 mei 2021 Bespreking enquête communicatie. Voorgenomen verkoop Croda Nederland en andere Croda 
bedrijven, effecten voor pensioenfonds.  

12 mei 2021 Onderzoek naar mogelijke overdracht aanspraken naar verzekeraar of andere pensioeninstelling 

21 mei 2021 Beleggingen eerste kwartaal 2021. 

28 mei 2021 Haalbaarheidstoets 2021. 

24 juni 2021 Vaststelling jaarrekening 2020. 

26 juni 2021 Herziening pensioenregeling. 

7 juli 2021 Herziening pensioenregeling, inhaalindexatie en aanpassingen in ABTN voor nieuwe regeling. 

10 september 
2021 

Nieuwe pensioenstelsel, herziening regeling en impact op beleggingsbeleid. Beleggingen tweede 
kwartaal 2021. Aanvangshaalbaarheidstoets herziening regeling. 

8 oktober 2021 Herziening regeling, toekomst pensioenfonds onder het nieuwe pensioencontract. 

5 november 2021 Bespreking eigen risicobeoordeling, herziening regeling en vaststelling mogelijke opbouw 
middelloonregeling in 2022. 

19 november 2021 Beleggingen derde kwartaal 2021, voortzetting bespreking effect nieuwe pensioenstelsel en 
herziening pensioenregeling op beleggingsbeleid. 

10 december 2021 Vaststelling eigen risicobeoordeling, mogelijkheid om eerder indexatiebesluit over 2021 te kunnen 
nemen. Mogelijkheden inkoop aanspraken bij verzekeraar en hoogte dan te realiseren indexatie 
toepassing.  

17 december 2021 Kennissessie met sociale partners over nieuwe pensioenstelsel. Bepalen opdracht voor onderzoek 
naar risicobereidheid en voorkeur van sociale partners voor te kiezen contract onder het nieuwe 
pensioenstelsel. Vaststelling/actualisatie beleid t.a.v. beloning, integriteit, klokkenluider en 
incidentenregeling, gedragscode. 

14 januari 2022 Vaststelling indexatie over 2021, uitkering aan gepensioneerden m.i.v. uitkering februari. 
Voorgenomen verkoop onderneming Croda Nederland (en andere Croda bedrijven) aan Cargill door 
Croda PLC. Pensioenreglement m.i.v. 2022. 

11 februari 2022 Vervolg nieuwe pensioenstelsel, eerste resultaten gesprekken met stakeholders. Door te voeren 
statutenwijziging in het kader van Wet Bevordering Toezicht Rechtspersonen 

25 februari 2022 Beleggingen vierde kwartaal 2021, toekomst pensioenfonds 

21 maart 2022 Bespreking voorlopige uitkomsten onderzoek Visitatiecommissie  

25 maart 2022 Halfjaarlijks overleg met het VO, bespreking uitkomsten onderzoek bij deelnemers en stakeholders 
naar nieuwe pensioencontract en risico bereidheid 

15 april 2022 Met sociale partners uitkomsten bespreking van het onderzoek naar voorkeur nieuwe 
pensioencontract en toekomstige uitvoeringsvorm 

26 april 2022 Rapport Visitatiecommissie, afsluiting eerste fase onderzoek naar nieuwe pensioenstelsel en start 
fase 2. 

13 mei 2022 Indexatiebeleid. 

24 mei 2022 Beleggingen eerste kwartaal 2022. 

  

 
Het Verantwoordingsorgaan toetst de besluitvormingen door het bestuur, onder andere door het bijwonen van de 
bestuursvergaderingen. 
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Bij vrijwel alle beleidsaanpassingstrajecten wordt het Verantwoordingsorgaan in een vroeg stadium geïnformeerd en 
betrokken. Zo is zij bij alle besprekingen betrokken om te komen tot de herziening van de pensioenregeling en de 
totstandkoming van de Eigen Risico Beoordeling.  
 
De visitatiecommissie toetst jaarlijks het gevoerde beleid van het bestuur met inachtneming van een specifiek 
aandachtsgebied. Op verzoek van het Verantwoordingsorgaan is het onderwerp voor de visitatie over 2021 ‘Toezicht 
op herziening van de pensioenregeling’. 
 
Structuur Pensioenfonds 
 
PFC kent de volgende organisatiestructuur:  
 

 
 
Het bestuur heeft bevoegdheden die zijn vastgelegd in de statuten en reglementen van PFC, in overeenstemming met 
de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) en neemt besluiten. Conform jaarlijkse herbeoordeling is de ABTN 
door het bestuur getoetst op bruikbaarheid en actualiteit. Het beleggingsbeleid maakt onderdeel uit van de ABTN en is 
van toepassing op de uitvoering van het vermogensbeheer. 
 
Het fonds valt onder het toezichtkader van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. In het 
governance model zijn het Verantwoordingsorgaan als toezichthouder en de Visitatiecommissie opgenomen. 
 
Het bestuur wordt in operationele werkzaamheden ondersteund door de pensioenfondsmanager die in dienst is bij 
DPS. In nauw overleg met de voorzitter en de secretaris worden de dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd en 
gecoördineerd. Beslissingen worden genomen door het bestuur, minimaal door één werkgevers- en één 
werknemersbestuurslid. De pensioenfondsmanager heeft geen stemrecht of beslissingsbevoegdheid. 
 
Het bestuur heeft de dagelijkse uitvoering van de processen uitbesteed aan uitvoeringsorganisaties. Deze 
werkzaamheden betreffen: 
• de pensioen- en financiële administratie en de bestuursondersteuning. Uitvoering door DPS; 
• het overkoepelend vermogensbeheer voor het fonds. Uitvoering door BNP Paribas Assetmanagement Nederland 

N.V. (hierna BNPP). BNPP beheert tevens de verschillende portefeuilles waarbij externe managers worden 
gebruikt, dit betreft de door BlackRock, Aberdeen Standard, Wellington en Aegon Asset management beheerde 
fondsen. Het belang in het vastgoed fonds wordt voor het fonds rechtstreeks beheerd door CB Real Estate; 

• het beheer van de beleggingen van de deelnemers uit hoofde van de beschikbare premie regeling (door NNIP). 

 
In het kader van de IORPII richtlijn zijn de volgende personen sleutelfunctiehouders: 
• audit  : Ron van ’t Hof, tevens voorzitter van het fonds; 
• actuariaat : R.K. Sagoenie, namens Milliman Pensioenen B.V., tevens certificerend actuaris; 
• risicobeheer : Hans Müller, tevens bestuurslid. 
 

Sleutelfunctiehouder Audit

Dion Pensioen Services B.V.

Custodian

CACEIS BANK, Netherlands Branch

Accountant

BDO Audit & Assurance B.V.

Beleggingsadviseur

Quinator B.V. (dhr. E. Bannet)

Herverzekeraar

Elipslife

Waarmerkend actuaris en sleutelfunctiehouder Actuariaat

Milliman B.V.

Bestuur

Stichting Pensioenfonds Croda

BNP Paribas Asset Management Nederland N.V. 

(BNPP) inclusief aansturing mandaat, Black Rock, 

Aberdeen Standard Investments en Wellington 

Nationale Nederlanden Investment Partners NV (NNIP) 

voor modules beleggingspensioen en spaarpensioen

Sleutelfunctiehouder Risk

J.T. Müller, tevens bestuurslid

Compliance officer

dhr. P. Verburgh (werkzaam bij de onderneming 

Croda)

C. van 't Hof, tevens voorzitter

Vermogensbeheerders

Functionaris gegevensbescherming

P1P2 (dhr. J. Schilt)

Administrateur

Actuarieel en juridisch adviseur

Sprenkels & Verschuren B.V.

Bestuursondersteuning

Dion Pensioen Services B.V.
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Het bestuur maakt gebruik van de dienstverlening van de volgende partijen: 
• CACEIS treedt op als custodian van de beleggingen voor rekening van het fonds; 
• Sprenkels en Verschuren is adviserend actuaris en juridisch adviseur; 
• Milliman Pensioenen B.V. als de certificerend actuaris, actuarieel sleutelfunctiehouder en tevens vervuller; 
• Elipslife is de herverzekeraar van de overlijdens-, arbeidsongeschiktheidsrisico’s en ANW-verzekering; 
• BDO Audit & Assurance B.V. is de onafhankelijke accountant van PFC; 
• J. Schilt is aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming; 
• Visitatiecommissie (het interne toezicht) onder leiding van N. Mol. 
 
Geschiktheid pensioenfondsbestuurders 
De geschiktheid van een pensioenfondsbestuurder bestaat uit de onderdelen kennis, competenties en professioneel 
gedrag. De inhoud hiervan is per aandachtsgebied en bestuurder weergegeven in het zogenaamde geschiktheidsplan.  
 
Het bestuur streeft er naar de deskundigheid binnen het bestuur als geheel op ieder tijdstip voldoende te laten zijn 
zodat - met het oog op de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de 
pensioengerechtigden en de werkgever - sprake is van een adequate besturing van het pensioenfonds. 
 
DNB heeft voor een pensioenfondsbestuur een zevental aandachtsgebieden geformuleerd. Het is de bedoeling dat deze 
aandachtsgebieden worden verdeeld over de bestuursleden. DNB eist dat alle bestuursleden van PFC op alle 
aandachtsgebieden voldoen aan de minimale geschiktheid zoals door DNB gedefinieerd, het zogenaamde 
geschiktheidsniveau A.  
 
De ambitie van het bestuur (zoals opgenomen in het geschiktheidsplan) gaat echter verder. Elk bestuurslid heeft een 
aantal specifieke aandachtsgebieden binnen het bestuur. Het bestuur wenst dat per aandachtsgebied steeds minimaal 
twee bestuursleden beschikken over het geschiktheidsniveau B (verdiepte kennis). Indien hiervoor opleiding of 
bijscholing benodigd is dan zullen de betreffende bestuursleden relevante opleidingen volgen. Ook besteedt PFC veel 
aandacht aan het actueel houden van de kennis binnen het bestuur.  
 
Evenals andere jaren werden ook in 2021 weer diverse congressen, seminars en contactdagen bezocht en werd 
literatuur over de ontwikkelingen op pensioengebied bijgehouden. Het bestuur heeft een aantal studie bijeenkomsten 
gehouden over het Pensioenakkoord. Hiervoor werden externe sprekers uitgenodigd van Sprenkels en Verschuren, de 
adviserend actuaris. Gedeeltelijk zijn deze bijeenkomsten bijgewoond door sociale partners en het 
verantwoordingsorgaan. 
 

Zelfevaluatie bestuur 
In het voorjaar van 2022 heeft het bestuur een beperkte zelfevaluatie uitgevoerd, zoals benoemd in de Principes voor 
Goed Pensioenfondsbestuur conform de Code Pensioenfondsen (versie 2018). Na het terugtreden van bestuurslid 
Sandra Bertram in april 2022, bestaat het bestuur uit vier personen. Het bestuur werkt inmiddels diverse jaren samen, 
vandaar dat de evaluatie beperkt is. Dit is mede ingegeven doordat de uitvoeringsovereenkomst waarschijnlijk begin 
2024 wordt beëindigd en daarmee de toekomst van het fonds beperkt is.  
 
De belangrijkste punten uit de zelfevaluatie over 2021: 
• het functioneren van het bestuur wordt als positief ervaren; 
• de eind 2020 uitgevoerde analyse van de 10 strategische risico’s zoals benoemd door DNB gaf aan dat de 

verwachtte ontwikkeling van de premie in relatie tot de salarissen, mogelijk voor de sponsor aanleiding kan zijn 
tot heroverweging van de pensioenregeling en de uitvoeringsopdracht. Dit heeft zich voorgedaan in 2021 en 
daarom is de pensioenregeling herzien. Mede gezien de voorgenomen beëindiging van de 
uitvoeringsovereenkomst in 2024 heeft het bestuur de Eigen Risico Beoordeling toegespitst op het in kaart 
brengen van de risico’s van het fonds op dit punt; 

• de (gedeeltelijke) invulling van de twee vacatures zal op korte termijn een beslissing worden genomen. Er liggen 
een aantal ingrijpende onderwerpen op de bestuurstafel die veel aandacht zullen vragen. 
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Verantwoordingsorgaan 
Het Verantwoordingsorgaan is bij de oprichting van het pensioenfonds ingesteld en is per 31 december 2021 als volgt 
samengesteld: 

Naam Namens Aftredend in  

Gerrit Oudendijk    (m, 1963) Werkgever 2026 

Hossein Mahmoud (m, 1985) Werknemers 2024 

Hans Vreeswijk     (m, 1950) Pensioengerechtigden 2025 

 
Het Verantwoordingsorgaan (VO) bestaat uit: 
- een vertegenwoordiger van de aangesloten onderneming die door de aangesloten onderneming wordt benoemd; 
- een vertegenwoordiger van de deelnemers die door een voordracht vanuit de deelnemers gevolgd door een 

directe verkiezing wordt benoemd, en; 
- een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden die wordt benoemd, door een voordracht vanuit de 

pensioengerechtigden of een vereniging van pensioengerechtigden. 
 
In verband met de voorgenomen gedeeltelijke verkoop van Croda Gouda door Croda PLC aan Cargill, heeft Hossein 
Mahmoud aangegeven dat hij per maart 2022 terugtreedt omdat hij op termijn geen werknemer meer zal zijn van 
Croda Nederland. Ilse van Kruistum is in maart 2022 door de OR benoemd als zijn opvolger. Ilse was in de periode 
2018-2020 al eerder lid van het Verantwoordingsorgaan. 
 
De diversiteit naar leeftijd is een redelijke afspiegeling van de samenstelling van de deelnemers. Wel zou het prettig 
zijn als in een van de vacatures van het bestuur een vrouw kan worden benoemd. Ongeveer 15% van de deelnemers 
van PFC is vrouw. 

 
De leden van het VO worden benoemd voor een periode van vier jaar. De leden van het VO kunnen terstond worden 
herbenoemd. De belangrijkste taak van het VO is een oordeel geven over het handelen van het bestuur, het 
uitgevoerde beleid en toekomstige beleidskeuzes. Daarnaast heeft het VO op een aantal gebieden adviesrecht. Het 
verslag van het VO staat op pagina 79. 
 
Het Verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over: 
- het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden; 
- het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan; 
- de vorm, inrichting en samenstelling van het interne toezicht; 
- het vaststellen en wijzigen van de “Beroepsprocedure Pensioenfonds Croda”; 
- het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;  
- de overige onderwerpen waar het Verantwoordingsorgaan op grond van de Pensioenwet een advies over mag 

uitbrengen. 
 
Het advies van het Verantwoordingsorgaan moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke 
invloed kan zijn op de bedoelde besluiten.  
 
Het Verantwoordingsorgaan heeft in 2021 positief geadviseerd over: 
• actualisatie van het reglement van het Verantwoordingsorgaan; 
• herziening pensioenregeling per 1 oktober 2021 en daarmee samenhangend de aanpassing en acceptatie van de 

uitvoeringsopdracht en -overeenkomst; 
• geactualiseerd beloningsbeleid bestuur; 
• voorgenomen aanpassing statuten vanwege Wet Bevordering Toezicht Rechtspersonen. 
 
Intern toezicht 
PFC heeft invulling gegeven aan het intern toezicht in de vorm van periodieke visitatie door een visitatiecommissie 
bestaande uit drie externe deskundigen. De visitatiecommissie staat onder leiding van N. Mol.  
 
In samenspraak met het Verantwoordingsorgaan is de herziening van de pensioenregeling 2021-2024 gekozen als 
onderwerp voor de visitatie. Uit de verklaring van de visitatiecommissie ‘Met het vooruitzicht van het nieuwe 
pensioenstelsel hebben werkgever en vakbonden afspraken gemaakt over de pensioenregeling voor de periode 2021-
2024. De bestaande pensioenregeling is versoberd. Hiermee wordt voorgesorteerd op het nieuwe stelsel, dat een 
lagere premie toestaat dan in de bestaande regeling het geval was. Directe aanleiding voor de versobering was de 
alsmaar stijgende pensioenkosten; de bestaande regeling werd te duur. Met de nieuwe afspraken wordt geleidelijk 
afgebouwd naar een regeling die voldoet aan het pensioenakkoord.’ 
 
In het reglement van de visitatiecommissie is opgenomen dat er periodiek overleg is tussen de visitatiecommissie en 
de sleutelfunctiehouders. Dit overleg heeft voor het eerst plaatsgevonden eind 2021 na de totstandkoming van de 
nieuwe pensioenregeling. 
 
Inrichting governance in het kader van IORPII 
Deze Europese richtlijn geeft regels voor verdere verbetering van de bedrijfsvoering van pensioenfondsen. De richtlijn 
bevat onder andere de volgende zaken: 
• het invoeren van sleutelfuncties; 

• het verbeteren van de pensioencommunicatie (o.a. UPO); 
• extra aandacht voor ESG beleggingen. 
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De sleutelfunctiehouders zijn: 
• audit, bestuurslid Ron van ’t Hof; 
• risico beheer, bestuurslid Hans Müller; 
• actuariaat, door de heer R.K. Sagoenie van Milliman Pensioenen B.V. 
 
De vervulling van het actuariaat wordt uitgevoerd door de sleutelfunctiehouder zelf, DNB heeft expliciet toegestaan dat 
deze functies te combineren zijn. Inmiddels is deze sleutelfunctiehouder bij DNB aangemeld. 
 
De werkzaamheden risk en audit (“vervulling”) worden uitgevoerd door commissies waar de sleutelfunctiehouder 
voorzitter van is, DNB heeft deze opzet in juni 2020 goedgekeurd. De concrete invulling en samenstelling van de 
commissie Audit wordt per opdracht vastgesteld. De risicocommissie bestaat uit bestuurslid S. Bertram en, voor zover 
beschikbaar, de kwaliteitsmanager van Croda Nederland B.V., de heer J. van Lint. Met het terugtreden van S. Bertram 
in april 2022 ontstaat in de risicocommissie een vacature die zal moeten worden ingevuld. 
 
Functionaris Gegevensbescherming 
De Functionaris Gegevensbescherming is een door het bestuur aangewezen persoon die bewaakt dat het 
pensioenfonds de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) uitvoert. De regelgeving verplicht dat het pensioenfonds toezicht houdt op de uitvoering 
door verwerkers en sub verwerkers die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke (het pensioenfonds) 
persoonsgegevens verwerken. Dit toezicht moet onafhankelijk zijn en er moet voor worden gewaakt dat er geen 
belangenverstrengeling optreedt. Door het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (J. Schilt) is de 
continuïteit van de naleving van de AVG gewaarborgd. 
 
Compliance Officer 
De Compliance Officer is een door het bestuur aangewezen persoon die bewaakt dat het Pensioenfonds voldoet aan de 
voor het fonds van toepassing zijnde actuele wet- en regelgeving op het gebied van compliance. Zo houdt de 
Compliance Officer toezicht op naleving van de gedragscode voor bestuursleden. Deze gedragscode dient onder meer 
ter voorkoming van belangenconflicten en misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige 
informatie.  
 
De compliance officer ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en de gedragscode die het pensioenfonds zelf 
heeft opgesteld en adviseert daar waar nodig over bijstelling van bestaande procedures en over het nemen van 
maatregelen. De compliance officer wordt daarbij ondersteund door een beleidsadviseur van het pensioenbureau. 
 

De Compliance Officer rapporteert jaarlijks aan het bestuur over zijn bevindingen. Dit rapport wordt bij het onderdeel 
“Compliance” in dit jaarverslag toegelicht. Het rapport van de Compliance Officer wordt eveneens aan het 
Verantwoordingsorgaan en de Visitatiecommissie ter beschikking gesteld. 
 
De heer Peter Verburgh (Electrical Technician Croda), voormalig bestuurslid van het fonds, vervult de functie.  
 
In geval van overtreding rapporteert hij aan de voorzitter van PFC en de voorzitter van de visitatiecommissie.  
 
Compliance beleid en naleving in 2021 
Compliance is het geheel van maatregelen, interne procedures en gedragsregels die bedoeld zijn om te voldoen aan 
externe wet- en regelgeving en om fraude te voorkomen en te voorkomen dat de reputatie en integriteit van PFC 
wordt aangetast. 
 
PFC heeft haar compliance beleid formeel vastgelegd in een beleidsdocument. Het compliance beleid van PFC heeft als 
doelstelling het voorkomen van: 
• benadeling van derden; 
• voorwetenschap; 
• witwassen; 
• terrorismefinanciering; 
• belangenverstrengeling; 
• fraude; 
• onoorbaar handelen. 
 
Om deze doelstelling te bereiken heeft PFC beheersingsmaatregelen getroffen zoals een gedragscode voor aan het 
pensioenfonds verbonden personen en een incidenten- en klokkenluidersregeling en is er een compliance officer.  
 
Conclusie uitvraag naleving gedragscode en privé beleggingstransacties 2021 
Eens per jaar rapporteert de compliance officer aan het bestuur van het pensioenfonds over de stand van zaken 
omtrent compliance. Denk hierbij o.a. aan de werking van het beleid, eventuele compliance incidenten en de 
uitkomsten van de uitvraag naleving gedragscode en privé beleggingstransacties bij de aan PFC verbonden personen 
en insiders. De rapportage wordt besproken in een bestuursvergadering en vastgelegd in de notulen. 
 
Alle aan PFC verbonden personen hebben verklaard dat ze over 2021 de gedragscode hebben nageleefd. Een aantal 
personen geeft aan een nevenfunctie te hebben naast de hoofdfunctie bij de werkgever en de functie bij het 
pensioenfonds, deze zijn ongewijzigd t.o.v. 2020. Deze nevenfuncties zijn in het verleden aan het bestuur voorgelegd 
waarbij is geconcludeerd dat dit geen belangenconflict geeft. 
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De zogenaamde insiders (verbonden personen die direct of indirect bij transacties van het pensioenfonds in financiële 
instrumenten zijn betrokken) hebben verklaard dat zij geen privébeleggingen hebben die overeenkomen met de 
beleggingen van PFC. Tevens geven alle insiders aan de regels omtrent vertrouwelijke en koersgevoelige (markt) 
informatie te hebben nageleefd. 
 
Klachtenprocedure, klokkenluiders- en incidentenregeling 
Het fonds heeft een klachtenprocedure en klokkenluiders- en incidentenregeling (geactualiseerd in 2021). In het 
verslagjaar zijn geen meldingen uit hoofde van deze regelingen ontvangen. 
 
Afsluitend over 2021 
Het bestuur heeft in 2021 opvolging gegeven aan de aanbevelingen van de compliance functionaris door de 
gedragscode en de incidenten- en klokkenluidersregeling in lijn met die van de Pensioenfederatie te actualiseren. 
 
Er speelden in het jaar 2021 geen compliance issues. 
 
Uitbesteding 
Het bestuur van het pensioenfonds heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan diverse 
uitvoeringsorganisaties. Het bestuur van het fonds is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de beheersing van 
het door of namens het fonds uit te voeren processen en werkzaamheden. 
 
Aan uitbesteding door het fonds zijn risico’s verbonden. Het bestuur van het fonds heeft daarom beleid vastgesteld 
met betrekking tot de beheersing van risico’s die samenhangen met uitbesteding van (delen van) de processen. Het 
beleid is in overeenstemming met de “Beleidsregel Uitbesteding” van DNB. Voorgenomen nieuwe of gewijzigde 
uitbestedingen komen volgens dit beleid tot stand.  
 
Het uitbestedingsbeleid is voor het laatst in 2018 geactualiseerd, PFC heeft als uitgangspunt dat het uitbesteden van 
werkzaamheden geen gevaar mag vormen voor de aantasting van de belangen van (gewezen) deelnemers, 
uitkeringsgerechtigden en overige belanghebbenden. Het uitbestedingsbeleid is gericht op waarborging van de 
continuïteit en constante kwaliteit van de dienstverlening, waardoor de reputatie en integriteit van PFC gewaarborgd 
zijn. Tevens zijn in dit beleid en het contract met de dienstverlener maatregelen opgenomen indien de dienstverlener 
of een door hem ingeschakelde derde onvoldoende presteert, de overeenkomst niet naleeft of schade veroorzaakt door 
handelen of nalaten. 
 
Het uitbestedingsbeleid heeft betrekking op de volgende activiteiten: 

• deelnemersadministratie; 
• financiële administratie; 
• bestuursondersteuning; 
• vermogensbeheer; 
• beleggingsrapportage; 
• beleggingsbewaring. 
 
Het pensioenfondsbestuur heeft algemene uitgangspunten opgesteld waaraan de uitbesteding moet voldoen. 
Daarnaast heeft het pensioenfondsbestuur per uitbestede activiteit een checklist opgesteld met daarin de eisen 
waaraan (de relatie met) de uitbestedingspartij moet voldoen. Deze checklists worden periodiek gemonitord en 
geëvalueerd binnen het bestuur om zodoende te bepalen of uitbesteding voor de betreffende werkzaamheden of 
processen nog wel wenselijk is en of de gekozen uitbestedingspartij nog wel de gewenste partij is. Ook wordt de 
samenwerking met de uitbestedingspartij zelf geëvalueerd in een evaluatiegesprek indien daar aanleiding toe is, 
anders vindt schriftelijke terugkoppeling plaats. 
 
De uitvoering van de kernprocessen voor de deelnemers-, financiële- en uitkeringsadministratie is ondergebracht bij 
DION Pensioen Services (DPS) in Hardenberg.  
 
Het overkoepelende vermogensbeheer is ondergebracht bij BNP Paribas Asset Management Nederland N.V., voor de 
beschikbare premieregeling (“DC-regeling”) is dit Nationale Nederlanden Investment Partners N.V.  
 
Uitbestedingsbeleid en monitoring in 2021 
In het uitbestedingsbeleid is opgenomen dat het bestuur periodiek door de uitbestedingspartij wordt geïnformeerd 
over de uitvoering van de processen. Zowel aan de hand van performance rapportage als extern toezicht ten aanzien 
van de opzet en de werking van de processen gedurende het jaar (de ISAE-3402 II verklaring). Het bestuur neemt 
kennis van de ISAE-3402 rapporten en bespreekt eventuele belangrijke tekortkomingen met de uitvoerders.  
 
Monitoring uitbesteding deelnemersadministratie 
De dienstverlening is vastgelegd in de paragraaf service levels van het contract. Het contract voor de belangrijkste 
uitbesteding van de kernprocessen bij DPS heeft een looptijd t/m 2023 met een adequate clausule voor tussentijdse 
beëindiging van het contract. 
 
Per kwartaal rapporteert DPS over deze administraties en processen aan het bestuur zodat het bestuur toezicht kan 
houden op een juiste en tijdige uitvoering. De rapportage is in 2021 uitgebreid met een overzicht van alle KPI’s en de 
scores in het kwartaal. Tevens wordt per kwartaal een Niet Financiële Risicorapportage opgesteld door DPS die door de 
sleutelfunctiehouders Audit en Risicobeheer wordt besproken en, indien nodig, wordt besproken in het bestuur. 
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DPS heeft over de periode 2021 een in control statement opgesteld onderbouwd door een externe ISAE-3402 II 
rapportage. Dit betekent dat de opzet, het bestaan en de continue werking van de systemen door een externe 
onafhankelijke accountant zijn beoordeeld.  
 
Monitoring vermogensbeheer 
BNPP, NNIP, BlackRock, Aberdeen Standard, CB Real Estate en Aegon Assetmanagement beschikken allen over een 
kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen van ISAE-3402 II. Dit betekent dat de opzet en continue werking van de 
systemen door een externe onafhankelijke accountant wordt beoordeeld. In dit kwaliteitssysteem is voorzien in een 
compliance rapportage aan het bestuur van PFC. Het bestuur houdt maandelijks toezicht op de performance. BNPP 
rapporteert zowel op hoofdlijnen als op detailniveau aan het bestuur. Alleen de nieuwe vermogensbeheerder 
Wellington (aandelen Emerging Markets) heeft zo’n verklaring niet over de werking, wel over de opzet van de 
processen. 
 
Hoofdlijnen uitvoeringsovereenkomst 
De uitvoeringsovereenkomst is een overeenkomst tussen Croda Nederland B.V. en PFC, waarbij Croda Nederland B.V. 
zich verplicht heeft tot het voldoen van een maandelijkse bijdrage. Bij de herziening van de pensioenregeling per 1 
oktober 2021 is de uitvoeringsovereenkomst herzien. De premiestelling is voor de periode oktober 2021-2023 
vastgelegd. Er is nu sprake van een voorwaardelijke middelloonregeling (een collectief beschikbare premie-zogenaamd 
CDC) voor de gehele pensioenregeling. Indien blijkt dat voor het volgende jaar de premie niet voldoende is om de 
gewenste opbouw in de basisregeling van maximaal 1,845% per jaar te financieren, dan wordt de opbouw in de 
basisregeling voor het komende jaar lager vastgesteld. De maximale opbouw in de basisregeling wordt bepaald door 
de fiscale bepalingen. 
 
Bij de herziening van de pensioenregeling is bepaald dat de uitvoeringsovereenkomst uiterlijk per 1 januari 2024 wordt 
opgezegd. Opzegging kan per einde kalenderjaar met een opzegtermijn van twaalf maanden.  
 
Hoofdlijnen uitvoeringsopdracht 
In de uitvoeringsopdracht wordt door de driehoek werkgever, werknemers(-organisaties) en pensioenfonds 
vastgesteld hoe de pensioenregeling is opgebouwd, wat de kaders en randvoorwaarden zijn. Dit document is herzien 
bij de vaststelling van de nieuwe pensioenregeling per 1 oktober 2021. De uitvoeringsopdracht is te vinden op de 
website van het pensioenfonds. Voor de inhoudelijke wijzigingen wordt verwezen naar hetgeen is beschreven bij 
nieuwe pensioenregeling (pagina 36). 
 
Naleving Code Pensioenfondsen  

Het pensioenfonds committeert zich aan de principes van goed pensioenfondsbestuur, zoals vastgelegd in de Code 
Pensioenfondsen (versie 2018), welke verankerd is in de Pensioenwet. De acht thema’s waar goed 
pensioenfondsbestuur om draait: ‘Vertrouwen waarmaken’, ‘Verantwoordelijkheid nemen’, ‘Integer handelen’, 
‘Kwaliteit nastreven’, ‘Zorgvuldig benoemen’, ‘Gepast belonen’, ‘Toezicht houden en inspraak waarborgen’ en 
‘Transparantie bevorderen’. Pensioenfondsen hebben de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de normen van 
de Code (‘comply or explain’).  
 
Op verzoek van het Verantwoordingsorgaan heeft de Visitatiecommissie voor de visitatie over 2020 de opdracht om te 
beoordelen of de Code Pensioenfondsen goed wordt nageleefd en toegepast. Het visitatierapport is te vinden op de 
website. Het rapport is besproken door het bestuur en het Verantwoordingsorgaan in april 2021. De aanbevelingen 
van de Visitatiecommissie en de bespreking worden per thema weergegeven. 
 
Thema 1: Vertrouwen waarmaken 
De normen van de Code worden volledig toegepast. Wel een toelichting op norm 5: 
Het bestuur legt verantwoording af over het beleid, de gerealiseerde uitkomsten van dit beleid en de beleidskeuzes die 
het eventueel voor de toekomst maakt. Het bestuur weegt daarbij de verschillende belangen af van de groepen die bij 
het pensioenfonds betrokken zijn. Ook geeft het bestuur inzicht in de risico’s van de belanghebbenden op korte en 
lange termijn, gerelateerd aan het overeengekomen ambitieniveau. De verantwoording en het inzicht in de risico’s 
(onder andere kosten van de uitvoering van de pensioenregeling, het beleggingsbeleid, communicatiebeleid, etc.) 
worden gerapporteerd in het jaarverslag. Tevens wordt er periodiek gerapporteerd aan het verantwoordingsorgaan en 
is een lid van het verantwoordingsorgaan aanwezig bij de bestuursvergaderingen. 
 
Thema 2: Verantwoordelijkheid nemen 
De normen van de Code worden volledig toegepast. 
 
Thema 3: Integer handelen 
Norm 21 wordt niet volledig toegepast. 
• Het fonds heeft een eigen klokkenluidersregeling - met waarborgen voor degenen die financieel afhankelijk zijn 

van het fonds - die expliciet ook van toepassing is voor het pensioenbureau (Dion Pensioen Services). Het 
bestuur eist van alle dienstverleners dat zij een integere bedrijfsvoering waarborgen en dat zij dat ook kunnen 
aantonen. Het al dan niet aanwezig zijn van een klokkenluidersregeling binnen de organisatie van (andere) 
dienstverleners is echter (nog) geen onderwerp bij contractonderhandelingen. Dit zal het komende jaar worden 
opgepakt. Bij de selectie van nieuwe dienstverleners zal dit als criterium worden beoordeeld. De (bestaande) 
dienstverleners van het pensioenfonds hebben een klokkenluidersregeling. Medewerkers van dienstverleners 
worden in voorkomende gevallen aangemerkt als insiders of verbonden personen van het pensioenfonds en in 
zo’n geval wordt dan de gedragscode van de dienstverlener opgevraagd. 
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Thema 4: Kwaliteit nastreven 
Norm 28 wordt niet volledig toegepast. 
• De eigen geschiktheid als bestuur en individueel bestuurslid wordt 2-jaarlijks beoordeeld op basis van een 

vragenlijst (d.m.v. zelfevaluatie). Het functioneren van het bestuur wordt beoordeeld door de Visitatiecommissie 
o.b.v. themagerichte toetsing. Er wordt echter door het bestuur en het intern toezicht geen onafhankelijke 
(externe) partij (één keer per drie jaar) betrokken. Het bestuur is van mening dat de toetsing door de (externe) 
visitatiecommissie op onafhankelijke wijze wordt uitgevoerd. De cultuur van het fonds is positief kritisch en open. 
Derhalve ziet het bestuur geen meerwaarde in een externe evaluatie. 

 
Thema 5: Zorgvuldig benoemen 
Norm 31 wordt niet volledig toegepast. 
• De samenstelling van het bestuur is wat betreft geschiktheid, complementariteit, diversiteit, de afspiegeling van 

belanghebbenden en continuïteit vastgelegd in een geschiktheidsplan. Bij dit beleid wordt rekening gehouden met 
opleiding, achtergrond en persoonlijkheid en (voor zover beschikbaar binnen de populatie) met geslacht en 
leeftijd. De diversiteitsuitgangspunten worden nagestreefd voor zover er potentiële kandidaten zijn (rekening 
houdende met kleine achterban), maar deze zijn niet specifiek vastgelegd. Het bestuur heeft dit voornemen 
waargemaakt bij de vervulling van de vacature in 2021 n.a.v. terugtreden G. Meyers in 2020, door benoeming 
van mevrouw Bertram. Er wordt gestreefd naar het aanstellen van wederom een vrouw, echter, het bestuur acht 
hierbij kennis over het fonds en beschikbaarheid op korte termijn van doorslaggevend belang. 

• Tevens zijn er competenties geformuleerd en vastgelegd in een profielschets voor een bestuurslid. De 
geschiktheid van bestuursleden wordt zowel bij het aantreden als gedurende de zittingstermijn (jaarlijks) 
getoetst door het bestuur. Het geschiktheidsbeleid wordt eens in de 3 jaar geëvalueerd.  

Norm 33 wordt niet volledig toegepast. 
• Het bestuur en het verantwoordingsorgaan zijn paritair samengesteld en een redelijke afspiegeling van de 

belanghebbenden. Het bestuur is blij dat er binnen de pensioenfondspopulatie geschikte mensen bereid zijn om 
in het bestuur en VO plaats te nemen. Het bestuur onderschrijft de wens van een zo divers mogelijke 
samenstelling van de pensioenfondsgremia, maar de pensioenfondspopulatie is relatief oud (gemiddelde leeftijd 
> 40 jaar) en overwegend mannelijk van samenstelling: jongeren en vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd 
binnen de populatie. In verband daarmee acht het bestuur geschiktheid het meest relevante criterium en acht 
het bestuur leeftijd en geslacht minder relevant. Het bestuur was in 2021 voornemens de uitgangspunten van 
diversiteit vast te leggen in het geschiktheidsplan. Hier is nog geen invulling aangegeven.  

Norm 34 wordt niet volledig toegepast. 
• Een maximum aan het aantal herbenoemingen wordt niet overwogen, noch voor het bestuur, noch voor het 

verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur is van oordeel dat zo’n maximum belemmerend kan werken en de 

continuïteit van het fonds – mede gezien de beperkte omvang van het fonds - kan ondermijnen. De meeste 
bestuursleden zijn al meer dan 8 jaar lid van het bestuur. Het pensioenfonds wil graag van hun expertise gebruik 
blijven maken na afloop van hun huidige zittingstermijn. Het pensioenfonds heeft voor nieuwe bestuursleden een 
relatief kleine achterban waaruit nieuwe bestuursleden geworven kunnen worden met voldoende deskundigheid 
en competenties. Deze afwijking van de Code is ook uitgebreid gemotiveerd richting DNB, zij hebben hier geen 
opmerkingen over gemaakt. 

 
Er zijn vanaf 1 april 2022 weer twee vacatures in het bestuur. Het bestuur zal zich, mede in het licht van het project 
NPS en de toekomst van het fonds, beraden over invulling van deze vacatures. 
 
Thema 6: Gepast belonen 
De normen worden volledig toegepast. 
 
Thema 7: Toezicht houden en inspraak waarborgen 
De normen van de Code worden volledig toegepast. Wel een toelichting op norm 47. Het intern toezicht wordt 
uitgevoerd door de visitatiecommissie. Zowel in de opdrachtformulering als de rapportage van de visitatiecommissie 
wordt de naleving van de Code nadrukkelijk betrokken. 
 
Thema 8: Transparantie bevorderen 
De normen van de Code worden volledig toegepast. Een toelichting op een aantal normen. 
Norm 58: Het bestuur beschrijft in het jaarverslag de missie, visie en de strategie van het pensioenfonds.  
• De beleidsonderdelen die samenhang hebben met de missie, visie en strategie worden beschreven in diverse 

beleidstukken zoals het pensioenreglement, het risicomanagementbeleid en een communicatiebeleid. In het 
jaarverslag en diverse rapportages wordt beschreven in hoeverre doelstellingen zijn behaald. 

Norm 62: De uitgangspunten ten aanzien van verantwoord beleggen worden (openbaar) gepubliceerd. 
• In het jaarverslag en de Pensioen 1-2-3 en zo nodig in de nieuwsbrieven worden de uitgangspunten 

gepubliceerd. In maart 2022 is, in het kader van nieuwe wetgeving (SFDR), een toelichting op het 
beleggingsbeleid en het beloningsbeleid opgesteld en gepubliceerd. 

Norm 64: In het jaarverslag wordt de naleving van de gedragscode gerapporteerd alsmede de naleving van de Code 
Pensioenfondsen.  

• Waarvan akte in dit jaarverslag. Tevens wordt de evaluatie van het functioneren van het bestuur beschreven, 
waarbij de visitatiecommissie tevens een oordeel geeft over het functioneren van het bestuur. 

Norm 65: Het pensioenfonds heeft een klachten- en geschillenprocedure, die gepubliceerd is op de website.  
• In het kader van deze procedure kunnen belanghebbenden worden verwezen naar de Ombudsman Pensioenen. 

In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de afhandeling van de klachten in het betreffende kalenderjaar en 
de eventuele bijsturingsmaatregelen. 
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Beoordeling naleving Code Pensioenfondsen, opdracht aan de Visitatiecommissie over 2020 
De opdracht over 2020 was om te beoordelen of het pensioenfonds de Code zowel naar letter als geest naleeft.  
 
Het bestuur heeft de volgende opvolging gegeven aan de aanbevelingen van de visitatiecommissie over 2020 ten 
aanzien van de naleving van de Code Pensioenfondsen: 
• norm 4 & 5: Breidt de notulering van overwegingen bij besluiten waar evenwichtige belangenbehartiging van 

belang is, uit. 
o Dit is zoveel mogelijk doorgevoerd in de tweede helft van 2021. 

• norm 13: Maak het beloningsbeleid een vast overdeel van de evaluatie van de uitbestedingspartijen; 
o Dit is toegevoegd aan de aandachtspunten voor evaluatie. 

• norm 27 & 28: Notuleer de uitkomsten van de bespreking van zelfevaluatie van het bestuur, behandel de inhoud 
van de evaluatie wel vertrouwelijk; 

o er is in 2021 een beperkte zelfevaluatie uitgevoerd. Bij een volgende zelfevaluatie zal dit worden 
meegenomen. 

• norm 30: pas ook zelfevaluatie van het Verantwoordingsorgaan toe, gebruik hiervoor een aangepaste versie van 
de zelfevaluatie van het bestuur; 

o het Verantwoordingsorgaan heeft een zelfevaluatie uitgevoerd. 
• norm 41 & 45: Verbreed het nieuwe beloningsbeleid tot alle organen van het pensioenfonds; 

o Het beleidsdocument is aangepast waarbij deze punten zijn meegenomen. 
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1.4. Algemene ontwikkelingen op pensioengebied 
 
Het tweede jaar Corona … 
Ook in 2021 domineerde Corona (COVID-19) het wereldwijde nieuws. Was in 2020 Corona nog nieuw en werden we er 
door verrast, in 2021 begonnen we er haast aan gewend te raken. Grootschalige vaccinatieprogramma’s zorgen voor 
immuniteit of op z’n minst afnemende complicaties, maar tijdens het grootste deel van het jaar stond de 
gezondheidszorg onder grote druk. De sociale ontwrichting bleef groot, de behoefte aan het spreekwoordelijke licht 
aan het einde van de tunnel nam steeds verder toe. De impact van Corona op de wereld, en indirect dus ook op 
pensioenen, is niet meer weg te denken. 
 
… en vertraging in de implementatie van het Pensioenakkoord 
Het Pensioenakkoord is een feit en het houdt de gemoederen doorlopend bezig. Hoewel de uitwerking en 
concretisering via lagere wetgeving nog steeds op zich laat wachten, is het dossier aanwezig op elke bestuurstafel en 
zijn er weinig werkgevers die nog niet met sociale partners over dit onderwerp in gesprek zijn.  
 
Mede door Corona en een trage kabinetsformatie is er in 2021 slechts beperkt vooruitgang geboekt qua kaders. Over 
één van de kernaspecten van het Pensioenakkoord, het zogenaamde invaren, lijken meer vragen open te staan dan 

beantwoord te zijn. De discussie over het eigendomsrecht van de opgebouwde pensioenen zou het invaren volledig 
kunnen ondermijnen. Of we dan terug moeten naar de tekentafel? Dat zou kunnen. Ook de kwestie “compensatie” is 
nog niet verder gekomen. 
 
Toch is de pensioenwereld er druk mee. Geeft het nieuwe pensioencontract aanleiding om over de toekomst van het 
pensioenfonds na te denken? Heeft het solidaire of flexibele contract de voorkeur? Wat vindt de achterban eigenlijk? Is 
de datakwaliteit op orde? Is het pensioen administratie systeem voldoende aanpasbaar? Is de pensioenuitvoerder in 
staat tijdig al haar klanten de transitie te laten maken? Zomaar een aantal relevante vragen die nu spelen. 
 
Dat de implementatie een forse inspanning van alle betrokkenen zal vragen staat als een spreekwoordelijke paal 
boven water. De beperkte vooruitgang in het pensioendossier betekent ook vertraging bij de transitie. De 
oorspronkelijke implementatiedatum (1 januari 2026) is inmiddels een jaar vooruit geschoven: uiterlijk op 1 januari 
2027 moet het nieuwe pensioenakkoord zijn geïmplementeerd.  
 
Toezichtkalender DNB 2022 
De Nederlandsche Bank heeft de speerpunten van haar toezicht verder aangescherpt, ook hier speelt de overgang 
naar het nieuwe pensioenstelsel naast enkele bestaande onderwerpen. 
 

DNB heeft haar toezichtkalender voor 2022 bekend gemaakt. De belangrijkste punten hierin zijn: 
• thema onderzoek regievoering nieuwe pensioenregeling; 
• onderzoek naar integriteitsrisico’s; 
• sectorbrede analyse niet-financiële risico’s; 
• sectorbrede uitvraag informatiebeveiliging en de beheersing van uitbestedingsrelaties. 
Daarnaast zullen er seminars en andere bijeenkomsten worden georganiseerd. Afhankelijk van de Corona 
ontwikkelingen digitaal dan wel fysiek. 
 
En in 2022…. 
Het jaar 2022 zal naar verwachting in het teken staan van het heropenen van de maatschappij en de overgang naar 
een “post Corona tijdperk”. Maar ook de spanningen rond Oekraïne, de hogere energieprijzen en oplopende inflatie 
kunnen dominante onderwerpen blijken. 
 
Komt er in 2022 ook echt schot in de benodigde concretisering van het pensioenakkoord? Aan aandacht géén gebrek 
in ieder geval. Voor het eerst is er een echte “Minister voor Pensioen” binnen het kabinet, dat belooft veel goeds. 
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1.5. Fondsspecifieke ontwikkelingen  
 
Het bestuur heeft naast reguliere zaken aan de volgende onderwerpen aandacht besteed in 2021.  
 
COVID-19 (Corona) 
De uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus in 2020 heeft een aanzienlijke impact op de samenleving, waar naast 
het pensioenfonds, ook deelnemers, gepensioneerden, alsmede de werkgever onderdeel van zijn. Het bestuur 
realiseert zich dat de impact ook bij de pensioenfondsen groot is. Door de ontwikkelingen op de financiële markten 
staan de dekkingsgraden verder onder druk.  
 
In relatie tot het Corona virus heeft het bestuur de externe dienstverleners specifiek gevraagd naar de maatregelen 
die zij hebben getroffen om de risico’s te beheersen. Het bestuur vindt het van het grootste belang dat de primaire 
processen (o.a. uitkeringen en Digitaal Loket van DNB) en betaalprocessen zijn geborgd. Het bestuur blijft met hen in 
gesprek om zich ervan te vergewissen dat er adequaat wordt gereageerd op ontwikkelingen die er nog zullen 
plaatsvinden.  
 
Naast de impact van COVID-19 op externe dienstverleners heeft het bestuur ook gekeken naar de impact op het 

bestuur zelf. Zo zijn vanuit de werkgever vergaande maatregelen getroffen in het kader van de Corona crisis. Naast de 
diverse extra hygiëne maatregelen, zijn er nadere specifieke maatregelen getroffen. Zo is thuiswerken van een 
aanbeveling tot een voorschrift geworden en wordt contact (intern en extern) via telefoon of skype/teams gelegd. Na 
de uitbraak heeft het bestuur alleen juni 2020 een fysieke vergadering gehouden. De vergaderfrequentie is verhoogd 
en ongeveer eens per maand is er online overleg dan wel een vergadering. 
 
In het kader van de continuïteit is tevens gekeken in hoeverre er knelpunten binnen het pensioenfonds te verwachten 
zijn. Alle fondsdocumentatie is centraal opgeslagen en online beschikbaar.  
 
Het bestuur heeft het noodzakelijk geacht zorg te dragen voor een adequate vastlegging van de wijze waarop bij de 
verschillende externe partijen, alsmede bij het pensioenfonds zelf invulling wordt gegeven aan de continuïteit van de 
dienstverlening met het oog op de Corona crisis. Dit volgt ook als zodanig uit het huidige Uitbestedingsbeleid van het 
pensioenfonds. Hoewel redelijkerwijs niet goed in te schatten is wat de toekomstige effecten zijn, is zij van mening dat 
er afdoende en efficiënte maatregelen zijn getroffen om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen. 
Uiteraard houdt het pensioenfonds de ontwikkelingen scherp in de gaten zodat adequaat op wijzigingen kan worden 
gereageerd. 
 
Inmiddels heeft een omslag plaatsgevonden door het beschikbaar zijn van vaccins. Dit leidde vanaf november 2020 
het herstel in van markten en heeft daarmee positieve invloed gehad op het fonds en is de dekkingsgraad gestegen in 
het verslagjaar. 
 
ALM-studie en beleggingsbeleid  
In het najaar van 2019 is het bestuur gestart met een nieuwe ALM-studie. Na een aantal bijeenkomsten is in het 
tweede kwartaal van 2020 geconcludeerd dat het huidige beleggingsbeleid op hoofdlijn de beste uitkomsten biedt aan 
alle betrokkenen. Hierbij is tevens aandacht besteed aan een scenario van een pandemie waarbij geconcludeerd werd 
dat het voorgenomen beleggingsbeleid robuust genoeg was en paste binnen de risicohouding zoals overeengekomen in 
de uitvoeringsopdracht (“compleet contract’’). Het herbalanceringsbeleid is in 2021 aangescherpt, de bandbreedte 
voor terug brengen van overwegingen van gewichten van aandelen of vastrentende waarden, is nu tussen 45% en 
55%, dit was tussen 40% en 60%. Dit herbalanceren heeft in 2021 in twee stappen plaatsgevonden, daarnaast is bij 
een te nemen besluit inzake beleggingen, steeds gehanteerd dat de transactie moet bijdragen aan een beweging naar 
de normwegingen. 
 
De studie heeft geleid tot het uitgebreider vaststellen van de investment beliefs en onderbouwing (investment cases) 
beschreven voor bijna alle beleggingscategorieën waarom deze passen binnen het beleggingsbeleid.  
 
Wijziging van de pensioenregeling  
De pensioenregeling is op basis van de cao afspraken over de jaren 2021-2024 gewijzigd met ingang van 1 oktober 
2021. Dit wordt nader toegelicht in de pensioenparagraaf op pagina 36.   
 
Toekomstbestendigheid 
De uitkomst van de beoordeling van de toekomstbestendigheid in 2020 was dat het bestuur van mening dat het fonds 
toekomstbestendig is vanwege de waarde die de werkgever aan de zelfstandigheid van het pensioenfonds hecht, de 
aanwezige continuïteit van bestuur en andere gremia en de uitkomsten van het herstelplan. Als kanttekening werd 
gemaakt dat het bestuur de toename van de premie door de daling van de rente als een belangrijke negatieve 
ontwikkeling zag. De houdbaarheid van de bestaande uitvoeringsopdracht waarbij de maximale fiscale opbouw wordt 

toegekend en de rekening bij de sponsor wordt neergelegd, is een zorg voor het bestuur. Bij aanhoudende lage rente 
zou de premie toenemen tot mogelijk meer dan de helft van de salarissom van de sponsor.  
 
Dit leidde bij de aangesloten onderneming tot een analyse van de pensioenregeling en mogelijke versoberingen. In het 
voorjaar van 2021 zijn sociale partners in het kader van de cao onderhandelingen gesprekken gestart over de 
aanpassing van de pensioenregeling en gewenste loonontwikkeling in de toekomst. In dit proces is aan het bestuur 
gevraagd mee te denken over de aanpassingen en de effecten van de wijzigingen.  
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In mei 2021 werd duidelijk dat Croda PLC voornemens is om een deel van haar activiteiten (waaronder Croda 
Nederland) te verkopen naar aanleiding van een strategisch heroriëntatie. Daarmee werd duidelijk dat het cao traject 
zou moeten leiden tot een regeling die op termijn zou moeten voldoen aan het nieuwe pensioenstelsel: een vlakke 
premie voor de werkgever waardoor de risico’s van de huidige pensioenregeling anders werden verdeeld. Daar waar 
een aanspraak werd toegezegd en de premie als sluitstuk werd gezien, zou de premie vast worden en de mogelijke 
opbouw het sluitstuk zou worden. 
 
De cao onderhandelingen leidde tot een meerjarige loonafspraak en een herziening van de pensioenregeling tot een 
beschikbare collectieve premie voor de periode 2021-2024. Met ingang van 2024 is de premie voor de 
pensioenregeling vastgesteld op de fiscaal toegestane premie van het Pensioenakkoord / het nieuwe pensioenstelsel 
ofwel 30% afgezien van de overgangsperiode. Tevens is in dit cao akkoord vastgelegd dat per 1-1-2024 het 
voornemen bestaat de uitvoering van de pensioenregeling elders onder te brengen. Dit betekent dat het pensioenfonds 
per 1-1-2024 een slapend fonds wordt. 
 
Het bestuur heeft, samen met het verantwoordingsorgaan, voorafgaand aan het akkoord, intensief overleg gehad over 
de evenwichtige uitwerking van de wijzigingen voor de diverse groepen deelnemers. De voorgestelde aanpassingen 
door het bestuur aan sociale partners zijn overgenomen in het cao akkoord. Een van de belangrijkste verbeterpunten 
betrof het gelijkstellen van de indexatiemaatstaf voor zowel de actieve deelnemers als de inactieve (de 
gepensioneerden en slapers van het fonds). Daar waar voor de inactieven tot en met 2020 de CPI-afgeleid als 
indexatie maatstaf werd toegepast, krijgen deze voor de periode 2021-2023 dezelfde maatstaf als actieve deelnemers: 
de loonindex. Hierdoor zou de groep inactieven geen nadeel ondervinden van de afgesproken loonsverhogingen bij de 
werkgever. Door de, sinds de Oekraïne crisis, sterk oplopende inflatiecijfers, is het mogelijk dat over het jaar 2022 
toch een nadeel ontstaat door de aanpassing van de indexatiemaatstaf, het bestuur beraadt zich op de effecten. 
 
Aanscherping oordeel van bestuur over missie, visie en strategie naar aanleiding van de ontwikkelingen bij 
het fonds in 2021 en de toekomstbestendigheid 
In 2017 is de missie, visie en strategie van het fondsbestuur vastgelegd, het jaar 2021 gaf om meerdere redenen 
aanleiding om deze tegen het licht te houden. De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zal in 2027 moeten zijn 
gerealiseerd. In het licht van de cao 2021-2024 is afgesproken dat de loop van jaren 2021 tot 2024 de 
pensioenpremie voor de werkgever zal dalen naar het wettelijk maximum in het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast is 
de pensioenrichtleeftijd in 2021 verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar.  
 
In de onderhandelingen voor het cao akkoord 2021 tot en met 2024 is door de werkgever en vakbonden (sociale 
partners) afgesproken dat de pensioenregeling met ingang van 1 oktober 2021 voor de periode tot 1 januari 2024 zal 

wijzigen. Het bestuur heeft na onderzoek naar de effecten ingestemd met de wijzigingen in de pensioenregeling.  
 
Tevens is overeengekomen dat de voorwaardelijke indexatie over de periode 2021 tot en met 2023 voor alle actieven 
en inactieven in het pensioenfonds gelijk zal zijn en wordt gebaseerd op de looninflatie.  
 
De wijzigingen zijn besproken met het bestuur van het pensioenfonds. Ook dat het de bedoeling is dat vanaf 1 januari 
2024 de pensioenregeling niet meer door het pensioenfonds zal worden uitgevoerd en de reeds opgebouwde 
pensioenaanspraken en pensioenrechten zullen worden overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dit heeft 
enerzijds te maken met de steeds strenger wordende eisen aan pensioenfondsbestuurders en het vinden van geschikte 
kandidaten voor deze functies, maar ook met de aangescherpte en steeds complexere wet- en regelgeving alsmede de 
hoge kosten die gepaard gaan met het overeind houden van een eigen ondernemingspensioenfonds. In het nieuwe 
stelsel komen de kosten nog meer dan nu ten laste van de opbouw van het pensioen. 
 
Het bestuur is in overleg met de werkgever en vakbonden eind 2021 een traject gestart om in 2023 te komen tot een 
toekomstbestendige regeling die voldoet aan het nieuwe pensioenstelsel. 
 
Gezien de korte periode waarvoor de gewijzigde pensioenregeling zal gelden, heeft het bestuur aangegeven dat zij de 
wijzigingen als evenwichtig naar de diverse groepen deelnemers beschouwd en uitvoerbaar acht. De vakbonden en 
werkgever streven ernaar om al met ingang van 1 januari 2024 een pensioenregeling van kracht te laten zijn die 
aansluit bij het nieuwe pensioenstelsel. Dit moment ligt eerder dan de uiterste (wettelijke) overgangsdatum.  
 
De tot nu toe opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten vallen onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuur van pensioenfonds Croda. Het bestuur zal zich daarmee bij de vervulling van haar taak naar de belangen van 
de bij het fonds betrokken belanghebbenden richten en zal ervoor zorgdragen dat deze belanghebbenden zich door het 
bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen bij een overgang naar een andere pensioenuitvoerder. 
 
Eigen risico beoordeling (ERB) 
De ERB heeft als doel inzicht te krijgen in de samenhang tussen de strategie van het pensioenfonds, de materiële 
risico’s die het pensioenfonds kunnen bedreigen en de mogelijke consequenties hiervan voor de pensioenen van de 
participanten en voor het pensioenfonds zelf. 
 
In uitgevoerde ERB zijn de materiële risico’s die samenhangen met de liquidatie van het pensioenfonds onderzocht. 
Het bestuur heeft, mede in het licht van de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst door de werkgever per einde 
2023, het voornemen om in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2024 tot beëindiging van het 
fonds over te gaan. De centrale vraag is dan ook als volgt: 
• Wat zijn de materiële risico’s die samenhangen met de liquidatie van Stichting Pensioenfonds Croda, op het gebied 

van governance, pensioenadministratie en beleggingen? 
 



 
 

19 

Daarnaast is een beoordeling van de doelmatigheid van het risicobeheer onderdeel van deze ERB voor het 
pensioenfonds uitgevoerd op basis van de volgende vraag: 
• Wat zijn de eventuele verbeterpunten ten aanzien van de effectiviteit en doelmatigheid van het risicobeheer? 
 
Conclusies ERB 
De situatie van Stichting Pensioenfonds Croda wordt gekenmerkt door een drietal ontwikkelingen, die zich in en om 
het pensioenfonds afspelen, namelijk: 
• sociale partners en de werkgever Croda zijn een nieuwe cao overeengekomen; 
• de werkgever en de vakbonden zijn een herziene premieregeling overeengekomen; 
• verwachte verkoop werkgever Croda (locatie Gouda).  
 
Op basis van bovenstaande ontwikkelingen en de eigen toekomstvisie heeft het bestuur het volgende scenario en 
bijbehorende materiële risico’s voor het pensioenfonds onderkend. In de ERB zijn de gevolgen daarvan voor de 
strategische fondsdoelstellingen onderzocht en beoordeeld vanuit de volgende perspectieven: 
• liquidatie van Stichting Pensioenfonds Croda; 
• de governance van het fonds vormt een belemmerende factor tijdens het liquidatieproces van Stichting 

Pensioenfonds Croda; 
• de overdracht van de pensioenadministratie naar een nieuwe uitvoerder vormt een belemmerende factor tijdens 

het liquidatieproces van Stichting Pensioenfonds Croda; 
• de overdracht van de beleggingen naar een nieuwe uitvoerder vormt een belemmerende factor tijdens het 

liquidatieproces van Stichting Pensioenfonds Croda; 
• het bestuur onderzoekt een aantal strategische opties, zoals de selectie van een nieuwe uitvoerder. Het 

onvoldoende overzien van de gevolgen van de liquidatie en dan met name van een collectieve waardeoverdracht, 
beschouwt zij ten tijde van het doorlopen van het ERB-proces als het grootste materiële risico.  

 
De uitkomst leidt tot een aantal aandachtspunten/acties, te weten: 
• intensiveren communicatie aan deelnemers- in het kader van het gehele liquidatie en bijbehorende traject om te 

komen tot een collectieve waardeoverdracht (CWO); 
• aanstellen van een procesbegeleider voor het ondersteunen van het liquidatieproces en bijbehorende CWO-

traject;  
• nagaan welke regelingen voorafgaand aan CWO of in elk geval voor de feitelijke liquidatie van de Stichting 

overgedragen moeten worden dan wel beëindigd moeten zijn. 
 
Het bestuur is van mening dat met de bestaande beheersmaatregelen en de benoemde vervolgacties de risico’s ten 

aanzien van het liquidatieproces en de collectieve waardeoverdracht worden beheerst. 
 
 
Ten aanzien van de effectiviteit en doelmatigheid van het risicobeheer concludeert het bestuur dat deze voldoende is. 
Op het gebied van risicomanagement beleid is als vervolgactie gedefinieerd om de toepassing van het risicobeleid en 
de kaders voor risicohouding en risicobereidheid bij de besluitvorming inzichtelijk te maken. 
 
Wijziging statuten 
Het bestuur heeft begin 2022 besloten in het kader van de Wet Bevordering Toezicht Rechtspersonen de statuten aan 
te passen ten einde te voldoen aan de wettelijke eis voor belet en ontstentenis. Na artikel 10 lid 4 wordt een lid 
toegevoegd. Tevens wordt art 19 verduidelijkt over het zelfstandig voortzetten van het fonds na beëindiging van de 
uitvoeringsovereenkomst met de aangesloten onderneming. Er wordt geen termijn meer genoemd voor de ontbinding 
na de beëindiging en de verplichting dit onder te brengen bij specifiek een verzekeraar vervalt. Deze wijziging is nog 
niet notarieel vastgelegd. Het Verantwoordingsorgaan heeft wel positief geadviseerd over deze aanpassingen. 
 
Toezichthouders, wet en regelgeving 
In het kader van het toezicht zijn het herziene herstelplan, maand-, kwartaal- en jaarrapportages en de 
haalbaarheidstoets 2021 ingediend. Tevens zijn, bij aanpassingen, de ABTN en de pensioenregeling gedeeld met DNB.  
 
Naast bovenstaande heeft DNB een uitvraag aan alle pensioenfondsen gestuurd over de beheersing van niet-financiële 
risico’s en zijn de ERB en een vragenlijst over de tijdsplanning rond het Pensioenakkoord met DNB gedeeld. 
 
Naar aanleiding van de herziening van de pensioenregeling en de door de Croda PLC aangekondigde verkoop van o.a. 
Croda Nederland, is er op verzoek van het bestuur in oktober 2021 een gesprek geweest over de herziening van de 
regeling, de mogelijke beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst per eind 2023 en het vraagstuk hoe om te gaan 
met inhaalindexatie. Het overleg zal een periodiek karakter krijgen. 
 
Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) toezichthouder 
AFM heeft evenals in 2020 een uitvraag gedaan naar het tweede pijler pensioen. Zowel de opgebouwde aanspraken en 
opgebouwde beleggings- en spaarpensioenen zijn onderdeel van de tweede pijler. Het fonds heeft de gevraagde 
uitgebreide informatie verstrekt. 
 
Het bestuur ontving in april 2021 een reprimande van AFM over de, in hun ogen, onvolledige opgave van de 
transactie-en vermogensbeheerkosten. Uit de pers bleek dat veel pensioenfondsen deze brief hebben ontvangen. Bij 
navraag bij AFM bleek dat Croda naar de geest voldoende informatie heeft gegeven, echter, naar de letter ontbrak een 
specifiek totaal voor zowel transactie- als vermogensbeheerkosten. De aanbeveling van AFM is direct verwerkt in het 
jaarverslag over 2020. 
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Sleutelfunctie Audit 
De sleutelfunctiehouder Interne Audit heeft in 2020 de processen behorende bij de Interne Audit Functie ingericht.  
 
In 2020 is gezamenlijk met drie andere pensioenfondsen een IT-onderzoek uitgevoerd op de belangrijkste 
uitbestedingspartner DION Pensioen Services (de deelnemersadministratie kortweg DPS). Dit onderzoek is uitgevoerd 
door KoutersVanderMeer. De uitkomsten van het onderzoek bleken in lijn te staan met de bevindingen van een 
onderzoek van DNB bij DPS als Pensioen Uitvoeringsorganisatie.  
 
Beide onderzoeken zijn gecombineerd tot het jaarplan 2021 waarbij de opvolging van deze punten door DPS centraal 
stond. DNB heeft begin 2022 DPS geïnformeerd dat door de verbeteringen, het geheel van IT processen en -
beveiliging werden gekwalificeerd als van een voldoende volwassenheidsniveau.  
 
Er was een gezamenlijke audit gepland voor wat betreft het onderwerp ‘cybersecurity’, dit is doorgeschoven naar 
2022.  
 
Sleutelfunctie Risicobeheer 
Het inrichten van een risicomanagement proces heeft als doel om een redelijke mate van zekerheid te geven dat de 
vastgestelde doelstellingen van het pensioenfonds worden gerealiseerd. Het onderkennen, analyseren en mitigeren 
van risico’s is een continu proces en is tevens een kritisch element van een effectieve interne beheersing. Het bestuur 
is (eind)verantwoordelijk voor het periodiek uitvoeren van risicoanalyses. 
 
Het onderwerp “risicomanagement” is een vast punt op de agenda van de bestuursvergadering. Eens per kwartaal 
bespreekt de risicocommissie het risicoregister en de nieuw gesignaleerde risico’s (de risico-identificatie). Dit wordt 
besproken met het bestuur.  
 
In het jaar 2021 was gericht op actualisatie van het risicobeheer en -beleid en aandacht voor de risico’s rond de 
versobering van de pensioenregeling en mogelijke effecten voor de uitvoering van de pensioenregeling door het fonds. 
Hiervoor is een Eigen Risico Beoordeling (ERB) zoals de Wet voorschrijft, gezien het belang van een ERB is de 
beoordeling van dit onderzoek. 
 
In 2022 zal veel tijd besteed worden aan het project Nieuwe Pensioenstelsel met als doel om samen met sociale 
partners de uitvoering van de pensioenregeling door het fonds met ingang van 2024 elders onder te brengen. Uit de 
voorgenomen beëindiging van de uitvoeringovereenkomst leidt volgens de statuten dat binnen twee jaar na deze 
datum het fonds moet liquideren en de opgebouwde rechten onder te brengen bij een ander uitvoerder.  

 
De herziening van de regeling en de mogelijke liquidatie van het pensioenfonds waren daarom het onderwerp van de 
ERB. Daarbij zijn de materiële risico’s bij de liquidatie van het fonds in kaart gebracht. Als complicerende factoren 
worden onderkend de onduidelijkheden rond het nieuwe pensioenstelsel, de aangekondigde verkoop door de moeder 
van de locatie in Gouda en de tijdsdruk waaronder dit alles gerealiseerd moet worden. 
 
De Sleutelfunctiehouder Risicobeheer (SFH RB) is direct betrokken geweest bij de totstandkoming van de Eigen Risico 
Beoordeling (ERB) van het fonds. Hierdoor is een gedegen beeld van het proces en de uitkomsten gekregen. De in 
deze ERB rapportage opgenomen risico’s zijn een goede weergave van de materiële risico’s die PFC loopt. Deze risico’s 
zijn in overleg met het bestuur vastgesteld en vervolgens onder leiding van de risicocommissie verder uitgewerkt. 
 
De conclusie van de sleutelfunctiehouder is dat deze ERB een goed beeld geeft van mate van beheersing van de 
materiële risico’s die PFC loopt, in de wetenschap dat deze ERB de situatie van medio 2021 beschrijft en de 
belangrijkste risico’s hebben geleid tot het definiëren van vervolgacties. Die zijn gezien de aard en de actuele status 
van de onderliggende risico’s: 
• nieuw pensioenstelsel; 
• aanstaande verkoop locatie; 
• wijziging regeling, 
passend. En is geconstateerd dat uit de beoordeling van het risicobeheerproces geen majeure bevindingen zijn 
voortgekomen in de wijze waarop het risicomanagement proces ingericht is en uitgevoerd wordt. 
 
Het jaarplan 2022 is gericht op periodieke actualisatie van het risicobeheer en -beleid en staat in het licht van de 
voorbereiding van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel en eventuele liquidatie van het pensioenfonds. 
 
Sleutelfunctie Actuariaat 
De sleutelfunctiehouder actuariële functie en tevens certificerend actuaris, de heer Sagoenie, rapporteert op 
kwartaalbasis de bevindingen over de berekening van de technische voorziening. Dit betreft de periodieke 
werkzaamheden uit hoofde van artikel 22b lid 2 onder a van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen: 
“het houden van toezicht op de berekening van de technische voorzieningen.” Aanbevelingen maken tevens onderdeel 
uit van deze rapportage. Tijdens de bestuursvergaderingen worden deze aanbevelingen besproken en, waar nodig, 
opvolging aan gegeven. Concrete acties in 2021 betroffen de toetsing van de herziening van de fondsgrondslagen, de 
premiestelling (financiering van de regeling) met daarbij de herziening van de pensioenregeling naar een collectief 
beschikbare premie regeling. 
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Functionaris gegevensbescherming 
In de rapportage over 2021 is een datalek gerapporteerd en een advies opgenomen om in 2022 de bestaande Privacy 
Impact Analyse te actualiseren. 
 
Door DION Pensioen Services is aan de Functionaris Gegevensbescherming gemeld dat er sprake is van een datalek 
doordat een poststuk verkeerd is bezorgd. Omdat de ontvanger het stuk ongelezen heeft geretourneerd en als 
betrouwbaar kan worden gezien, heeft de FG geen melding gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
De Privacy Impact Analyse zal in 2022 worden geactualiseerd. 
 
Intern toezicht, visitatiecommissie 
PFC heeft invulling gegeven aan het intern toezicht in de vorm van periodieke visitatie door een visitatiecommissie 
bestaande uit drie externe deskundigen. De visitatiecommissie stond in de periode 2018-2021 onder leiding van  
N. Mol. Het onderwerp voor een visitatie wordt in samenspraak van het verantwoordingsorgaan en het bestuur 
gekozen.  
 
Onderwerp visitatie over 2021 
Als onderwerp is gekozen de herziening pensioenregeling 2021-2024. Met het vooruitzicht van het nieuwe 
pensioenstelsel hebben werkgever en vakbonden afspraken gemaakt over de pensioenregeling voor de periode 2021-
2024. De visitatiecommissie heeft het proces onderzocht dat Pensioenfonds Croda heeft doorlopen, alsmede vooruit 
gekeken naar aansluiting bij het wettelijke nieuwe pensioenstelsel. Een eventuele beëindiging van het pensioenfonds is 
hierbij mede betrokken. 
 
De herziening van de pensioenregeling is volgens een zorgvuldig doorlopen proces tot stand gekomen. Alle betrokken 
partijen en andere belanghebbenden zijn tijdig in het proces betrokken, aantoonbaar met inachtneming van de 
wettelijke formaliteiten en vereisten. 
 
De verklaring over het onderzoek is opgenomen op pagina 81. De samenvatting van de bevindingen is dat de 
herziening van de pensioenregeling volgens een zorgvuldig doorlopen proces tot stand is gekomen. Alle betrokken 
partijen en andere belanghebbenden zijn tijdig in het proces betrokken, aantoonbaar met inachtneming van de 
wettelijke formaliteiten en vereisten. 
 
De voortgang ten aanzien van de bevindingen van de visitatie opdracht 2020 is beschreven op pagina 15.  
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) 
Het pensioenfonds kent een verplichting om te rapporteren over haar beleggingsbeleid ten aanzien van mens, klimaat, 
mensenrechten en sociale verhoudingen. Het bestuur heeft een uitsluitingsbeleid geformuleerd. Het pensioenfonds 
voert een uitsluitingsbeleid 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 pensioenfonds houdt zich voorts aan de door de EU ingestelde sancties 
ten aanzien van zowel bedrijven als personen. 
 
Als vervolg op het uitsluitingsbeleid zijn in 2018 de aandelenfondsen, voor zover mogelijk, omgezet van zogenaamde 
ex controversial weapons aandelenfondsen naar fondsen met een uitgebreider MVO beleid. Voor de beleggingen in 
bedrijfsobligaties (credits) is gekozen voor een MVO variant die verder gaat dan een uitsluitingsbeleid, dit fonds voert 
een beleggingsbeleid gebaseerd op het UN Charter PRI. Alleen de belegging in Emerging Markets heeft geen 
uitsluitingsbeleid, effectief heeft dit fonds geen beleggingen in bedrijven die controversiële wapens produceren.  
 
In december 2020 heeft het fonds een enquête gehouden naar de risicohouding en -bereidheid van deelnemers en hun 
wensen ten aanzien van het te voeren verantwoord ondernemen (beleggen) beleid. De uitkomst van deze enquête is 
toegelicht in het vorige jaarverslag en in een aparte nieuwsbrief aan de deelnemers. Dit gaf geen aanleiding tot 
herziening van het beleid. 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Sinds mei 2018 is een Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een privacywet van 
de Europese Unie. Doel van deze wet is het verbeteren van de privacy van personen en de bescherming van 
persoonsgegevens. Naast deze Wet is het fonds gehouden aan de gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens 
Pensioenfondsen. Hoewel niet verplicht voor pensioenfondsen, heeft het bestuur ook een Privacy Impact Analyse 
opgesteld. Deze zal in 2022 worden geactualiseerd.  
 
Het pensioenbureau heeft, namens PFC, een compliance verklaring ten aanzien van AVG overlegd waarin wordt 
gemeld dat DPS handelt conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt aan het gebruik 
van informatie die tot personen herleidbaar is. Dit betekent dat de procedures bij de uitvoerder in lijn zijn met de AVG 
en als dusdanig worden toegepast.  
 
Naleving wet- en regelgeving 
Het bestuur is niet bekend met overtredingen van de wet- en regelgeving. Door de toezichthouders AFM en DNB zijn 
geen dwangsommen, boetes of aanwijzingsbeschikkingen opgelegd of een verzoek tot bewind voering bij de 
Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam ingediend. 
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1.6. Financiële positie paragraaf 
 
Ontwikkeling van de dekkingsgraad  
 
Aanwezig vermogen 2021 2020 
 EUR EUR 
Aanwezige middelen inclusief voor rekening deelnemers  255.272 240.639 
Technische voorzieningen inclusief voor rekening deelnemers 192.607 203.407 
   
Dekkingsgraad 2021 2020 
Aanwezige feitelijke dekkingsgraad 132,5% 118,3% 
Beleidsdekkingsgraad 127,2% 106,8% 
Vereiste beleidsdekkingsgraad (strategische mix) totaal fonds 119,3% 119,4% 
 
De beleidsdekkingsgraad is in het verslagjaar 2021 met 20,4%-punt toegenomen van 106,8% naar 127,2%. 
 
Omdat de toegepaste middeling een analyse van het verloop verstoort, is een analyse gemaakt van het verloop van de 

feitelijke dekkingsgraad in het verslagjaar. De feitelijke dekkingsgraad is in 2021 toegenomen van 118,3% per eind 
2020 naar 132,5% per eind 2021. 
 
In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van de feitelijke dekkingsgraad weergegeven.  
 

 
 
De toename van de feitelijke dekkingsgraad met 14,2 %-punt in 2021 kan in belangrijke mate worden verklaard door 
het positieve beleggingsrendement (11,0%-punt positief effect op de dekkingsgraad) en de rentestijging waardoor de 
verplichtingen zijn afgenomen (3,2%-punt effect op de dekkingsgraad).  
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Onderstaand wordt de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad per maand weergegeven:  
 

 
 
 
Dankzij de maand- en kwartaalrapportages heeft het bestuur van PFC goed zicht op de ontwikkeling van de 
dekkingsgraad. Elke bestuursvergadering staat dit op de agenda. Alle deelnemers worden maandelijks geïnformeerd 
over de dekkingsgraad via de website van Pensioenfonds Croda (www.pfcroda.nl). 
 
Bij de bepaling van zowel de beleids- als de feitelijke dekkingsgraad van het fonds is rekening gehouden met de 
pensioenregeling voor rekening en risico van deelnemers (DC). Dit kan worden vergeleken met de aanwezige middelen 
waardoor de feitelijke dekkingsgraad kan worden bepaald op basis van de totale technische voorzieningen. 
 
De financiële positie van PFC (inclusief DC) ontwikkelde zich in 2021 als volgt: 
 

 
Pensioen- 
vermogen    

Pensioen- 
verplichtingen 

Actuele  
dekkingsgraad   

 EUR EUR % 
    
Stand aanvang verslagjaar  240.639 203.407 118,3 
Beleggingsresultaten (rekening fonds) 10.251 -14.469 13,8 
Premiebijdragen (rekening fonds) 6.243 5.366 0,5 
Uitkeringen -3.212 -3.229 0,0 
Kosten -65 -65 0,0 
Toeslagverlening 0 0 0,0 
Wijziging actuariële grondslagen 0 0 0,0 
Saldo kanssystemen en herverzekering 180 279 -0,1 
Overige  265 347 0,0 
Mutatie regeling rekening deelnemers (DC) 971 971 0,0 
 ───────── ─────────── ────────── 

Stand einde verslagjaar 255.272 192.607 132,5 
 ═════════ ═══════════ ══════════ 

 
Deze opstelling is gebaseerd op de actuariële analyse, deze is opgenomen op pagina 94. In 2021 is een positief 
resultaat behaald van EUR 25.433. De voornaamste oorzaak voor resultaat in 2021 betreft de afname van de 
voorziening pensioenverplichtingen.  
 
De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds inclusief de regeling voor rekening en risico van deelnemers is 
132,5% (2020: 118,3%).  
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Het saldo van baten en lasten over het afgelopen boekjaar kan als volgt worden geanalyseerd: 
 
 2021 2020 2018 2017 
 EUR EUR EUR EUR 
     
Premieresultaat  877 863 1.011 1.093 
Interestresultaat (incl. beleggingen) 24.720 1.569 8.195 -12.940 
Kosten resultaat  0 0 1 0 
Wijziging actuariële grondslagen 0 10.604 0 1.424 
Wijziging kostenvoorziening 0 -50 0 -150 
Toeslagverlening 0 -265 -1.968 -965 
Overig resultaat, saldo  -164 -168 781 349 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
Resultaat  25.433 12.553 8.020 -11.189 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 
Voor een nadere toelichting op de premie wordt verwezen naar pagina 70, toelichting op de staat van baten en lasten.  
 
Ontwikkelingen pensioenverplichtingen en deelnemersbestand 
In het overzicht hieronder is de ontwikkeling van de pensioenverplichtingen voor rekening fonds en het 
deelnemersbestand in aantallen weergegeven.  
 
Technische voorzieningen voor risico fonds: 
 
 2021   2020   

 
Aantal  

deelnemers 
VPV    
EUR 

VPV        
% 

Aantal  
deelnemers 

VPV 
EUR 

VPV        
% 

       
Actieven 336 98.563 54,6 337 107.929 56,1 
Gewezen deelnemers 142 18.253 10,1 131 19.694 10,3 
Gepensioneerden  170 62.282 34,5 158 63.864 33,2 
Toekomstige 
  arbeidsongeschikten  574 0,3  56 0,0 
Extra kostenvoorziening  900 0,5  800 0,4 

 ───────── ─────── ───── ───────── ─────── ───── 
 648 180.572  100,0 626 192.343  100,0 
 ═════════ ═══════ ═════ ═════════ ═══════ ═════ 
 
De verplichtingen zijn in de jaarrekening tegen de DNB-UFR curve gewaardeerd (de rekenrente). De DNB-UFR rente 
nam in 2021 toe van gemiddeld 0,15% aan het begin van het jaar naar 0,55% eind 2021. De verplichtingen namen 
hierdoor af. De ontwikkeling kan worden afgelezen uit de volgende grafiek waar in de door DNB maandelijks 
gepubliceerde rentecurve getoond wordt die pensioenfondsen moeten hanteren bij de berekening van de actuele 
waarde van de pensioenverplichtingen.  
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De verplichtingen aan de deelnemers van PFC kennen verschillende looptijden, bij het berekenen van de verplichtingen 
moeten dus ook verschillende renteniveaus worden gebruikt. Lagere renteniveaus leiden ertoe dat de verplichtingen 
een hogere marktwaarde krijgen. Omgekeerd geldt dat hogere renteniveaus tot een daling van de marktwaarde van 
de pensioenverplichtingen leiden.  
 
PFC wordt hierdoor minder geraakt omdat wij een deel van de renteschommelingen met LDI-beleggingsfondsen 
afdekken. Gedurende 2021 was deze afdekking circa 50,4%, net boven de doelstelling van 50%. Per jaareinde was de 
afdekking 49,5%. De duratie van de verplichtingen is 19,6 jaar (2020: 20,1 jaar). De duratie van de vastrentende 
waarden beleggingen is 17,9 jaar (2020: 22,9 jaar). 
 
In deze tabel valt de gevoeligheid van het fonds (exclusief belegging voor rekening en risico deelnemers) voor een 
rentewijziging af te lezen.  

 
VPV Beleggingen Feitelijke 

Dekkingsgraad 
 EUR EUR % 
    
FTK-basis  180.572 243.237 134,7% 
FTK-basis, rente +1%  133.044 219.717 165,1% 
FTK-basis, rente -1% 228.100 266.757 116,9% 
 
Het rente effect op de waarde van de beleggingen wordt alleen bepaald voor de obligaties en de rentederivaten. 
 
In deze tabel valt de gevoeligheid van het fonds (exclusief belegging voor rekening en risico deelnemers) voor een 
aandelenschok van 25% af te lezen. 

 
VPV Beleggingen Feitelijke 

Dekkingsgraad 
 EUR EUR % 
    
Basis  180.572 243.237 134,7% 
Aandelenschok +25% 180.572 275.346 152,5% 
Aandelenschok - 25% 180.572 211.128 116,9% 
 
Het effect van de schok op de waarde van de beleggingen wordt alleen bepaald voor de aandelenpositie. 
 

Ontwikkeling eigen vermogen en benodigde reserves 
Het positieve resultaat over 2021 betekent dat de reserves met EUR 25.433 zijn toegenomen. 
 
 2021 2020 

 EUR EUR 

   
Stand aanvang verslagjaar  37.232 24.679 
Toevoeging (bij -: onttrekking) 25.433 12.553 
 ──────── ──────── 
Totaal 62.665 37.232 
 ════════ ════════ 

 
Toereikendheid- en vermogenstoets 
De adviserende actuaris van PFC heeft over het verslagjaar 2021 een toereikendheid- en vermogenstoets uitgevoerd. 
Met deze toets - die DNB verplicht stelt - kunnen we beoordelen of de vermogenspositie van PFC toereikend is voor het 
veiligstellen van de opgebouwde pensioenrechten.  
 
Het oordeel van de certificerende actuaris is in het kort als volgt:  
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel 
bezien, toereikend vastgesteld. Gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten aanzien van de verplichtingen, aangegaan 
tot balansdatum, sprake van een toereikende solvabiliteit. 
 
Per 31 december 2021 voldoet PFC aan de wettelijke normen voor het vereiste eigen vermogen. De volledige tekst van 
zijn oordeel staat op pagina 82. De toename van de reserves is in hoofdlijnen beschreven onder Ontwikkelingen 
pensioenverplichtingen en deelnemersbestand op de voorgaande pagina’s. 
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De volgende tabel geeft een samenvatting van de belangrijkste kengetallen: 
 2021 2020 

 EUR EUR 

   
Aanwezig vermogen (marktwaarde) 255.272 240.639 
Voorziening pensioenverplichtingen 192.607 203.407 
   
Aanwezige feitelijke dekkingsgraad 132,5% 118,3% 
   
Aanwezige beleidsdekkingsgraad 127,2% 106,8% 
   
Benodigde beleidsdekkingsgraad volgens  
richtlijnen DNB op basis strategische mix 119,3% 119,4% 
 
Premie  
De volgende premiepercentages zijn op het brutosalaris tot aan de premiegrens in rekening gebracht. De 
werknemersinhouding betreft de premie vanaf de drempel tot aan de premiegrens. 
 

 2021 2020 

 % % 

   
Totale premie tot aan premiegrens (tot 1 oktober 2021) 36,30 36,30 
Premieafspraak met ingang van 1 oktober 2021 tot en met jaareinde   
Werknemersinhouding vanaf 1 januari  2,46 2,13 
Werknemersinhouding vanaf 1 juli 2,65 2,46 
Werknemersinhouding boven premiegrens tot aan max. pensioengevend salaris 5,00 5,00 
 
De dekkingsgraadafhankelijke werknemerspremie voor de basisregeling is in juni 2021 vastgesteld op 2,65%. Bij het 
cao akkoord 2021-2024 is bepaald dat de eigen bijdrage niet meer wijzigt. 
 
Boven de premiegrens tot aan het maximaal pensioengevend salaris (2021: € 112.989) geldt een werknemersbijdrage 
van 5%. 
 
Een overzicht van de pensioenregeling is opgenomen in de bijlage op pagina 91. 
 
Het bestuur stelde tot 1 oktober 2021 jaarlijks de pensioenpremie vast op basis van een gedempte premie, de 
demping bestaat uit een middeling van de toe te passen rentevoet. Deze werd bepaald op basis van de rente over drie 
voorafgaande jaren. Met ingang van 1 oktober 2021 geldt een vooraf vastgestelde premie (voorwaardelijke 
middelloonregeling met een collectief beschikbare premie ofwel CDC). Er wordt geen extra herstelpremie meer 
betaald. Op basis van de te ontvangen premie wordt jaarlijks aan het eind van het jaar bepaald welke opbouw voor 
het komende jaar kan worden gefinancierd uit de premie. Daarbij wordt de kostprijs van pensioen berekend op basis 
van een voortschrijdend gemiddelde rente over 12 maanden. Het premieoverschot over 2021 voor herstel tot en met 
het derde kwartaal bedraagt 603. 
 
De feitelijke premie is zowel over 2021 als 2020 hoger dan de gedempte premie.  
 

De kostendekkende premie (in EUR) over 2021 volgens de diverse definities is als volgt: 

 Zuiver 
kosten-

dekkend 

Gedempt 
kosten-

dekkend  

Feitelijke 
premie 

Actuarieel benodigde premie voor de ´inkoop´ van de  
    onvoorwaardelijke onderdelen van de pensioenovereenkomst 5.028 4.376 4.376 
Actuarieel benodigde premie risicodekking 338 338 338 
Opslag voor uitvoeringskosten 611 611 611 
Opslag voor het in stand houden van het vereist eigen vermogen 1.100 714 714 
Premie overschot voor herstel middelloonregeling (tot 1 oktober 2021) 0 0 603 
Premie overschot voorwaardelijke middelloonregeling 0 0 212 
Onvoorwaardelijke aanspraken voor risico deelnemer 588 588 588 
 ──────── ──────── ──────── 
Totaal 7.665 6.627 7.442 
 ════════ ════════ ════════ 
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In vergelijking met de premies 2020: 
 Zuiver 

kosten-
dekkend 

Gedempt 
kosten-

dekkend  

Feitelijke 
premie 

Actuarieel benodigde premie voor de ´inkoop´ van de  
    onvoorwaardelijke onderdelen van de pensioenovereenkomst 4.583 4.000 4.000 
Actuarieel benodigde premie risicodekking 378 378 378 
Opslag voor uitvoeringskosten 591 591 591 
Opslag voor het in stand houden van het vereist eigen vermogen 1.027 906 906 
Premie overschot voor herstel 0 0 540 
Onvoorwaardelijke aanspraken voor risico deelnemer 544 544 544 
 ──────── ──────── ──────── 
Totaal 7.123 6.419 6.959 
 ════════ ════════ ════════ 

 
De kostendekkende premie is toegenomen als gevolg van de afname van de gemiddelde rente over de jaren 2018-2020 
waardoor de benodigde premie is gestegen. De gemiddelde rente voor de bepaling van de premiedemping voor het jaar 
2021 bedraagt 0,93% (2020: 1,38%). 
 
Het premie overschot betreft met name de door de werkgever betaalde herstelpremie tot 1 oktober 201 doordat de 
beleidsdekkingsgraad aan het begin van het jaar lager is dan het vereiste eigen vermogen. De herstelpremie over 
2021 (tot 1 oktober 2021) is 3,7% (815) van de salarissom (2020: 540 en 3,1%). Met ingang van 1 oktober 2021 
wordt er geen herstelpremie meer in rekening gebracht. 
 
De vaststelling van de diverse premies zoals hiervoor genoemd is vastgelegd in de ABTN. 
 
Herstelplan 
In juni 2015 was de beleidsdekkingsgraad van PFC 115,4%, lager dan de vereiste dekkingsgraad op basis van de 
toenmalige strategische beleggingsmix (116,9%). PFC heeft daarom in september 2015 een herstelplan bij DNB 
ingediend waarmee DNB heeft ingestemd.  
 
Per eind 2021 was de beleidsdekkingsgraad met 127,2% gedurende drie maanden hoger dan de vereiste 
dekkingsgraad en het fonds is sindsdien uit herstel. Er hoefde daarom over 2021 ook geen herstelplan bij DNB te 
worden ingediend.  

 
Korting op pensioen niet nodig 
PFC heeft de pensioenaanspraken niet hoeven te korten. Zoals in paragraaf 1.6 te lezen is, bevond de dekkingsgraad 
van PFC zich heel 2021 boven de kortingsgrens waardoor het niet nodig was de pensioenen te korten 
 
Crisisplan  
In het crisisplan staan maatregelen die het bestuur kan inzetten als de dekkingsgraad daalt naar de zogenaamde 
kritieke grens. Als de dekkingsgraad naar deze kritieke grens daalt, komt de doelstelling van het pensioenfonds in 
gevaar.  
 
Het crisisplan is een richtlijn. De in het crisisplan beschreven maatregelen geven een mogelijke inzet van 
sturingsmiddelen tijdens een financiële crisis weer. In geval van een financiële crisis zal het bestuur weloverwogen 
beslissen of en in welke mate de maatregelen worden toegepast, die in het plan worden beschreven. Het korten van 
de pensioenuitkeringen en de reeds opgebouwde pensioenaanspraken (‘afstempelen’) is de meest verstrekkende 
maatregel. Of de maatregelen in het plan ook echt uitgevoerd worden hangt af van de crisissituatie van dat moment.  
 
Risicohouding en haalbaarheidstoets 
De risicohouding is de mate waarin het pensioenfonds bereid is beleggingsrisico te lopen om de doelstellingen van het 
pensioenfonds te realiseren. De risicohouding komt voor lange termijn tot uitdrukking in de gekozen ondergrenzen van 
het pensioenresultaat in het kader van de haalbaarheidstoets en voor korte termijn in de hoogte van het vereist eigen 
vermogen.  
 
De risicohouding wordt overlegd met de cao-partijen en de organen van het pensioenfonds. Op basis hiervan is in 
augustus 2015 de risicohouding van het bestuur gemeten, besproken met cao-partijen en vastgelegd in een 
uitvoeringsopdracht (geactualiseerd en getekend op 15 november 2021). De risicohouding is daardoor niet gewijzigd. 
 

Onderwerp Risicohouding 

Bovengrens 
beleidsdekkingsgraad 

Niet gericht op hoge dekkingsgraden, alle dekkingsgraden boven niveau volledige indexatie 
(ca. 150%) worden gelijk gewaardeerd 

Indexatie-ambitie De indexatie-ambitie is 70% van de salarisontwikkeling (actieven) en 70% van de prijsinflatie 
(inactieven) over een periode van 15 jaar 

Kans op korten 
pensioen 

Kans op korting moet worden geminimaliseerd.  
Op basis van de voorgelegde mogelijke ALM-uitkomsten is een kans op korten in de komende 
15 jaar van circa 5% acceptabel. 

Beleggingsstrategie Bij gelijke uitkomsten is er voorkeur voor een simpele beleggingsstrategie. 
Dit wil zeggen dat als uit de ALM-studie blijkt dat verschillende beleggingsvormen een gelijke 
verwachte uitkomst genereren, er wordt gekozen voor de simpelste, beste te doorgronden, 
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beleggingsvorm. Dit geldt onder andere voor complexe vormen van renteafdekking. Indien 
deze naar verwachting geen betere uitkomsten geven dan eenvoudiger producten, dan zal 
worden gekozen voor het eenvoudige product.  

Economische 
ontwikkeling 

Basis economisch scenario is gebaseerd op forward ontwikkeling rente (DNB-methode). 
Ook wordt gerekend met een gematigd positief rendement op aandelen. Dit wil zeggen dat 
niet wordt uitgegaan van de maximaal toegestane, maar van lagere gematigder, 
rendementen op zakelijke waarden.  

Beleggingsmix Toevoegen risico aan beleggingsportefeuille is (beperkt) mogelijk, mits binnen grenzen 
risicohouding 

Naar aanleiding van de wet en regelgeving heeft het pensioenfonds in 2015 een aanvangshaalbaarheidstoets 
uitgevoerd. Vervolgens moet jaarlijks een haalbaarheidstoets worden uitgevoerd.  
 
In de (aanvangs)haalbaarheidstoets is op basis van het ambitieniveau en de risicohouding een verwacht 
pensioenresultaat bepaald. Het pensioenresultaat is de gemiddelde uitkering over een periode van 60 jaar, vergeleken 
met een volledige prijs geïndexeerde uitkering zonder kortingen.  
 
De haalbaarheidstoets is een kwantitatieve onderbouwing van de risicohouding en beleidskeuzes. Aan de hand van de 
haalbaarheidstoets wordt de risicohouding van het pensioenfonds op langere termijn ingevuld. Met de 
haalbaarheidstoets monitort het pensioenfonds of het verwachte pensioenresultaat in lijn is met de gekozen 
ondergrenzen. Voorts wordt getoetst of het premiebeleid voldoende realistisch is en er voldoende herstelcapaciteit is 
om binnen de gestelde termijn weer op het vereist eigen vermogen uit te komen. Het pensioenresultaat mag in een 
slecht weer scenario niet te veel afwijken van de gekozen ondergrens. 
 
Naar aanleiding van de aanvangshaalbaarheidstoets heeft het pensioenfonds in 2015 een ondergrens bepaald. Indien 
het pensioenresultaat uit de haalbaarheidstoets in enig jaar onder de genoemde ondergrens komt te liggen zal het 
pensioenfondsbestuur het ambitieniveau opnieuw gaan afstemmen op de risicohouding en indien nodig de financiële 
opzet van het pensioenfonds bijstellen.  
 
De uitkomst van beide toetsen sinds 2015:  
 

 Vastgestelde 
grenzen 

Aanvangstoets 
2015 

Toets 
2016 

Toets 
2017 

Toets 
2018 

Toets 
2019 

Toets 
2020 

Toets 
2021 

Pensioenresultaat 

mediaan scenario 
90% 101% 100% 102% 104% 105% 104% 107% 

5e percentiel - 67% 66% 70% 72% 75% 82% 91% 

Relatieve afwijking 40% 34% 34% 31% 31% 29% 22% 15% 

 
De toets geeft aan dat het pensioenresultaat is toegenomen door de hogere startdekkingsgraad dan bij de toets in 
2021 en aanpassingen in de scenario set van DNB. De rente scenario’s bevatten t.o.v. toets 2021 een lagere 
gemiddelde rente (of sterker negatief) op lange termijn, toename van de rente tot het 20 jaarspunt en de 
aandelenrendementen op termijn zijn hoger. 
 
De afwijking van het pensioenresultaat in het slechtweerscenario (15%), ten opzichte van het verwachte scenario, past 
binnen de door het bestuur vastgestelde maximale afwijking (40%). Hieruit blijkt dat het pensioenfonds aan deze toets 
voldoet. 
 
In 2021 is een aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd naar aanleiding van de wijziging van de pensioenregeling naar 
een voorwaardelijke middelloonregeling in combinatie met een financiering op basis van een vooraf vastgestelde premie. 
In de aanvangshaalbaarheidstoets worden kerncijfers onderzocht startend vanuit de feitelijke dekkingsgraad (destijds 
130,1%) en vanuit de dekkingsgraad behorend bij het vereist eigen vermogen (120,5%). Daarbij is het volgende 
onderzocht: 
• of het verwachte pensioenresultaat (mediaan scenario) hoger is dan de gestelde ondergrens. Vanuit de actuele en 

vereiste dekkingsgraad ligt het pensioenresultaat op 107% respectievelijk 106%, duidelijk hoger dan de gestelde 
ondergrenzen van 90% respectievelijk 93%; 

• of het premiebeleid realistisch en haalbaar is. Doordat de premie nu een vooraf vastgesteld percentage van de 
salarissom is, kunnen uitschieters van extreem hoge of lage premies niet meer voorkomen. Gemiddeld genomen 
kan de pensioenopbouw volledig worden toegekend – gegeven de veronderstellingen uit de haalbaarheidstoets – 
waarmee het bestuur de premie als realistisch en haalbaar beschouwt; 

• of de herstelcapaciteit van het fonds voldoende is, mocht de dekkingsgraad wegzakken tot het niveau behorend bij 
het minimaal vereist eigen vermogen (circa 104,2%). In dat geval herstelt de dekkingsgraad naar verwachting 
binnen een termijn van ongeveer 5 jaar tot het niveau behorend bij het vereist eigen vermogen, ruimschoots binnen 
de maximaal toegestane termijn van 10 jaar; 

• wat de maximale afwijking is in slecht weer scenario’s t.o.v. het verwachte pensioenresultaat. Vanuit de actuele en 
vereiste dekkingsgraad ligt de afwijking in slecht weer op 18% respectievelijk 20%, ruimschoots lager dan het 
maximum dat het bestuur hieraan heeft gesteld van 40%. 

Het bestuur constateerde wel dat er een overtreding dreigde van een van de wettelijke eisen aan de haalbaarheidstoets. 
Om dat op te lossen is de ondergrens van het verwachte pensioenresultaat vanuit de vereiste dekkingsgraad verlaagd 
van 93% naar 85%, omdat het fonds naar verwachting na 2023 een slapend fonds is, ziet het bestuur hierin geen 
aanleiding tot aanpassing van de regeling of beleid.  
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1.7. Beleggingsjaar 2021 
 
Economie, beleggingsklimaat en beleggingsresultaat 
 
Voor de beleggingen was 2021 een positief jaar. De aandelenportefeuille heeft een positief resultaat (totaal jaar 17,7%) 
laten zien met grote regionale verschillen. Het beleggingsjaar was voor vastrentende waarden als categorie negatief 
door de oplopende rente (-9,0%) wat wel voor het fonds positief uitwerkte omdat de verplichtingen gedeeltelijk zijn 
afgedekt. De actuele dekkingsgraad liep per saldo op van 118,3% aan het eind van 2020 naar 132,5% aan het eind 
van 2021. 
 
Marktcommentaar – terugblik 2021: Zijn we Covid nu wel of niet de baas  
Was 2020 het jaar dat de wereld geconfronteerd werd met de dreun van de uitbraak van het covidvirus, 2021 werd het 
jaar waarop de eerste stappen richting normalisatie werden gezet. Hoewel er zeker overwinningen werden gevierd, valt 
echter moeilijk te ontkennen dat de strijd tegen het virus nog zeker niet achter ons ligt. Zo heeft op het moment van 
schrijven minder dan 60% van de wereldbevolking minimaal één vaccin ontvangen, wat inhoudt dat 40% van de 
bevolking nog helemaal niet gevaccineerd is. Deels gaat het hier om een verdelingsprobleem: de rijkere landen die 
(meer dan) voldoende vaccins hebben bemachtigd terwijl de armere landen achteraan de rij mochten aansluiten. Deels 

gaat het hier ook om een wantrouwen tegen vaccins. Zo zijn de vaccinatieniveaus in landen als de VS, Duitsland en 
Rusland te laag om de zogenoemde ‘herd immunity’ te bereiken. Daar komt nog eens bij dat we sinds het einde van 
2021 te maken hebben met de Omikron variant, die tot een sterke stijging van het aantal besmettingen heeft geleid. 
Hoewel de vaccins zeker bescherming bieden tegen ernstige ziekte of overlijden, kan de combinatie van de grotere 
besmettelijkheid en de (te) lage vaccinatiegraad in een aanzienlijk deel van de wereld nog tot de nodige problemen 
leiden. 
 
Wereldeconomie herstelt, maar… 
Ondanks het feit dat we het coronavirus nog niet voldoende onder controle hebben, heeft de wereldeconomie zich in 
2021 stevig hersteld van de mokerslag die in 2020 is uitgedeeld. De mate van herstel verschilt hierbij per regio, 
afhankelijk van het gevolgde lockdownbeleid, de generositeit van steunpakketten van de overheden en de snelheid 
waarmee het vaccinatieprogramma is uitgerold. In sommige landen (de VS, China, Nederland) ligt de omvang van de 
economie inmiddels weer boven het niveau van het vierde kwartaal van 2019, maar veel andere landen zijn nog 
midden in de herstelfase. Met name landen met een lage vaccinatiegraad, beperkte financiële armslag en een hoge 
afhankelijkheid van het toerisme blijven achter bij het herstel elders. Dat ook het VK achterblijft zal daarnaast 
tenminste gedeeltelijk een direct gevolg zijn van het Brexitproces, wat ook verre van soepel verloopt. 
 
Het herstel van de covid schok vindt niet overal gelijkmatig plaats 

 
Bron: BlackRock Investment Institute met data van Bloomberg, November 2021. Toelichting: de grafiek toont het 
verloop van het reële BBP van de verschillende regio’s en landen, waarbij Q4 2019 als startwaarde op 100 is gesteld. 
 
Een andere indicatie dat de herstelfase niet altijd even soepel verloopt, is het optreden van de nodige knelpunten en 
tekorten in de wereldeconomie. Dit jaar zagen we onder andere berichten over tekorten aan bouwmaterialen, 
tankerschepen, truckers, horecapersoneel, halfgeleiders en gas (in Europa). Het meest directe gevolg van de 
optredende spanningen tussen vraag en aanbod is de stevige stijging van de inflatie. Zowel in Amerika (6,8%) als de 
eurozone (5,0%) is de inflatie aan het einde van het jaar naar het hoogste niveau sinds het begin van de jaren ‘90 
opgelopen, waarbij de vraag centraal staat in hoeverre het hier om een tijdelijk of een blijvend fenomeen gaat. Aan het 
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einde van 2021 lijkt er bij de meeste centrale banken een draai in het denken omtrent inflatie te hebben 
plaatsgevonden, waarmee 2022 het jaar wordt waarin de monetaire teugels wereldwijd zullen worden aangehaald. De 
mogelijke uitzondering hierop wordt gevormd door de ECB, die vooralsnog vasthoudt aan het extreem ruime monetaire 
beleid. 
 
Herstart en liquiditeit de drijvende kracht van financiële markten 
Of 2021 een mooi of een slecht beleggingsjaar was, hangt volledig af van de beleggingscategorie. Voor aandelen is het 
-wederom- een prima jaar geweest. Niet alleen hebben de aandelenmarkten weten te profiteren van het sterke herstel 
van de gerapporteerde winstcijfers en de gunstige groeivooruitzichten voor 2022, maar bovendien hadden ze de wind 
in de rug van de wel zeer lage (kapitaal)marktrente. Zeker als de hoge inflatie in ogenschouw wordt genomen, bieden 
obligaties (kijkend vanuit alleen de categorie, niet in samenspraak met de verplichtingen) momenteel geen 
aantrekkelijk beleggingsalternatief, waardoor de overstap naar meer risicodragend beleggingsmiddelen voor de hand 
ligt. Het grote risico van de oplopende inflatie heeft vooralsnog geen echte schade berokkend, waarbij met name de 
zeer beperkte stijging van de kapitaalmarktrente opmerkelijk te noemen is. De reële rente is inmiddels overal negatief, 
wat slechts een ondersteuning betekent voor reële waarde als aandelen.  
 
Obligatiebeleggers kijken met wat minder plezier terug op het beleggingsjaar 2021. De kapitaalmarktrente is 
wereldwijd naar zo’n laag niveau gezakt dat het bijna geen buffer vormt voor eventuele prijsontwikkelingen. Als de 
kapitaalmarktrente vervolgens ook maar een klein beetje oploopt, duwt dat gelijk het rendement voor de hele asset 
klasse in het rood. Waar de MSCI All Countries total return index het jaar met een rendement van ruim 21% afsloot, 
wist binnen de obligatiemarkten alleen de high yield markt met een kleine plus (0,9%) af te sluiten: alle andere 
obligatiebeleggingen eindigden in de min. 
 
Strategisch en tactisch beleid 
Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een beleggingsportefeuille met een indeling in een matching- en 
returnportefeuille. 
 
De matchingportefeuille wordt ingevuld met een aantal duration matchingbeleggingsfondsen ook wel LDI fondsen 
genaamd van onze vermogensbeheerder BNP Paribas, aangevuld met een money market fonds.  
 
Naast de matchingportefeuille kent het pensioenfonds ook een returnportefeuille, welke tot doel heeft om 
toeslagkansen op de lange termijn te creëren door te beleggen in aandelen en vastgoed. 
 
In het najaar van 2020 is PFC gestart met een ALM studie die nagenoeg was afgerond in februari 2021. Vanwege de 

Corona crisis en de effecten op financiële markten, heeft het bestuur daarna nog aanvullende berekeningen laten 
uitvoeren om de effecten van de Corona crisis en een veel lagere startdekkingsgraad te beoordelen. Uit deze 
berekeningen bleek dat de uitkomsten van de ALM studie werden bevestigd en het beoogde beleid kon worden 
gehandhaafd. Dit beleid is in lijn met de uitkomsten van de vorige studie. Daarna is het beleggingsplan 2021 
vastgesteld waarbij de bandbreedte voor herbalancering tussen de matching- en returnportefeuille is aangepast (van 
40-60 naar 45-55) en de allocatie naar regio’s is herzien en het belang in aandelen ontwikkelende landen is verhoogd. 
 
 
Het beleid van het geldende beleggingsplan is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  
 

 

Minimum Maximum Norm Feitelijk 
31-12-2021 

Feitelijk 
31-12-2020 

 % % % % % 
Rente afdekking  40 60 50 49,5 53,4 
 ══════ ═══════ ═════ ═════ ═════ 
      
Matchingportefeuille 45 55 50 46,7 46,1 
Returnportefeuille 45 55 50 53,3 53,9 
Liquide middelen -3 5 0 0,0 0,0 
 ─────── ──────── ───── ───── ───── 
 n.v.t. n.v.t. 100 100 100 
 ═══════ ════════ ═════ ═════ ═════ 
 
De rente afdekking per eind van 2021 is lager dan de norm van 50%. In februari en maart 2022 is de overweging naar 
aandelen (returnportefeuille) teruggebracht naar de norm bij de implementatie van het beleggingsplan 2022. 
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Minimum % Maximum % Strategische  

norm % 
Matchingportefeuille:    
LDI- liquiditeit/geldmarkt beleggingsfondsen 32 42 37 
Bedrijfsobligaties en hypotheken 6 11 8 
Hypotheken 2 7 5 
 ────────── ─────────── ─────────── 
 45 55 50 
 ══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

 
Minimum % Maximum % Strategische  

norm % 
Returnportefeuille:    
Europa 10,8 20,7 15,7 
VS 10,8 20,7 15,7 
Japan 3,0 8,0 5,5 
Pacific ex Japan 1,8 6,7 4,2 
Opkomende markten 6,2 11,3 8,7 
Niet-beursgenoteerd vastgoed - 1,0 0,0 
 ────────── ─────────── ─────────── 
 45 55 50 
 ══════════ ═══════════ ═══════════ 
 
Naast het afdekken van het renterisico wordt ook het valutarisico dat ontstaat binnen de aandelenportefeuille 
afgedekt, zoals beschreven in onderstaande tabel:  
 
Strategische valuta hedge 
coëfficiënt 

Minimum % Maximum % Strategische 
 norm % 

US Dollar 95 105 100 
Japanse Yen 95 105 100 
Britse pond 95 105 100 
Zwitserse frank 95 105 100 
Hong Kong Dollar 95 105 100 
 

 
Beheerders 
Onze beleggingsportefeuille is ondergebracht bij een aantal beleggers. BNPP beheert de verschillende portefeuilles 
waarbij externe managers worden gebruikt, dit betreft door BlackRock, Aberdeen Standard, Wellington en AEGON 
Assetmanagement beheerde fondsen. Het belang in het vastgoed fonds wordt voor het fonds rechtstreeks beheerd 
door CB Real Estate.  
 
Toelichting rendement  
 
 
Rendement op totaal niveau 
 

 2021 2020 

 
Vermogen 

EUR 

Portefeuille 
rendement 

 in % 

Benchmark        
rendement  

in % Vermogen EUR 

Portefeuille 
rendement 

in % 

Benchmark        
rendement  

in % 
       

Matchingportefeuille 111.848 -9,02 -8,83 105.012 13,02 13,03 

Returnportefeuille 128.438 22,02 22,23 122.764 5,09 4,50 

Totaal exclusief 
valuta afdekking 

240.286 6,60 6,76 227.776 10,29 9,96 

Derivaten 330 -2,03  645 2,49  

Totaal 240.616 4,57 6,76 228.421 12,60 9,96 

 
 
Op totaal niveau is er een samengestelde benchmark op basis van de variabele verdeling van het vermogen en de 
bijbehorende benchmark per beleggingscategorie. Op dagbasis wordt de performance van de totale portefeuille 
berekend waarbij gecorrigeerd wordt voor in- en outflows. De dagelijkse rendementen worden aan elkaar gekoppeld 
tot een jaarrendement voor de totale portefeuille. 
 
Voor een goede vergelijking van de resultaten van de deelportefeuilles moet gekeken worden naar het resultaat 
exclusief de valuta afdekking. Over 2021 was het resultaat op de returnportefeuille zonder afdekking 22,0% bij een 
benchmark van 22,2%, de vergelijkbare cijfers over 2020 waren 9,9% bij een benchmark van 4,5%. In beide jaren 
was het effect van de valuta afdekking omvangrijk. Over 2021 een effect van -2,3%, over 2020 was dit een positief 
effect van 2,49%. 
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Uit de tabel kan worden afgeleid dat op totaal niveau de portefeuille in 2021 0,16% minder dan de benchmark 
presteerde. De performance van de matchingportefeuille bleef licht achter (-0,21%) achter bij de benchmark, de 
returnportefeuille (exclusief valuta resultaat) presteerde 0,19% minder dan de benchmark.  
 
Matchingportefeuille 
De doelstelling van de matchingportefeuille is om de ontwikkeling van de pensioenverplichtingen na te bootsen. Deze 
portefeuille bestaat uit beleggingen in LDI-beleggingsfondsen, bedrijfsobligaties en hypotheken. Het belangrijkste 
risico in de matchingportefeuille is het renterisico. De LDI-beleggingsfondsen dekken een groot deel van dit risico af. 
Het bestuur volgt het beleid dat het nominale renterisico berekend wordt met behulp van de Euro swapcurve en dat dit 
voor 50% wordt afgedekt middels de matchingportefeuille. 
 
De matchingportefeuille behaalde door de rentedaling een rendement van -9,0% over 2021 wat 0,2% lager is dan de 
benchmark van de beleggingen in deze portefeuille (benchmark -8,8%). Dit is het rente effect van de ontwikkeling van 
de voorziening verplichtingen op marktrente over het verslagjaar, deze bedroeg -10,5%. De te onderscheiden 
beleggingen rendeerden als volgt (benchmark tussen haakjes): European Corporate Bonds -1,6% (-1,1%), 
Nederlandse Hypotheekfondsen respectievelijk 2,03% (2,0%), LDI fondsen afhankelijk van de looptijd tussen de -
9,2% (-9,6%) en -28,5% (-27,0%) en het geldmarkt fonds -0,6% (-0,5%). 
 
De samenstelling van de matchingportefeuille is als volgt: 
 31 december 

2021 
31 december  

2020 
 EUR EUR 

   
LDI-fondsen  36.498 47.735 
Geldmarkfondsen 45.386 29.132 
Bedrijfsobligaties 20.704 19.069 
Hypotheken 9.260 9.076 
 ──────── ───────── 
 111.848 105.012 
 ════════

 
═════════

 
 
Het renterisico wordt bepaald door het risico dat de waarde van de portefeuille vastrentende waarden en de 
pensioenverplichtingen veranderen als gevolg van ongunstige veranderingen in de marktrente. Maatstaf voor het meten 
van rentegevoeligheid is PV01, een waarde die aangeeft hoe sterk de waarde reageert op een verandering in de 
marktrente van 0,01%. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf 1.9.3.1. Matching-en renterisico. 
 
Hoe groter PV01, hoe sterker de waarde van de vastrentende portefeuille en de verplichtingen reageren op een 
verandering van de rente. De samenstelling van de rente afdekking (gemeten in PV01) per beleggingsinstrument is als 
volgt: 
 
 31 december 

2021 
31 december  

2020 
   
LDI-fondsen  164.964 209.235 
Geldmarkfondsen 1.214 974 
Bedrijfsobligaties 10.905 10.008 
Hypotheken 7.987 8.446 
 ──────── ───────── 
Gerealiseerde afdekking 185.070 228.663 
 ════════

 
═════════

 
 
Aanvullend worden de onderliggende beleggingen individueel ook beoordeeld: 
• het Aberdeen Standard Euro Corporate Bond Fund op basis van de iBoxx Euro Corporates Bond Index; 
• de belegging in het AEGON hypotheken fonds op basis van de benchmark JPM GBI Netherlands (Nederlandse 

staatsleningen). 
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Returnportefeuille 
De samenstelling van de returnportefeuille is als volgt: 
 31 december  

2021 
31 december  

2020 
 EUR EUR 

   
Europa  42.631 43.346 
VS 42.192 49.129 
Japan 13.206 12.870 
Pacific ex Japan 10.419 6.326 
Opkomende markten 19.977 11.053 
Vastgoed 13 40 
 ──────── ───────── 
 128.438 122.764 
 ════════

 
═════════

 
 
De performance van de returnportefeuille in % per regio (zonder valuta resultaten) ten opzichte van de benchmark 
was:  
 2021  2020 
 Performance Benchmark Performance Benchmark 
     
Europa  25,55 25,13 -2,20 -3,32 
VS 36,29 36,06 11,07 10,75 
Japan 9,06 9,43 5,22 5,03 

Pacific ex Japan 13,06 12,63 -3,33 -2,25 
Opkomende markten 3,23 4,86 15,50 8,54 
Vastgoed 5,95 5,95 -9,27 -9,27 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 22,02 22,23 5,09 4,50 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
Op totaal zakelijke waarden niveau wordt een samengestelde benchmark gehanteerd op basis van samenstelling van de 
portefeuille en de benchmark per beleggingsfonds. Per saldo en inclusief het valuta resultaat was het gewogen 
rendement van de returnportefeuille met 17,7% lager dan de benchmark van 22,2%.  
 
Aandelen 
Per beleggingsfonds geldt een specifieke regionale benchmark. 
 
Binnen de categorie aandelen lieten de passief belegde aandelen in Europa, Verenigde Staten en Pacific ex Japan een 
hogere performance dan de benchmark zien. Oorzaak is gelegen in het uitsluiten van specifieke bedrijven op basis van 
het sectorbeleid dat is ingegeven door ESG/ maatschappelijk verantwoord beleggen.  
 
De performance in opkomende markten bleef achter bij de benchmark. Deze achterblijvende performance is 
gerelateerd aan de eerste maanden van het jaar en het actieve beleggingsfonds van Aberdeen. In maart 2021 is de 
allocatie naar Emerging uitgebreid, gelijktijdig met de overstap naar een actief beheerd fonds van Wellington. In de 
andere regio’s bleef de performance achter bij de benchmark.  
 
Vastgoed 
Het pensioenfonds heeft vooralsnog een beperkt deel van haar vermogen gealloceerd naar niet-beursgenoteerd 
onroerend goed middels participatie in het CBRE Eurosiris Fund. Deze belegging droeg negatief bij aan het 
totaalresultaat. Het bestuur heeft in 2013 reeds besloten de participaties in onderhavig fonds geheel voor 
onttrekking aan te bieden. Gedurende het verslagjaar werden wederom diverse kapitaaluitkeringen van het 
onderhavige fonds ontvangen.  
 
Er wordt geen specifieke benchmark gehanteerd. Het doelrendement voor het onroerend goed fonds is 8%. 
 
Transacties 2021 
De belangrijkste transacties zijn 
• implementatie van het beleggingsplan 2021 in februari/maart waarbij de allocatie naar Emerging Markets is 

uitgebreid onder verlaging van de allocatie naar Europa en Verenigde Staten. Herbalancering naar de nieuwe 
normgewichten voor de regio’s en de matching- en returnportefeuille; 

• maart 2021: inschrijving voor uitbreiding belang in hypotheken ad € 2 mln. Deze gewenste uitbreiding is tot op 
heden niet gerealiseerd; 

• mei 2021: investering € 1,25 in creditfonds uit vrije liquiditeit; 
• juli 2021: investering vrije liquiditeit in money market fonds (matching portefeuille); 
• bij afwikkeling van valuta contracten zijn transacties gedaan die bijdroegen aan beweging naar de normgewichten 

voor matching- en returnportefeuille. 
• uitbreiding aandelen positie in september als gevolg van valuta koersontwikkelingen, het positieve resultaat is 

aangewend voor uitbreiding naar de normweging.  
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Uitvoeringskosten  
In de jaarrekening worden op pagina 73 de kosten van PFC toegelicht. Buiten de zichtbare kosten zijn er andere kosten 
verbonden aan de beleggingen die (deels) niet zichtbaar zijn. De niet zichtbare kosten zijn benaderd aan de hand van 
de zogenaamde Total Expense Ratio die door de beleggingsfondsen worden gerapporteerd. De kosten van transacties 
en eventuele prijseffecten door het uitvoeren van een transactie wordt verantwoord onder beleggingsopbrengsten.  
 
De kosten kunnen als volgt worden weergegeven: 
 2021 2020 
 ──────── ──────── 
Administratiekosten  247 264 
Bestuursondersteuning 137 134 
Actuariaat 143 139 
Overige kosten 148 112 
 ──────── ──────── 
Totaal pensioenadministratiekosten 675 649 
 ------------ ------------ 
Kosten vermogensbeheer:   
- Aandelen 260 233 
- Vastrentende waarden 280 259 
- Vastgoed 0 0 
- Derivaten 0 0 
Kosten vermogensbeheer risico deelnemers 33 30 
Adviseurskosten beleggingen 56 57 
Niet toe te rekenen beleggingskosten 182 149 
 ──────── ──────── 
Totaal kosten vermogensbeheer  811 728 
 ------------ ------------ 
Transactiekosten: 
- Aandelen 86 45 
- Vastrentende waarden 28 26 
- Vastgoed 0 0 
- Derivaten 4 7 
 ──────── ──────── 
Totaal transactiekosten  118   78 

 ------------ ------------ 

 
────────

 
──────── 

Totaal kosten 1.604 1.455 
 ════════ ════════ 
 
 
 2021 2020 
 ──────── ──────── 
Aantal deelnemers actief en gepensioneerd 506 495 
Kosten pensioenadministratie per deelnemer in €  1.335 1.312 
Kosten beleggingen (incl. transactiekosten) per deelnemer in € 1.837 1.628 
Kosten beleggingen (excl. transactiekosten) per deelnemer in € 1.603 1.470 
   
Totaal pensioenverplichtingen exclusief DC regeling in € 1.000 180.572 192.343 
Totaal kosten in % van de verplichtingen 0,89% 0,83% 
   
Gemiddeld belegd vermogen excl. DC regeling in € 1.000 233.550 214.248 
Kosten vermogensbeheer in % gemiddeld belegd vermogen 0,35% 0,34% 
Transactiekosten in % gemiddeld belegd vermogen 0,05% 0,04% 
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In de volgende tabel is de aansluiting tussen de vermogensbeheerkosten zoals gepresenteerd in het bestuursverslag 
en de kosten zoals opgenomen in de jaarrekening weergegeven. 
 2021 2020 

 
───────

 
───────

 
Kosten beleggingen   
Beleggingsondersteuning 122 117 
Kosten van vermogensbeheer 182 149 
Beleggingskosten DC regeling 30 30 

 
───────

 
───────

 
Totaal kosten opgenomen in de jaarrekening 334 296 
   
Niet zichtbare kosten van fondsbeheerders 477 432 
Transactiekosten aandelen 86 45 
Transactiekosten vastrentend 28 26 
Transactiekosten overig 4 7 
 ──────── ──────── 
Totaal beleggingskosten  929  806 
 ════════ ════════ 
 
 
Uitgangspunt voor het beheer van de belegging is een passief beleid tenzij; daarmee zijn de beheerkosten van de 
beleggingen lager dan bij een actief beheer. Zowel de belegging in bedrijfsobligaties als aandelen opkomende markten 
worden actief beheerd. Hoewel de kosten voor deze fondsen hoger zijn dan bij passieve fondsen, acht het bestuur deze 
kosten acceptabel gezien de doelstelling en het beleid van dit fonds, jaarlijks wordt dit getoetst door het bestuur. 
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1.8. Pensioenparagraaf 
 
In maart 2021 zijn de sociale partners gestart met een onderzoek naar aanpassingen van de pensioenregeling in de 
onderhandelingen voor het Cao akkoord 2021 tot en met 2024. Als redenen voor de aanpassing werd door de 
werkgever aangegeven dat de kosten van de regeling jaar op jaar toenamen en niet goed beheersbaar waren. 
Daarnaast maakt de bestaande regeling een voorziening op de balans van de werkgever noodzakelijk. Vanuit Croda PLC 
werd daarom een beperking aangegeven voor de mogelijke loononderhandelingen met als oplossingsrichting dat cao 
ruimte zou ontstaan als de pensioenlasten zouden afnemen. 
 
Het bestuur is al in een vroeg stadium gevraagd om de voorstellen te beoordelen. In juni 2021 werd een principe 
akkoord bereikt door sociale partijen. Het bestuur heeft intensief overlegd over met name de evenwichtigheid van de 
uitwerking van de wijzigingen en heeft een aantal randvoorwaarden gesteld en voorstellen gedaan voor het bevorderen 
van de evenwichtigheid. Deze hadden met name betrekking op de hoogte van de kostendekkende premie en het 
gelijktrekken van de indexatiemaatstaven voor alle deelnemers gedurende de periode dat loonruimte uit een afname 
van de pensioenlasten wordt gefinancierd. 
 
Uitkomst van de onderhandelingen van sociale partners was een Cao voor de jaren 2021 tot en met 2024 waar de 

afname van de pensioenlasten wordt gebruikt voor extra cao verhogingen. De pensioenregeling werd daarmee 
gewijzigd in een voorwaardelijke middelloonregeling. De financiering is herzien tot een collectief beschikbare premie. 
Hiermee verviel voor Croda PLC de balansverplichting en zijn de loonkosten in Nederland beheersbaar. Tegenhanger 
van deze aanpassing is dat de jaarlijkse opbouw afhankelijk wordt van de kosten van toekennen. Als de kosten 
toenemen, zal het fonds niet meer de huidige opbouw van 1,845% kunnen toekennen. Daarmee is het risico deels 
verlegd naar de deelnemers. 
 
Deze nieuwe pensioenregeling is op 1 oktober 2021 ingegaan waarbij de sociale partners hebben gemeld dat de 
uitvoering van de regeling door het pensioenfonds zal eindigen per 31 december 2023. Bedoeling is dat op 1 januari 
2024 een regeling wordt overeengekomen die voldoet aan het Pensioenakkoord van 2020 en wordt uitgevoerd door een 
andere pensioenuitvoeringsinstelling.  
 
De aanpassing in het kort: 
• pensioenleeftijd naar 68; 
• jaarlijks afnemend premiepercentage (2022: 31,45 en in 2023: 29,7%); 
• m.i.v. 1-1-2022 een zogenaamde CDC-regeling die IFRS proof is; 
• beoogde opbouw maximaal 1,845% per jaar, echter afhankelijk van de kostprijs pensioen. De kostprijs pensioen 

wordt gesteld op minimaal gelijk aan een 100% premiedekkingsgraad (PDG). Als de PDG onder 100% komt, dan 
volgt verlaging opbouw, de PDG wordt daarbij gebaseerd op een 12 maandsgemiddelde rente; 

• alle deelnemers krijgen dezelfde indexatiemaatstaf over de jaren 2021-2023, te weten de cao verhoging 
(loonindex); 

• uitvoering door PF Croda gedurende beperkte periode. Met ingang van 1-1-2024 wordt de opdrachtuitvoering 
elders ondergebracht en zal het fonds de aanspraken eveneens elders moeten onderbrengen (statutair bepaald 
dat dit binnen 2 jaar na beëindiging van de uitvoeringsopdracht). 

 
Gezien de korte periode waarvoor de regeling geldt heeft het bestuur aangegeven dat zij de wijzigingen als evenwichtig 
naar de diverse groepen deelnemers en uitvoerbaar acht. Na 2023 wordt door de vakbonden en werkgever gekozen om 
dan al een regeling te maken die aansluit bij het Pensioenakkoord. Dit moment ligt eerder dan de uiterste 
overgangsdatum. Door de verlaging van de te betalen premie is er minder geld beschikbaar om reserves te vormen, 
maar gezien de huidige actuele dekkingsgraad en in combinatie met de korte periode (iets meer dan 2 jaar) wordt dit 
gezien als acceptabel. 
 
Het verantwoordingsorgaan is bij alle vergaderingen over de herziening van de regelgeving aanwezig geweest en heeft 
een positief advies gegeven over deze herziening. 
 
Omdat de herziening als een belangrijke wijziging werd gezien, is de herziening en het beslisproces van het bestuur als 
onderwerp genomen voor de onderzoeksopdracht aan Visitatiecommissie. 

1.8.1. Regelingen in uitvoering 

PFC voert twee pensioenregelingen uit: Pensioenregeling 2006 en Combinatiepensioen 2006. In de Pensioenregeling 
2006 zijn geen actieve deelnemers meer aanwezig, deze wordt in het jaarverslag verder niet nader omschreven.  
 
Het Combinatiepensioen 2006 bestaat uit 2 modules: het Basispensioen en het Beleggingspensioen.  
 
In 2021 is het reglement van het Combinatiepensioen ingrijpend herzien in overleg met sociale partners waarbij de 
middelloonregeling voorwaardelijk is geworden (een collectief beschikbare premie regeling) en aanpassing van de 

pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar (was 67 jaar). Tevens is voor de periode 2021-2023 de indexatiemaatstaf voor alle 
deelnemers gelijk getrokken. Dit is een tijdelijke maatregel, bij vaststelling van de pensioenregeling met ingang van 
2024 zal de toeslagverlening opnieuw worden vastgesteld. 
 
Daarnaast is het reglement geactualiseerd t.a.v. de grensbedragen, de premies voor de ANW-hiaat verzekering en een 
aanscherping van een aantal definities.  
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Het Combinatiepensioen biedt dekking ingeval van overlijden of arbeidsongeschiktheid tijdens het dienstverband bij 
Croda: 
• een partnerpensioen dat wordt uitgekeerd bij het overlijden van de deelnemer; 
• een wezenpensioen dat wordt uitgekeerd bij het overlijden van de deelnemer; 
• voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid; 
• een aanvulling op WIA-uitkering boven het wettelijk maximumbedrag. 
 
Op pagina 63 wordt het Combinatiepensioen 2006 nader omschreven.  
 
Het Pensioenreglement Pensioen 2006 wordt niet aangepast. Er wordt geen pensioen meer opgebouwd in deze 
regeling. De herziening van de inhaalindexatie geldt ook voor deze regeling. 
 
Module basispensioen 
Het Basispensioen was tot 30 september 2021 een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling op basis van een 
uitkeringsovereenkomst. Vanaf oktober 2021 geldt een voorwaardelijke middelloonregeling met voorwaardelijke 
indexatie waardoor, indien en voor zover de overeengekomen premie volgens de cao afspraak tussen sociale partners 
niet toereikend is om de toezegging van 1,845% opbouw te kunnen financieren, de opbouw lager wordt vastgesteld. 
Tevens is de pensioenrichtleeftijd herzien naar 68 jaar (was 67 jaar). 
 
Binnen het Basispensioen bouwt een deelnemer in 2021 1,845% (2020: 1,855%) van zijn pensioengrondslag 
(jaarsalaris inclusief vakantiegeld minus de franchise) tot de beleggingspensioengrens op aan ouderdomspensioen. 
Deze opbouw kon ook over het vierde kwartaal 2021 worden gerealiseerd. Het bestuur heeft vastgesteld dat in 2022 
eveneens een opbouw van 1,845% kan worden toegekend. 
 
Module Beleggingspensioen en Spaarpensioen 
Vanaf de beleggingspensioengrens tot een pensioengevend salaris van maximum € 112.989 (2020: € 110.111) bouwt 
een deelnemer pensioen op via het Beleggingspensioen. Dit is een beschikbare premieregeling op basis van een 
premieovereenkomst.  
 
Tot 2013 konden deelnemers, op vrijwillige basis, besluiten om hun pensioen aan te laten vullen via het Spaarpensioen. 
Inleg in module Spaarpensioen is vanaf 1 januari 2013 niet meer mogelijk.  
 
De uitvoering hiervan is ondergebracht bij Nationale Nederlanden Investment Partners (NNIP). Wel bepaalt het 
bestuur in hoofdlijnen het beleid en is vanuit de zorgplicht verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van het 

beleggingspensioen. Met ingang van 2016 wordt als standaard beleggingsmix de passieve LifeCycle Mix van NNIP 
gehanteerd. Het bestuur heeft de overtuiging dat actief beleggen niet altijd tot een beter rendement leidt.  
 
In 2018 is de Wet Verbeterde Premieregeling ingevoerd. Met ingang van 2018 biedt NNIP aan deelnemers de 
mogelijkheid om vanaf 15 jaar voor pensionering een Lifecycle Mix te bieden gericht op het langer doorbeleggen dan 
bij de standaard Lifecycle Mix. De deelnemer kan dan na pensionering nog doorbeleggen en hoeft dan niet direct een 
pensioen aan te kopen voor het gehele beleggingskapitaal, maar kan dat gespreid over een aantal jaren doen.  
 
Verder bekijkt NNIP per jaar of het nodig is de Lifecycle Mix aan te passen aan verandering op de beleggingsbeurzen, 
dit wordt meegenomen in de halfjaarlijkse zogenaamde ‘rebalancing’. Zodoende heeft NNIP de defensieve en neutrale 
Lifecycle Mixen van het beleggingspensioen eind 2021 op een aantal kleine punten aangepast.  
 
Door middel van het deelnemersportal Mijn Pensioen van NNIP (https://mijnpensioen.nnip.com) kan een deelnemer 
(te allen tijde) ervoor kiezen niet de standaard beleggingskeuze te volgen, maar een eigen verdeling van de 
beleggingen te kiezen. Dit wordt “opting out” genoemd. Het bestuur heeft jaarlijks een gesprek met de deelnemers 
met een eigen verdeling om door te spreken of de deelnemer zich voldoende bewust is van het risico dat de deelnemer 
loopt . 
 
Keuzemogelijkheden ten aanzien van pensioen 
In het Combinatiepensioen 2006 heeft de deelnemer recht om de waarde van de pensioenaanspraken in de Module 
basispensioen en de pensioenkapitalen in de module beleggingspensioen op andere wijze aan te wenden dan 
standaard is bepaald in het reglement.  
 
De volgende individuele en vrijwillige keuzemogelijkheden worden daarvoor door het pensioenfonds aangeboden: 
• deeltijdpensioen; 
• wijziging in verhouding tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen; 
• vervroeging pensioendatum; 
• uitstel pensioendatum; 
• variatie in hoogte van pensioen. 
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1.8.2. Toeslagbeleid  

De verlening van toeslagen op de pensioenen is voorwaardelijk. Het bestuur streeft er naar, voor zover en indien de 
financiële middelen dit toelaten, ieder jaar de pensioenen te verhogen. Hierbij streeft het bestuur er naar om: 
• de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen met de loonindex (de collectieve loonstijging in de CAO); 
• de pensioenen van de gewezen deelnemers en gepensioneerden te verhogen met de prijsindex gepubliceerd 

door het Centraal Bureau voor de Statistieken (CPI alle huishoudens, afgeleid); 
• de pensioenen zullen over de jaren 2021-2023 op basis van de cao afspraak 2021-2024, in afwijking op 

voorgaande beschrijving, met de loonindex over voorgaand jaar worden verhoogd. 
 
Het bestuur besluit jaarlijks om wel of niet een toeslag te verlenen, en met welk percentage. Voor de actieve 
deelnemers wordt de toeslag jaarlijks per 1 juli verleend. Voor de gepensioneerden en de gewezen deelnemers wordt 
de toeslag jaarlijks (meestal met terugwerkende kracht) per 1 januari verleend.  
 
De toekenning van de toeslag wordt in principe bepaald door de aanwezige beleidsdekkingsgraad: 

 Beleidsdekkingsgraad 

 < 109,5% 109,5% - 122,6% > 122,6% 

Toekenning Geen  Naar rato tussen 0% en 
volledige (100%) 
indexatie 

Volledige toekenning, aanvang inhalen 
achterstand door aanwending van maximaal 20% 
surplus dekkingsgraad 

 

Op basis van art 137 lid 2 a Pensioenwet en Besluit FTK artikel 15 lid 2 heeft DNB toestemming gegeven de 
ondergrens lager vast te stellen dan 110%. De bovengrens waarboven een volledige toeslag mag worden gegeven is 
een beleidsdekkingsgraad waarbij de toeslag volledig gefinancierd kan worden, deze bedraagt ultimo: 
• 2015 : 124,6%; 
• 2016 : 123,0%; 
• 2017 : 124,0%; 
• 2018 : 122,6%; 
• 2019 : 123,6%; 
• 2020 : 122,0%; 
• 2021 : 122,6%. 
 
Toeslag achterstand 
Een uitgebreid overzicht over niet verleende toeslagen is opgenomen in de bijlage op pagina 93 van dit jaarverslag. 
 
Bepaling toeslag over het verslagjaar 
De toeslag over het verslagjaar wordt door het bestuur bepaald na vaststelling van de jaarrekening. Op basis van de 
aanwezige beleidsdekkingsgraad is er voldoende ruimte om een toeslag toe te kennen. Gezien de hoogte van de door 
het bestuur in januari 2022 berekende beleidsdekkingsgraad bleek dat deze beduidend hoger is dan de grens voor 
toekomstig bestendige toeslagverlening. Daarom heeft het bestuur, vooruitlopend op het vaststellen van de 
jaarrekening over 2021, in januari 2022 al een besluit genomen om de volledige toeslag toe te kennen en met ingang 
van uitbetaling van de uitkeringen in februari 2022 uit te keren aan de gepensioneerden en de slapersrechten 
eveneens te indexeren. Reglementair wordt de toeslag aan inactieve deelnemers met ingang van 1 januari en aan 
actieve deelnemers per 1 juli van het volgende jaar toegekend. 

1.8.3. Communicatie 

Communicatieplan  
PFC beschikt over een communicatieplan waarin het communicatiebeleid, de communicatiedoelen en de strategie is 
vastgelegd. Tevens worden de plannen voor de komende twee jaren weergegeven. Het communicatieplan wordt eens 
per twee jaar geactualiseerd. In 2022 en 2023 zal nadruk komen te liggen op informatie inzake Pensioenakkoord en de 
voortgang van de toekomstige uitvoeringsvorm als begin 2024 de bestaande uitvoeringsovereenkomst tussen sociale 
partners en het pensioenfonds wordt beëindigd.  
 
Website 
De website is het centrale punt voor actuele informatie over het pensioenfonds. Zo bevat de website de wettelijk 
verplichte Pensioen 1-2-3, informatie over de samenstelling van de verschillende fondsorganen (bestuur, 
verantwoordingsorgaan, enz.), zijn er links geplaatst naar gerelateerde websites en zijn diverse fondsdocumenten te 
downloaden. Ook is op de website informatie te vinden over de actuele financiële situatie, zodat op elk moment te zien 
is hoe PFC er financieel voor staat. 
 
Pensioen 1-2-3 
Voor communicatie over de pensioenregeling maakt PFC gebruikt van de Pensioen 1-2-3. Dit is een wettelijk 
voorgeschreven format. In de Pensioen 1-2-3 wordt de informatie over de pensioenregeling in gelaagde vorm 
aangeboden. Laag 1 kort en op hoofdlijnen, in laag 2 wordt per onderdeel een toelichting gegeven en laag 3 betreft de 
juridische documenten zoals het pensioenreglement, jaarverslag, crisisplan en nieuwsbrieven.  Laag 1 van de Pensioen 
1-2-3 wordt (verplicht) verstrekt aan nieuwe deelnemers. Voor laag 2 en 3 wordt doorverwezen naar de website van 
PFC waar de Pensioen 1-2-3 is geplaatst. Middels de website is de Pensioen 1-2-3 beschikbaar voor alle actieve 

deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden.  
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Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 
Het belangrijkste doel van het UPO is deelnemers op een toegankelijke manier meer inzicht in hun pensioen te geven. 
In 2021 is een UPO verstrekt aan alle actieve deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers. De UPO kent een 
grotendeels voorgeschreven format. 
 
Mondelinge pensioenvoorlichting aan deelnemers 
Deelnemers die met pensioen gaan of vragen hebben over hun pensioen, kunnen een individueel pensioengesprek met 
een medewerker van DPS aanvragen. Hiervan werd in het verleden veel gebruik van gemaakt. Door Corona hebben 
deze gesprekken in 2021 niet plaatsgevonden en zijn vragen over pensioen vooral per telefoon en mail beantwoord. In 
2022 zullen de gesprekken in Gouda weer worden hervat. 
 
Nieuwsbrieven 
PFC maakt gebruik van nieuwsbrieven om alle belanghebbenden te informeren.  
 
In februari 2021 is een nieuwbrief (24) gestuurd over de aanpassingen in pensioenregeling met ingang van 2021 
(grondslagen en drempels met ingang van 1 januari ) en de, om fiscale redenen, verlaging van de opbouw van 
1,855% (2021) naar 1,845% en is de enquête over risicohouding en maatschappelijk verantwoord beleggen 
aangekondigd. Daarnaast is een special toegevoegd over het Pensioenakkoord. 
 
Nieuwsbrief 25 stond geheel in het kader van de uitkomst van de beide enquêtes.  
 
In juli 2021 is een nieuwsbrief gestuurd over het jaarverslag over 2020. Hierin werd het jaarverslag kort samengevat, 
de toe te kennen indexatie over 2020, de ANW premies en de werknemersbijdrage met ingang van 1 juli 2021 
toegelicht. 
 
Nieuwsbrief 27 van september 2021 is geheel gewijd aan de herziening van de pensioenregeling. De wijzigingen en 
effecten voor de diverse groepen van deelnemers zijn toegelicht.  
 
In de nieuwsbrief in januari 2022 zijn de grondslagen voor het jaar 2022 toegelicht en is de toe te kennen opbouw in 
de middelloonregeling in 2022 gecommuniceerd. In 2022 wordt evenals in 2021 1,845% toegekend in de 
basisregeling, rekening houdend met drempels en maxima. 
 
Enquêtes communicatie,  maatschappelijk verantwoord beleggen en risico houding 
Eind 2020 is een enquête gehouden onder de deelnemers naar de risicohouding en hoe zij het belang zien van 

maatschappelijk verantwoord beleggen (en de aspecten omgeving, sociaal gedrag en ‘’governance’’ bij de 
ondernemingen waarin belegd wordt) bij het beleggen van de pensioenen.  
 
Uitkomst was dat maatschappelijk verantwoord ondernemen geen belangrijke factor is voor deelnemers.  
 
Uitvragen van de risicohouding bleek lastig. Het bestuur concludeerde dat de deelnemers voorkeur hebben voor ‘een 
beetje’ risico. Het bestuur zag daarin bevestiging van het door haar gevoerde beleid. Tevens werd geconcludeerd dat 
deelnemers moeten meer zicht krijgen op samenhang van risico, rendement en de gevolgen voor hun toekomstig 
pensioen. Bij de uitvraag in februari 2022 in het kader van het Pensioenakkoord is hiermee rekening gehouden. 
 
In maart 2021 is een enquête gehouden naar de communicatie van het fonds. Al met al zijn de deelnemers met een 
7,6 tevreden over de dienstverlening en de informatie van het fonds. Wel is verzocht om in meer begrijpelijke taal te 
communiceren. Dit wordt zoveel mogelijk meegenomen bij het toesturen van informatie. 
 
De uitkomsten van beide enquêtes zijn de deelnemers toegelicht in nieuwsbrief 25. 
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1.9. Risicoparagraaf 

1.9.1. Risico beleid algemeen 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting en goede werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem ten behoeve van alle risico’s waaraan het pensioenfonds zich ziet blootgesteld (artikel 143 
Pensioenwet). Het bestuur is zich ervan bewust dat dit interne risicobeheersings- en controlesysteem onderdeel 
uitmaakt van de opzet en het proces van de visie en strategie van het pensioenfonds. 
 
Het risicobeleid van het fonds is in april 2020 geactualiseerd in het beleidsdocument Integraal Risicomanagement 
(hierna: IRM). Het doel van IRM is om bij te dragen aan de realisatie van de missie, visie, kernwaarden en de 
strategische doelstellingen van het fonds. Het beleid van PFC inzake risicomanagement is er niet op gericht om risico’s 
per definitie uit te sluiten, maar om deze op een verantwoorde wijze te beheersen. De sleutelfunctiehouder 
Risicobeheer is belast met toezicht op het IRM. Per kwartaal worden de risico’s geactualiseerd. 
 
Het IRM-beleid is een nadere uitwerking van de kaders zoals vastgelegd in de ABTN. Het IRM-beleid beschrijft de wijze 
waarop verschillende risico’s worden geïdentificeerd en beheerst voor de verschillende beleidsterreinen zoals bij het 
uitbestedingsbeleid, informatiebeveiligingsbeleid, integriteitsbeleid, fraudebeleid en beleggingsbeleid.  
 

Het beleid heeft betrekking op alle type risico’s en op de gehele strategische en operationele bedrijfsvoering van het 
fonds. Indien delen van de bedrijfsvoering zijn uitbesteed aan derden, dan waarborgt het bestuur, en ziet daar op toe, 
dat deze derden het beleid naleven. Van het beleid kan alleen, door derden, na overleg met de sleutelfunctie 
risicomanagement en met goedkeuring van het bestuur worden afgeweken. Deze afwijking wordt beargumenteerd en 
schriftelijk vastgelegd. 
 
In het risicoregister worden risico’s geïnventariseerd waarna de kans en de impact van een risico worden beoordeeld. 
Vervolgens wordt gekeken of een beheersingsmaatregel wenselijk is en zo ja, welke. Dit proces wordt elk jaar 
gemonitord en indien nodig bijgesteld. Het Risicoregister is als bijlage bij het Integraal Risicomanagement bijgevoegd. 
Hierbij wordt de omvang van risico’s, de kansen en de effectiviteit van de maatregelen afgewogen en, daar waar een 
belangrijk restrisico bestaat, worden aanvullende maatregelen beschreven. Dit risicoregister wordt periodiek 
besproken, voor het laatst in de december 2021 vergadering. Zo heeft het bestuur een actueel, volledig en 
samenhangend beeld van alle relevante risico’s met bijbehorende beheersingsmaatregelen.  
 
Tijdens het verslagjaar zijn de meest urgente risico’s binnen PFC geïdentificeerd en besproken en is het risicoregister 
herzien en aangevuld met risk appetite ten aanzien van de onderkende risico’s en aanvullende maatregelen bij 
belangrijke restrisico’s beschreven. In het risicoregister is ook de Systematische Integriteit Risico Analyse (SIRA) 
opgenomen die het bestuur heeft uitgevoerd. De risicocommissie licht per vergadering toe welke wijzigingen er zijn in 
de risico’s die worden onderkend. Zo werden in 2021 de volgende nieuwe risico’s onderkend en uitgewerkt:  
• het risico bij herziening pensioenregeling; 
• de mogelijke liquidatie van het fonds vanwege de voorgenomen beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst van 

het fonds met de sociale partners met ingang van 2024; 
• de voorbereiding van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. 

1.9.2. Risico management als proces 

Het inrichten van een risicomanagement proces heeft als doel om een redelijke mate van zekerheid te geven dat de 
vastgestelde doelstellingen van het pensioenfonds worden gerealiseerd. Het risicomanagement proces van het 
pensioenfonds is onder andere gebaseerd op COSO ERM en Focus/FIRM (Financiële Instellingen Risicoanalyse 
Methode) van DNB. 
 
In het Integrale Risicomanagementbeleid toont het pensioenfonds aan dat er een duidelijke strategie en risicohouding 
is met een doeltreffend acterend risicobeheersysteem. De voor het pensioenfonds relevante risico’s en de onderlinge 
samenhang zijn onderkend, ingeschat en de houding t.o.v. deze risico’s is bepaald. Vervolgens is er passende 
beheersing ingericht, waarvoor de juiste verantwoordelijkheden zijn aangewezen en waar rapportage over plaatsvindt. 
Het geheel zal periodiek geëvalueerd worden, onder andere in de eigen-risicobeoordeling. Risicomanagement is 
daarmee een integraal proces van het pensioenfonds. 
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De verschillende stappen binnen de risicomanagementcyclus worden continu doorlopen zodat op het gebied van 
risicomanagement een zelflerende en zelfsturende organisatie ontstaat:  
 

 
 
 
 
Het onderkennen, analyseren en mitigeren van risico’s is een continu proces en is tevens een kritisch element van een 
effectieve interne beheersing. Het bestuur is verantwoordelijk voor het periodiek uitvoeren van risicoanalyses. Het 
onderwerp “risicomanagement” is een vast punt op de agenda van de bestuursvergadering. Tijdens de 
bestuursvergadering kunnen ook andere bestuursleden mogelijke nieuwe risico’s benoemen, waarna gekeken wordt of 
deze worden opgenomen in de lijst. 
 

Risico identificatie 
Het risicomanagement proces begint met het vaststellen van risicobereidheid op basis van de missie, visie en strategie 
van het fonds en het identificeren van risico’s die zich voor kunnen doen bij het pensioenfonds. 
 
Voor het identificeren en indelen van de risico’s worden de risicocategorieën van FIRM gebruikt: 
 

Financiële risico’s Niet-financiële risico’s 

Matchingrisico Omgevingsrisico (waaronder het sponsorrisico) 

Marktrisico Operationeel risico 

Kredietrisico Uitbestedingsrisico 

Verzekeringstechnisch risico IT-risico 

 Integriteitsrisico 

 Juridisch risico 

 
Risicobeheersmaatregelen 
Na de risico-identificatie, -inschatting en het bepalen van de risicohouding, is het nemen van beheersmaatregelen de 
volgende stap in de risicomanagement cyclus. Daar waar de risicobereidheid onder het bruto risiconiveau (risico 
zonder het toepassen van beheersmaatregelen) ligt, zijn er beheersmaatregelen ingesteld. Naast beheersing per 
risicocategorie, wordt er ook gekeken naar de onderlinge afhankelijkheden tussen de categorieën en wordt bezien of 
de generieke beheersingsmaatregelen afdoende zijn. Behalve van het gewicht van het risico dat toegekend wordt aan 
een risicogebied, is ook de aard van het risico mede bepalend voor de te treffen beheersmaatregelen. Zo zijn bepaalde 
risico’s te verzekeren en daarmee goeddeels te elimineren, maar voor veel risico’s is dit naar aard of omvang niet 
mogelijk. Ook kan het zijn dat risico’s juist omdat ze bij kunnen dragen aan het behalen van de doelstellingen, 
geaccepteerd worden. De beheersmaatregelen worden minimaal ieder kwartaal getest op effectiviteit in het 
dashboard. 
 
Monitoren 
De volgende stap is het monitoren van het risicobeheersysteem. Als vervolg op de risicobeheercyclus, wordt periodiek 
de effectiviteit van de beheersmaatregelen en de opvolging van de acties gemonitord middels risicodashboards voor 
zowel financiële als niet-financiële risico’s. De belangrijkste doelstelling is het hebben van een integraal overzicht van 
alle risico’s, de inschatting per risico, de houding per risico, de beheersmaatregelen per risico en de te nemen stappen 
in verdere beheersing per risico.  
 

Kern van de monitoring is het toetsen van de effectiviteit van de beheersmaatregelen: is het netto risico (risico na het 
toepassen van beheersmaatregelen) nog in overeenstemming met de risicobereidheid.  
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Evalueren  
Met het evalueren van de beheersing draagt het proces bij aan een continue verbetering van het risicobeheer. De 
uitvoering en de onderkende risico’s wordt zo bijgestuurd en actueel gehouden. 
 
Een van de belangrijkste risico’s is de mismatch tussen verplichtingen en beleggingen. Dit risico ontstaat doordat de 
ontwikkelingen van de verplichtingen en beleggingen worden beïnvloed door verschillende factoren. Daarnaast 
onderscheiden we nog operationele risico’s en risico’s ten aanzien van beleggingen. In de in dit jaarverslag opgenomen 
jaarrekening zijn - vanaf pagina 65 - meer gedetailleerde toelichtingen opgenomen. 

1.9.3. Financiële risico’s 

1.9.3.1. Matching-en renterisico  

Het matching- en renterisico houdt in dat er (ongewenste) effecten kunnen ontstaan op de balans door verschillen in 
rentegevoeligheid van activa en passiva. 
 
Om het matching- en renterisico te beheersen wordt het belegd vermogen van het pensioenfonds onderverdeeld in 
een matchingportefeuille en een returnportefeuille. De matchingportefeuille heeft als benchmark de autonome groei 
van de verplichtingen. De rentegevoeligheid van de matchingportefeuille komt in grote mate overeen met die van de 
technische voorzieningen. Bij de jaarlijkse herijking van het strategisch beleggingsbeleid stelt het bestuur het 
matchingbeleid vast. 
 
Renterisico 
Is het risico dat optreedt bij wijzigingen in de beleggingen als gevolg van de wijziging van de marktrente. Een daling 
van het renteniveau leidt tot een stijging van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Een belangrijke 
risicomaatstaf hierbij is de duratie, ofwel de rentegevoeligheid van de verplichtingen (aangeduid met PV01). PFC is 
gevoelig voor wijzigingen in de marktrente, omdat de omvang van de rente gevoeligheid van de beleggingen en de 
verplichtingen niet gelijk zijn. Bij de bepaling van het beleggingsbeleid weegt het bestuur zorgvuldig de voordelen 
(meer zekerheid) en de nadelen (minder rendement) van het meer of minder in lijn brengen van de omvang van de 
renteafdekking (rentegevoeligheid, gemeten in PV01) van de beleggingen met de omvang van die van de 
verplichtingen. Hierbij wordt ook gekeken naar alternatieve strategieën. De renteafdekking vindt zo dicht mogelijk 
over de diverse looptijd klassen van de verplichtingen, er is een beperkte ruimte voor de beheerder om af te wijken. 
 
Valutarisico 
Is gerelateerd aan beleggingen in andere valuta’s. Bij beleggingen in aandelen worden de Amerikaanse dollar, het 
Britse pond, de Zwitserse frank, de Japanse Yen en de Hong Kong dollar, strategisch volledig afgedekt naar de euro. 
De overige valuta’s worden, gezien de beperkte omvang en de kosten daarvan, niet afgedekt. 

1.9.3.2. Verzekeringstechnisch risico 

De actuele waarde van de pensioenvoorziening is gelijk aan de contante actuariële waarde van de 
pensioenverplichtingen, die wordt vastgesteld op basis van de rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB. De 
pensioenverplichtingen zijn gelijk aan de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten van de deelnemers. Hierbij 
wordt voor arbeidsongeschikte deelnemers rekening gehouden met het premievrijgestelde deel van de toekomstige 
pensioenopbouw. Voor deelnemers die op de balansdatum ziek zijn, is rekening gehouden met de verwachte 
toekomstige schadelast. 
 
Het langlevenrisico is een belangrijk element van het verzekeringstechnisch risico. Het langlevenrisico houdt in dat het 
pensioenfonds langer uitkeringen moet verstrekken dan in de veronderstellingen bij de bepaling van de technische 
voorzieningen rekening is gehouden. 
 
Naast de pensioenverplichting bestaat voor PFC een relevant actuarieel risico van toekomstige arbeidsongeschiktheid 
en het overlijdensrisico. Deze risico’s zijn geheel herverzekerd. Jaarlijks wordt aan de hand van de actuariële 
resultaten op lang- en kortleven geëvalueerd of de sterftegrondslagen nog prudent zijn.  
 
De voorziening pensioenverplichting is gewaardeerd op basis van de Prognosetafel AG 2020, startjaar 2022 van het 
Actuarieel Genootschap (AG) waarin rekening wordt gehouden met de sterftetrendontwikkeling. Deze ‘tafel’ is in 2020 
voor het laatst herzien. In aanvulling daarop wordt door het pensioenfonds rekening gehouden met een fonds 
specifieke ervaringssterfte gebaseerd op CBS-inkomen. 

1.9.3.3. Marktrisico  

Dit is het risico dat door de ontwikkeling van marktprijzen (veroorzaakt door factoren die samenhangen met een 
individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren) waarde wijzigingen plaatsvinden. Wijzigingen in 
marktomstandigheden hebben altijd direct invloed op het beleggingsresultaat, omdat alle beleggingen worden 
gewaardeerd op reële waarde waarbij waarde wijzigingen onmiddellijk worden verwerkt in het saldo van baten en 
lasten. Diversificatie binnen de portefeuille kan het marktrisico dempen.  
 
De beleggingen worden waar mogelijk gewaardeerd op reële marktwaarde. Dit betekent dat de waardering van de 
beleggingen afhankelijk is van bewegingen op de financiële markten. Hierdoor loopt het fonds risico’s ten aanzien van 
de prijs van vastrentende waarden, zakelijke waarden, de valutakoersen, de rente, de uitstaande kredieten, 
vastgoedbeleggingen en onze liquiditeit. De belangrijkste beleggingsrisico’s zijn het prijs- en kredietrisico.  
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Onderdeel van het marktrisico zijn het prijsrisico en liquiditeitsrisico. De beleggingsdoelstellingen bepalen de strategie 
die het fonds volgt ten aanzien van het beleggingsrisico. In de dagelijkse praktijk ziet het bestuur toe op het prijsrisico 
conform de binnen het pensioenfonds aanwezige beleidskaders en de beleggingsrichtlijnen. De overall marktposities 
worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur. Daarnaast tracht het bestuur het prijsrisico te dempen door 
spreiding over diverse beleggingscategorieën en diversificatie binnen de beleggingsportefeuille. Het prijsrisico is uit te 
splitsen in een renterisico, valutarisico en marktrisico. 
 
Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden 
omgezet in liquide middelen, waardoor het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het 
liquiditeitsrisico wordt door het fonds beheerst door in het beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de 
liquiditeitsposities en alleen in beperkte mate te beleggen in niet -liquide beleggingen. Voor de korte termijn maakt het 
fonds gebruik van een liquiditeitsprognose waarbij rekening wordt gehouden met premie inkomsten en reguliere 
uitgaven van het fonds. Per saldo zijn de inkomsten nog hoger dan de uitgaven.  

1.9.3.4. Kredietrisico 

Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het pensioenfonds als gevolg van faillissementen of 
betalingsonmacht van tegenpartijen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen die obligatieleningen 
uitgeven, banken waar deposito’s worden geplaatst en marktpartijen waarmee derivatenposities worden aangegaan. 
Beheersing van het kredietrisico vindt plaats door een uitgebreide beoordeling van de credit rating van de tegenpartij 
evenals het stellen van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau (met inachtneming van schuldposities die het 
pensioenfonds heeft ten aanzien van deze tegenpartijen). Bij het uitlenen van effecten worden extra zekerheden 
gevraagd zoals onderpand en dergelijke. Het tegenpartijrisico verbonden aan de inzet van afgeleide financiële 
instrumenten wordt op marktconforme wijze beheerst door het storten van onderpand bij bepaalde marktbewegingen. 
Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van verschillende tegenpartijen met een goede reputatie en credit rating 
waardoor dit risico wordt beperkt. 

1.9.4. Niet-financiële risico’s 

1.9.4.1. Omgevingsrisico’s 

Het omgevingsrisico is het risico van veranderingen die van buiten het pensioenfonds komen op het gebied van 
concurrentieverhoudingen, belanghebbenden, reputatie en ondernemersklimaat. 
Om het omgevingsrisico af te dekken, is in de uitvoeringsovereenkomsten en in de technische voorzieningen rekening 
gehouden met het risico dat één of meer aangesloten onderneming(en) in de toekomst de uitvoeringsovereenkomst 
niet meer voortzet(ten). 
 
Ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de pensioensector worden continu gemonitord om tijdig in te kunnen 
spelen op veranderingen die mogelijk invloed hebben op het pensioenfonds. Met name het Pensioenakkoord van juli 

2020 wordt gezien als een belangrijk nieuw omgevingsrisico. 
 
De omgevingsrisico’s zijn nader te duiden als systeem- en sponsorrisico. 
 
Het systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer naar 
behoren functioneert, waardoor beleggingen van het pensioenfonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet 
tijdelijk, hun waarde kunnen verliezen. Net als voor andere marktpartijen is dit risico voor het pensioenfonds niet 
beheersbaar. De wereldwijde kredietcrisis heeft pijnlijk aangetoond in hoeverre marktpartijen afhankelijk zijn van de 
goede werking van financiële markten en systemen. 
 
Sponsorrisico. De aangesloten werkgever is de sponsor van het fonds. De belangrijkste sponsorrisico’s zijn 
betalingsonmacht en het staken van de onderneming. Om het sponsorrisico te beperken wordt maandelijks de premie 
in rekening gebracht bij de werkgever. Croda PLC is een beursgenoteerde onderneming en het bestuur heeft door 
middel van algemeen beschikbare informatie en specifieke informatie die wordt gegeven voor het personeel van de 
Gouda site voldoende informatie over de continuïteit van de onderneming. Naar verwachting wordt dit risico niet 
beïnvloedt door de verkoop in 2022 van de sponsor, Croda Nederland, door Croda PLC. 

1.9.4.2. Operationele en uitbestedingsrisico’s  

Door het fonds worden activiteiten uitgevoerd waarbij risico’s ontstaan bij de uitvoering van pensioen- en 
beleggingsactiviteiten, als gevolg van niet-afdoende of falende (interne) processen, menselijk gedrag en systemen of 
als gevolg van externe gebeurtenissen.  
 
De operationele risico’s zijn de risico’s van onder andere een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de 
verwerking van gegevens, het verloren gaan van informatie, het opstellen van onjuiste rapportages en fraude. PFC 
beheerst deze risico’s door het stellen van kwaliteitseisen aan de eigen organisatie en de andere organisaties die bij de 
uitvoering zijn betrokken. Afspraken met externe organisaties worden periodiek geëvalueerd, en waar nodig bijgesteld. 
Dit is conform de beleidsregel uitbesteding van DNB. Tevens wordt kennisgenomen van de ISAE-3402 rapportage over 
de opzet en continue werking van de procedures en processen van de vermogensbeheerders en DPS. De uitbesteding 
van de administratieve processen en het vermogensbeheer wordt door het bestuur per kwartaal beoordeeld aan de 
hand van een SLA-rapportage. Op de dagelijkse uitvoering houdt zij op afstand een vinger aan de pols.  
Het IT-risico wordt gezien als een uitbestedingsrisico. 
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1.9.4.3. Integriteitsrisico 

Integriteitsrisico is het risico van wettelijke sancties, materiële/financiële schade of reputatieschade die het fonds kan 
lijden als gevolg van het ontoereikend naleven van wetten, (interne) regels, normen van zelfregulering of 
gedragscodes die van toepassing zijn op haar activiteiten. Om het integriteitsrisico te beheersen wordt periodiek een 
Systematische Integriteit Risico Analyse (SIRA) uitgevoerd aan de hand van een aantal door DNB voorgeschreven 
thema’s die het bestuur belangrijk acht voor het fonds. Het pensioenfondsbestuur heeft een integriteitsrisicoanalyse 
uitgevoerd en deze analyse in de beleidsdocumentatie en planning en controle cyclus verwerkt. 
 
De analyse is gericht op het verkrijgen van inzicht in de grootste integriteitsrisico’s die het pensioenfonds loopt en te 
beoordelen in hoeverre en op welke wijze deze beheerst worden. Het pensioenfondsbestuur is verantwoordelijk voor 
de beoordeling van de integriteitsrisicoanalyse. De risicoanalyse geeft inzicht in de belangrijkste integriteitsrisico’s en 
de maatregelen die zijn getroffen om de compliance risico’s te beheersen. De risicoanalyse resulteert in een overzicht 
van de belangrijkste tekortkomingen en vormt mede de basis voor de uit te voeren compliance werkzaamheden. Deze 
analyse kent dezelfde stappen als het risicobeheer. Om subjectiviteit zoveel mogelijk tegen te gaan wordt bij het 
uitvoeren van de analyse in ieder geval de compliance officer, de uitvoeringsorganisatie en een bestuurder betrokken, 
De compliance officer speelt daarbij een faciliterende rol en daagt de deelnemers uit om nadrukkelijk naar reële 
scenario´s te kijken die te herleiden zijn naar de activiteiten en het feitelijke risicoprofiel van het fonds. 
 
De compliance officer brengt jaarlijks verslag uit over de naleving door betrokkenen van de gedragscode zoals 
opgenomen in het compliance beleid. 

1.9.4.4. Juridisch risico 

Het juridisch risico is het risico dat samenhangt met wet- en regelgeving, gesloten overeenkomsten en communicatie, 
waardoor juridische conflicten kunnen ontstaan of waaruit aansprakelijkheden kunnen voortvloeien. Om het juridisch 
risico te beperken, besteedt het pensioenfonds veel aandacht aan deskundigheid van de bestuursleden met een 
deskundigheidsplan. Als het bestuur het nodig vindt, wordt extern juridisch advies ingewonnen. 
 

1.10. Toekomstige ontwikkelingen 

 
Gefaseerde overgang naar de nieuwe UFR-parameters vanaf 1 januari 2021 

Op 28 augustus 2020 heeft DNB aangegeven de nieuwe UFR-methodiek met ingang van 1 januari 2021 gefaseerd te 
zullen invoeren. De nieuwe methodiek is voorgesteld door de commissie parameters van 2020 en kent grofweg twee 
grote aanpassingen:  
• ingroei van de UFR vanaf looptijd 30 in plaats van looptijd 20 jaar;  
• de ingroei van de UFR is sterk beperkt: de nieuwe curve blijft dichter bij de marktrente; 
 
Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe UFR-systematiek van toepassing die in vier jaar stapsgewijs doorwerkt in 
de vaststelling van de rekenrente voor pensioenfondsen. Deze stappen zullen de rentebedragen met een looptijd van 
meer dan 20 jaar per stap doen dalen.  
 
De rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen is vanaf 1 januari 2021 gebaseerd op een gewogen gemiddelde tussen 
de volgende rentetermijnstructuren: 
• rentetermijnstructuur op basis van de huidige UFR-systematiek; 
• Rentetermijnstructuur op basis van de nieuwe UFR-systematiek. 
 
Concreet betekent dit dat op basis van deze systematiek:  
• per 1 januari 2021 heeft de nieuwe systematiek tot een daling van de actuele dekkingsgraad geleid van 1,2%-

punt; 
• de volgende stap treedt in werking per 1 januari 2022. Indien deze stap reeds van toepassing zou zijn per 31 

december 2021, zou de actuele dekkingsgraad per 31 december 2021 gelijk zijn aan 131,7%, een daling van 
0,8%-punt; 

• indien de uiteindelijke rentetermijnstructuur (geldig vanaf 1 januari 2024) reeds van toepassing zou zijn per 31 
december 2021, zou de actuele dekkingsgraad per 31 december 2021 gelijk zijn aan 129,8%, een daling van 
2,7%-punt. 

 
Voorbereiding transitie naar nieuw pensioenstelsel 

In navolging op het kabinet heeft de FNV op 4 juli 2020 haar akkoord gegeven op de uitwerking van het in juni 2019 
gesloten pensioenakkoord. Op 16 december 2020 is het consultatie wetsvoorstel gepubliceerd en in april 2022 is het 
wetsvoorstel bekend gemaakt (verwachting was dat dit voorstel in de zomer van 2021 al gepubliceerd zou zijn).  
 
Het huidige wetsvoorstel moet nader worden uitgewerkt in lagere wetgeving, is er nog behoorlijk veel onduidelijkheid. 
Dit plaatst sociale partners en het bestuur voor een groot aantal uitdagingen voor de keuze voor de toekomstige 
opbouw en het al dan niet invaren van de opgebouwde aanspraken. De tot nu toe opgebouwde pensioenaanspraken 

vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van PFC.  
 
Door de sociale partners is tezamen met het bestuur van Croda in december 2021 een onderzoek gestart naar: 
• de voorkeur van sociale partners, deelnemers en andere stakeholders voor het type contract (solidair of flexibel); 
• de mogelijkheid aanwezig is om de reeds opgebouwde pensioenaanspraken en de toekomstige pensioenopbouw 

op grond van de nieuwe pensioenregeling bij één nieuwe pensioenuitvoerder onder te brengen. Hierbij vindt het 
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bestuur het van groot belang dat alle belanghebbenden bij het pensioenfonds zich op een evenwichtige wijze 
vertegenwoordigd kunnen voelen bij een overgang naar een andere pensioenuitvoerder. Als dit zou plaatsvinden, 
zou het bestuur mogelijk besluiten over te gaan tot liquidatie van de Stichting; 

• welke route voor implementatie van het nieuwe contract en eventuele liquidatie van de Stichting gewenst is. Eerst 
‘invaren’ en dan collectieve waardeoverdracht of andersom. 

 
Het bestaande administratiepakket biedt wel de mogelijkheid de verschillende vormen van de toekomstige 
pensioenregeling aan te bieden. Ter voorbereiding op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zal een onderzoek 
worden gedaan naar de data kwaliteit van de pensioenadministratie. 
 
Bepaling toeslag over 2021 

De toeslag over het verslagjaar wordt door het bestuur bepaald na vaststelling van de jaarrekening. Op basis van de 
aanwezige beleidsdekkingsgraad is er voldoende ruimte om een toeslag toe te kennen. Gezien de hoogte van de door 
het bestuur in januari 2022 berekende beleidsdekkingsgraad bleek dat deze beduidend hoger is dan de grens voor 
toekomstig bestendige toeslagverlening. Daarom heeft het bestuur in januari 2022 al een besluit genomen, 
vooruitlopend op het vaststellen van de jaarrekening over 2021, om de volledige toeslag toe te kennen en met ingang 
van uitbetaling van de uitkeringen in februari 2022 uit te keren aan de gepensioneerden en de slapersrechten 
eveneens te indexeren. Reglementair wordt de toeslag aan inactieve deelnemers met ingang van 1 januari en aan 
actieve deelnemers per 1 juli van het volgende jaar toegekend. 
 
Rusland-Oekraïne-conflict 

Sinds eind februari 2022 is er een oorlog gaande in Oekraïne. Er is sprake van een humanitaire ramp. De oorlog heeft 
gevolgen voor de economie en de financiële markten, ook op langere termijn. De oorlog heeft direct gevolgen voor de 
voedsel- en energiemarkten wereld wijd en zal mogelijk voor een toenemende inflatie zorgen. Onze beleggingen 
bestaan voor 0,2% in Russische aandelen. De vermogensbeheerder heeft aangegeven dat deze beleggingen inmiddels 
geen onderdeel meer van de benchmark uitmaken en zoveel mogelijk zijn verkocht of afgewaardeerd.  Het fonds 
belegd niet in aandelen van Oekraïense bedrijven. 
 
Het bestuur volgt periodiek de ontwikkelingen op de financiële markten en de gevolgen hiervan voor de 
beleggingsportefeuille. 
 
Deelnemers 
Het pensioenfonds heeft geen deelnemers in een van de betrokken landen wonen. Er wordt geen pensioen 
overgemaakt naar een bank die getroffen is door de sancties. 

 
Cybercrime 
De kans op een cyberaanval is vanwege de oorlog toegenomen. De beveiliging van de IT-systemen bij onze 
dienstverleners is daarom geïntensiveerd om de gegevens van de deelnemers goed te beschermen. 
 
Verwachtingen 

Op grond van de recent uitgevoerde scenario analyse en de Eigen Risico Beoordeling is het bestuur tot de conclusie 
gekomen dat op dit moment de in kaart gebrachte risico’s voldoende beheersbaar zijn op grond waarvan het 
pensioenfonds vooralsnog voor de komende periode onverminderd gecontinueerd kan worden. 
 
Echter onderkent het bestuur dat er zich in de nabije toekomst ontwikkelingen kunnen voordoen waardoor het bestuur 
haar visie mogelijk dient bij te stellen. Het bestuur volgt de pensioenontwikkelingen en die van de besprekingen van 
de sociale partners en zal hier zoveel mogelijk proactief op reageren, indien daar aanleiding voor is. 
 
Het bestuur is van mening dat het fonds toekomstbestendig is, met dien verstande dat dit geldt voor de periode tot 
aan de voorgenomen beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst per eind 2023. Het bestuur voert samen met 
sociale partners een onderzoek uit naar de mogelijke uitvoeringsmogelijkheden van de pensioenregeling in de 
toekomst. 
 
Ondertekening 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur, 
 
Gouda, 24 juni 2022 
 
Stichting Pensioenfonds Croda 
het Bestuur 
 
Origineel getekend door: 
 
C. van ’t Hof, voorzitter W. Keijzer, secretaris 
 
N.H. Man  J.T. Müller 
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2. Jaarrekening 2021 
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2.1. Balans per 31 december 2021 
na verwerking saldo van baten en lasten 

(bedragen in EUR 1.000) 

 
 Toelichting 31 december 31 december 
  2021 2020 
  EUR EUR 
    
Activa     
Vastgoed  13 40 
Aandelen  128.424 122.724 
Vastrentende waarden  111.849 105.012 
Derivaten  330 645 
 

 
─────────

 
───────── 

Beleggingen voor risico pensioenfonds 2.4.4 240.616 228.421 
Beleggingen voor risico van deelnemers 2.4.5 12.035 11.064 
Vorderingen en overlopende activa 2.4.6 1.017 198 
Overige activa 2.4.7 2.241 1.615 
 

 
─────────

 
───────── 

   255.909 241.298 
  ═════════ ═════════ 

    
Passiva     
Stichtingskapitaal en reserves 2.4.8 62.665 37.232 
Technische voorzieningen risico fonds 2.4.9 180.572 192.343 
Technische voorziening risico deelnemers 2.4.10 12.035 11.064 
Derivaten 2.4.11 259 75 
Overige schulden en overlopende passiva 2.4.12 378 584 

 
 

─────────
 

───────── 

  255.909 241.298 
  ═════════ ═════════ 
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2.2. Staat van baten en lasten over 2021 
(bedragen in EUR 1.000) 

 Toelichting 2021 2020 
  EUR EUR 
    
Baten    
Premiebijdragen van werkgever en werknemers  2.4.16 7.442 6.959 
Inkomende waardeoverdrachten 2.4.17 112 356 
Beleggingsresultaten 2.4.18 10.895 25.831 
Overige baten  113 34 
  ───────── ───────── 
Saldo van baten   18.562 33.180 
  ═════════ ═════════ 

    

    

Lasten    
    
Pensioenuitkeringen 2.4.19 3.212 2.908 
Pensioenuitvoerings- en administratiekosten 
Wijziging pensioenverplichtingen: 

2.4.20 675 649 

• Pensioenopbouw 2.4.21 5.028 4.583 
• Toeslagverlening 2.4.22 0 265 
• Rentetoevoeging  2.4.23 -1.037 -581 

• Onttrekking voor uitkeringen 2.4.24 -3.229 -2.924 
• Onttrekking voor pensioenkosten 2.4.25 -65 -58 
• Wijziging marktrente 2.4.26 -13.432 24.208 
• Wijziging actuariële uitgangspunten 2.4.27   0 -10.654 
• Saldo waardeoverdrachten 2.4.28 108 185 
• Overige wijzigingen pensioenvoorziening  2.4.29 856 468 
Mutatie voorziening voor risico deelnemers 2.4.30 971 225 
Uitgaande waardeoverdrachten 0 203 1.008 
Saldo herverzekering 2.4.32 -180 313 
Overige lasten  19 32 
  ──────── ──────── 
Saldo van lasten  -6.871 20.627 
  ════════ ════════ 

    
Saldo van baten en lasten  25.433 12.553 
  ════════ ════════ 

    
Bestemming saldo van baten en lasten    
Algemene reserve  25.433 12.553 
  ──────── ──────── 
  25.433 12.553 
  ════════ ════════ 
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2.3. Kasstroomoverzicht over 2021 
(bedragen in EUR 1.000) 

  2021 2020 
  EUR EUR 
Kasstromen uit pensioenuitvoeringsactiviteiten    
Bijdragen van werkgever en werknemers  6.940 6.745 
Van herverzekeraar ontvangen uitkeringen  -32 342 
Ontvangsten wegens overgenomen verplichtingen  112 356 
Uitgaven wegens overgedragen verplichtingen  -47 -80 
Betaalde premie herverzekering  -338 -342 
Betaalde pensioenuitkeringen  -3.270 -3.018 
Betaalde pensioenuitvoerings- en administratiekosten  -704 -620 
Opname DC regeling  269 1.135 
Storting DC regeling  -317 -957 
  ───────── ───────── 
Totaal kasstroom uit pensioenuitvoeringsactiviteiten  2.613 3.561 
    
Kasstromen uit beleggingsactiviteiten    
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten  140 287 
Verkopen en aflossingen van beleggingen  383.420 312.215 
Aankopen en verstrekkingen van beleggingen  -385.339 -315.164 
Betaalde kosten van vermogensbeheer  -208 -222 
  ───────── ────────── 

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten  -1.987 -2.884 
    
Mutatie liquide middelen  626 677 
    
Saldo begin boekjaar  1.615 938 
  ───────── ────────── 
Saldo einde boekjaar  2.241 1.615 
  ═════════ ══════════ 
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2.4. Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021 

2.4.1. Inleiding 

PFC is in augustus 2007 opgericht en statutair gevestigd te Gouda. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 24419271. De adresgegevens van het fonds zijn: Buurtje 1, 2802 BE  Gouda. 
 
De stichting heeft ten doel het uitkeren of doen uitkeren van pensioen, evenals de eventueel daarop toegekende 
toeslagen en andere uitkeringen aan (aspirant -) deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden evenals aan hun 
nabestaanden, een en ander in overeenstemming met de pensioenreglementen. 
 
In 2021 zijn de statuten herzien. Daarbij is de mogelijkheid voor het belonen van externe bestuursleden gecreëerd. 
Het bestuur heeft een beloningsbeleid opgesteld dat is gebaseerd op de Code Pensioenfondsen en een in pensioenland 
gebruikelijk niveau voor belonen van bestuursleden conform de normering van de Pensioenfederatie. Begin 2022 is 
besloten tot aanpassing in het kader van de Wet Bevordering Toezicht Rechtspersonen, deze wijziging zal notarieel 
worden doorgevoerd vóór 31 december 2025. 

2.4.2. Overeenstemmingsverklaring 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige 
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

 
Het bestuur heeft op 24 juni 2022 de jaarrekening over 2021 vastgesteld. 

2.4.3. Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling  

 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in duizenden euro’s. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), 
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 
De beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn 
referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. 
De in de staat van baten en lasten opgenomen posten zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de in de balans 
gehanteerde waarderingsgrondslagen voor beleggingen en de voorziening pensioenverplichtingen. Zowel gerealiseerde 
als ongerealiseerde resultaten worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar. 
 
Continuïteit 
Mede door de crisisplannen van de uitbestedingspartners kan het bestuur in geval van een crisis de voortgang van de 
dagelijkse bedrijfsvoering garanderen. Alle (kritische) processen kunnen op afstand worden uitgevoerd en gemonitord. 
Daarbij geldt dat de pensioenpremie hoger is dan de uitkeringen, de liquiditeitspositie tijdens een crisis niet in het 
geding is. Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van deze continuïteitsveronderstelling. Daarbij geldt dat het 
voorbestaan van het fonds niet wordt bedreigd. 
 
Schattingen en veronderstellingen 
De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur oordelen vormt 
en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen, de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen 
zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als 
redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa 
en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. Indien het voor het geven van het in artikel 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
 
Stelselwijzigingen 
In het verslagjaar hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 
 
Schattingswijziging 
Het bestuur heeft in 2021 een wijziging in de schattingen doorgevoerd die effect hebben op de voorziening voor 
pensioenverplichtingen. De voorziening voor kosten bij liquidatie geactualiseerd en opgehoogd met 100 (was 800, nu 

900) waarvoor de werkgever een extra storting heeft gedaan vanwege mogelijke kosten voor de verkoop van 
beleggingen en kosten voor werkzaamheden rond het nieuwe pensioenstelsel. Gezien de omvang van de verhoging is 
het effect op de dekkingsgraad verwaarloosbaar.  
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Opname van een actief of een verplichting 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar het fonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in 
de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom 
van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Baten worden in de rekening van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een 
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle 
risico’s met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de 
verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans 
opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de 
toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 
 
Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan 
sprake zijn van een post ‘nog af te wikkelen transacties’. Deze post kan zowel een actief als een passief zijn. 
 
Saldering van een actief en een verplichting 
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien 
er sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig 
af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd 
opgenomen financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens 
gesaldeerd opgenomen. 
 
Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen  
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. 
Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de 
rekening van baten en lasten opgenomen.  
 
Vreemde valuta 

Functionele valuta 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s, zijnde de functionele en presentatievaluta van het pensioenfonds. 
 
Transacties, vorderingen en schulden 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op 
transactiedatum.  
 
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit de 
afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de staat van baten en 
lasten. 
 
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend 
tegen de wisselkoers op de transactiedatum.  
 
Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend 
tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald. 
 
Beleggingen  
 
Algemeen 
In overeenstemming met de richtlijnen voor jaarverslaggeving worden beleggingen gewaardeerd op marktwaarde. 
Slechts indien de marktwaarde van een belegging niet betrouwbaar kan worden vastgesteld vindt waardering plaats op 
basis van geamortiseerde kostprijs. 
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Aandelen 
Aandelen en participaties in beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op marktwaarde. De marktwaarde is de 
beursnotering per balansdatum.  
 
De marktwaarde van niet-beursgenoteerde aandelen en participaties in beleggingsinstellingen is gebaseerd op het 
aandeel dat het pensioenfonds heeft in het eigen vermogen van het niet-beursgenoteerde aandeel per balansdatum. 
 
Vastrentende waarden  
Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op marktwaarde, 
zijnde de beurswaarde per balansdatum. 
 
De marktwaarde van niet-beursgenoteerde participaties in beleggingsinstellingen is gebaseerd op het aandeel dat het 
pensioenfonds heeft in het eigen vermogen van het niet-beursgenoteerde aandeel per balansdatum. De lopende 
interest op vastrentende waarden wordt gepresenteerd als onderdeel van de marktwaarde van de vastrentende 
waarden. 
 
Hypotheken 
Hypotheken worden gewaardeerd op basis van een modelmatige berekening van geprojecteerde kasstromen en 
marktrente. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke vervroegde aflossingen. 
 
Vastgoedbeleggingen 
Voor beursgenoteerde (indirecte) vastgoedbeleggingen is de reële waarde gelijk aan de per balansdatum geldende 
beurskoers. Niet-beursgenoteerde (indirecte) vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde welke 
is bepaald op basis van de door de vermogensbeheerder van het fonds afgegeven intrinsieke waarde, zijnde een 
benadering van de marktwaarde.  
 
Derivaten 
Derivaten worden in de jaarrekening opgenomen tegen marktwaarde, zijnde de beurswaarde per balansdatum. Indien 
geen marktwaarde beschikbaar is, wordt de waarde bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare 
waarderingsmodellen.  
 
Positieve posities uit hoofde van derivatencontracten ultimo verslagjaar zijn gepresenteerd onder de derivaten.  
Negatieve posities uit hoofde van derivatencontracten ultimo verslagjaar zijn gepresenteerd onder de overige schulden 
en overlopende passiva. 

 
Tijdelijk verkochte beleggingen en bruikleen van beleggingen: 
Als zekerheid (onderpand) ontvangen geldmiddelen in het kader van bovengenoemde transacties zijn opgenomen 
onder beleggingen. Indien als onderpand ontvangen geldmiddelen zijn herbelegd, zijn deze beleggingen opgenomen 
onder de desbetreffende beleggingencategorie. De schuld uit hoofde van de ontvangen zekerheden is opgenomen 
onder de overige schulden. Indien als zekerheid beleggingen in plaats van liquiditeiten zijn ontvangen, zijn deze 
beleggingen en de daarmee samenhangende verplichtingen niet in de balans van het pensioenfonds opgenomen. Alle 
hieruit voortvloeiende baten en lasten zijn volgens het toerekenbeginsel over de looptijd van de desbetreffende 
transacties verantwoord in de rentebaten of lasten in de staat van baten en lasten. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is 
uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand 
van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten 
ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 
gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 
Herverzekeringen overlijden en arbeidsongeschiktheid 
Uitgaande herverzekeringspremies worden verantwoord in de periode waarop de herverzekering betrekking heeft. 
Vorderingen op basis van risicoverzekeringen worden verantwoord op het moment dat de verzekerde gebeurtenis zich 
voordoet en aanspraak op uitkering ontstaat.  
 
Liquide middelen  
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Onder de liquide middelen zijn opgenomen kas-, 
banktegoeden en deposito’s die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel met een looptijd korter dan twaalf maanden. Zij 
worden onderscheiden van tegoeden in verband met beleggingstransacties. Liquide middelen uit hoofde van 
beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de beleggingen. Rekening-courantschulden bij banken worden 
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 
 
Stichtingskapitaal en reserves 
Stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het 
vreemd vermogen, inclusief de technische voorzieningen risico fonds en overige technische voorzieningen, volgens de 
van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen. 
 
De algemene reserve is de aanwezige reserve, welke bedoeld is om zoveel mogelijk de risico’s met betrekking tot de 
waardedaling van de effectenportefeuilles en andere risico's (zoals verzekeringstechnische risico's) op te vangen.  
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Technische voorzieningen 
 
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds  
De voorziening voor pensioenverplichtingen (VPV) wordt gewaardeerd op actuele waarde (marktwaarde). De actuele 
waarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de beste inschatting van toekomstige kasstromen die 
samenhangen met op de balansdatum onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. Onvoorwaardelijke 
pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale aanspraken. De contante waarde wordt bepaald met 
gebruikmaking van de marktrente, waarvoor de actuele RTS zoals gepubliceerd door DNB wordt gebruikt. 
 
In de berekening van de VPV is uitgegaan van de op de balansdatum geldende pensioenreglementen en van de over 
de verstreken deelnemersjaren verworven aanspraken. Jaarlijks wordt door het bestuur besloten of de opgebouwde 
pensioenaanspraken worden geïndexeerd. Alle per balansdatum bestaande toeslagbesluiten zijn in de berekening 
begrepen. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen. 
 
Bij de berekening van de VPV wordt rekening gehouden met de premievrije pensioenopbouw in verband met 
invaliditeit op basis van contante waarde van de toekomstige pensioenopbouw waarvoor vrijstelling is verleend wegens 
arbeidsongeschiktheid. 
 
Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt rekening gehouden met de voorzienbare trend in 
overlevingskansen.  
 
De VPV is gebaseerd op de volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen:  
• waardering van verplichtingen tegen marktrente; de gehanteerde marktrente die gebaseerd is op de Ultimate 

Forward Rate (UFR) methodiek zoals opgenomen in de rentetermijnstructuur gepubliceerd door De 
Nederlandsche Bank per eind 2021; 

• Prognosetafel AG2020, startjaar 2022, zoals gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap;  
• er wordt rekening gehouden met het verschil in overlevingskansen tussen de beroepsbevolking en de gehele 

bevolking door toepassing van CBS Inkomen 2020 ervaringssterfte voor zowel hoofdverzekerden als 
medeverzekerden; 

• voor het partnerpensioen is verondersteld dat niet alle deelnemers een partner hebben en dat de man 3 jaar 
ouder is dan de vrouw. Met ingang van 2020 wordt de frequentie bepaald op basis van door het CBS in 2020 
gepubliceerde cijfers over partnerschap, waarbij samenwonenden meetellen als partner. In verband met de 
mogelijkheid het nabestaandenpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen wordt rekening 
gehouden met een 100% partnerfrequentie op de pensioenleeftijd. Voor gepensioneerden wordt alleen een 

voorziening voor partnerpensioen berekend, indien en zolang zij een partner hebben en niet voor uitruil van het 
partnerpensioen hebben gekozen. Partnerpensioen is op kapitaalbasis verzekerd, er vindt opbouw plaats; 

• leeftijden en aanspraakperiode worden in maanden nauwkeurig bepaald; 
• de voorziening wordt berekend op basis van prenumerando uit te keren bedragen; 
• voor het latente wezenpensioen wordt een opslag van 0,4% op de voorziening pensioenverplichtingen van het 

latente partnerpensioen voor niet-gepensioneerden gehanteerd; 
• voor administratie van uitkeringen in de toekomst (excassokosten) wordt een voorziening aangehouden ter 

grootte van 2% van de voorziening pensioenverplichtingen; 
• een extra kostenvoorziening van 900 (2020: 800), kortweg liquidatievoorziening. 
 
Ten aanzien van ingegane wezenpensioenen wordt aangenomen dat het wezenpensioen voortduurt tot de 21-jarige 
leeftijd. Op deze leeftijd wordt vastgesteld of er recht is tot verlenging van de uitkering tot maximaal 27-jarige leeftijd. 
In geval van arbeidsongeschiktheid of studie wordt de uitkering verlengd tot de tot de maximale leeftijd en de 
voorziening verhoogd. 
 
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers 
De waardering van de voorziening voor risico van deelnemers wordt bepaald door de waardering van de tegenover 
deze voorzieningen aangehouden beleggingen. 
 
Voor de overige gebezigde methoden en overige verzekeringstechnische grondslagen ter vaststelling van de VPV, 
verwijzen wij naar de al opgenomen grondslagen. 
 
Overige schulden 
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. Niet opgevraagde pensioenen 
worden tegen nominale waarde verantwoord ter hoogte van de niet uitgevoerde bedragen.  
 
Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire bestuursleden, andere 
sleutelfunctionarissen in het bestuur van het fonds en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.  
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere 
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.  
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Premiebijdragen (van werkgever en werknemers) 
Onder premiebijdragen van werkgever en werknemers wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te 
brengen bedragen voor de in het verslagjaar verzekerde pensioenen onder aftrek van kortingen. Premies zijn 
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.  
 
Beleggingsresultaten 
Indirecte beleggingsopbrengsten 
Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waarde wijzigingen 
en valutaresultaten. In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde 
waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, 
worden als beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. (In)directe beleggingsresultaten zijn 
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.  
 
Directe beleggingsopbrengsten 
Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt in dit verband verstaan rentebaten en -lasten, dividenden en 
soortgelijke opbrengsten. Dividend wordt verantwoord op het moment van betaalbaarstelling.  
 
Kosten vermogensbeheer 
Onder kosten van vermogensbeheer worden zowel de externe als de daaraan toegerekende interne kosten verstaan.  
 
Verrekening van kosten 
Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de opbrengsten gerelateerde 
transactiekosten, provisies, valutaverschillen e.d.  
 
Pensioenuitkeringen 
De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De pensioenuitkeringen 
zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. De bijbehorende VPV is berekend op actuariële 
grondslagen. 
 
Pensioenuitvoeringskosten 
De pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
 
Mutatie voorziening pensioenverplichtingen 
Pensioenopbouw 

Bij de pensioenopbouw zijn aanspraken en rechten over het boekjaar gewaardeerd naar het niveau dat zij op 
balansdatum hebben. 
 
Toeslagverlening 
Jaarlijks worden de pensioenaanspraken van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, indien de financiële 
middelen van het pensioenfonds dit toelaten, verhoogd. De voorwaardelijke verhoging wordt voor de actieven per 1 
juli en voor de inactieven per 1 januari toegekend. De peildatum voor deelnemers die met pensioen gaan tussen beide 
peildata ontvangen indexatie van de inactieven. 
 
Rentetoevoeging 
De rentetoevoeging is als volgt bepaald: Hiervoor wordt de 1-jaarsrente uit de rentetermijnstructuur ultimo vorig 
boekjaar gehanteerd. De rentetoevoeging wordt berekend over de beginstand van de voorziening 
pensioenverplichtingen en de mutaties hierin gedurende het jaar. 
 
Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten 
Vooraf wordt een actuariële berekening gemaakt van de toekomstige pensioenuitvoeringskosten (met name 
excassokosten) en pensioenuitkeringen die in de voorziening pensioenverplichtingen worden opgenomen. Deze post 
betreft de vrijval ten behoeve van de financiering van de kosten en uitkeringen in het verslagjaar. 
 
Wijziging marktrente 
Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzieningen herrekend op basis van de door 
DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rente wordt verantwoord onder het 
hoofd wijziging marktrente. 
 
Wijziging actuariële uitgangspunten 
Jaarlijks worden de actuariële grondslagen en/of methoden beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de 
berekening van de actuele waarde van de pensioenverplichting. Het effect van herziening van deze grondslagen wordt 
verantwoord onder het hoofd wijziging actuariële uitgangspunten. 
 
Overige wijzigingen 
De berekeningen van de technische voorzieningen en de jaarlijkse koopsom voor de pensioeninkoop zijn gebaseerd op 
aannames. Het verschil tussen werkelijkheid en veronderstelling leidt tot een actuarieel resultaat dat wordt 
verantwoord onder het hoofd overige wijzigingen. 
 
Overige baten en lasten 
Overige baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.  
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Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is conform de directe methode opgesteld. Dit houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven ook 
als zodanig worden gepresenteerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen kasstromen uit pensioenuitvoeringsactiviteiten 
en die uit beleggingsactiviteiten. Onder geldmiddelen wordt conform de definitie in RJ 360 verstaan alle liquide 
middelen evenals de vlottende effecten. 
 

2.4.4. Beleggingen voor risico pensioenfonds 

 
Verloop 2021 Aandelen Vastrentende  

waarden 
Vastgoed Derivaten Totaal 

 EUR EUR EUR EUR EUR 
      
Stand per 1 januari 2021 122.724 105.012 40 570 228.346 
Aankopen/verstrekkingen 23.231 35.376 0 0 58.607 
Verkopen/aflossingen -42.341 -18.726 -27 0 -61.094 
Expiratie 0 0 0 4.135 4.135 
Herwaardering 24.810 -9.813 0 -4.634 10.363 
 ──────── ───────── ─────── ─────── ─────── 
Stand per 31 december 2021 128.424 111.849 13 71 240.357 
 ════════ ═════════ ═══════ ═══════  
Schuldpositie derivaten     259 
     ─────── 
Stand per 31 december 2021     240.616 

     ═══════ 
 
De omvang van valutaderivaten per 31 december 2021 met positieve waarde bedraagt EUR 330, de contracten met 
een negatieve waarde van EUR 259 zijn conform richtlijn RJ610 gerubriceerd onder de passiva zijde van de balans. 
 
Verloop 2020 Aandelen Vastrentende  

waarden 
Vastgoed Derivaten Totaal 

 EUR EUR EUR EUR EUR 
      
Stand per 1 januari 2020 101.176 98.766 54 155 200.151 
Aankopen/verstrekkingen 13.020 8.934 0 0 21.954 

Verkopen/aflossingen 0 -14.748 -8 0 -14.756 
Expiratie 0 0 0 -4.179 -4.179 
Herwaardering 8.528 12.060 -6 4.594 25.176 
 ──────── ───────── ─────── ─────── ─────── 
Stand per 31 december 2020 122.724 105.012 40 570 228.346 
 ════════ ═════════ ═══════ ═══════  
Schuldpositie derivaten     75 
     ─────── 
Stand per 31 december 2020     228.421 

     ═══════ 
 
 
De omvang van valutaderivaten per 31 december 2020 met positieve waarde bedraagt EUR 645, de contracten met 
een negatieve waarde van EUR 75 zijn conform richtlijn RJ610 gerubriceerd onder de passiva zijde van de balans. 
 
Door het pensioenfonds wordt voor een bedrag van EUR 80 indirect belegd in de Croda International PLC  
(2020: EUR 54).  
 
Voor een beperkt deel van de beleggingen is sprake van objectief vast te stellen frequente marktnoteringen. Voor het 
grootste deel van de beleggingen zijn deze niet beschikbaar en vindt waardering plaats op basis van 
waarderingsmodellen en –technieken, inclusief verwijzing naar de huidige reële waarde van vergelijkbare instrumenten 
en het gebruik van schattingen. 
 
Schattingen van de marktwaarde zijn een momentopname, gebaseerd op de marktomstandigheden en de beschikbare 
informatie over het financiële instrument. Deze schattingen zijn naar aard subjectief en bevatten onzekerheden en een 
significante oordeelsvorming (bijvoorbeeld rentestand, volatiliteit, schatting van kasstromen, etc.) en kunnen daarom 
niet met precisie worden vastgesteld. 
 
Op basis van deze verscheidenheid en gradaties in waarderingsmethoden dienen de beleggingen te worden ingedeeld 
naar drie verschillende waarderingsniveaus: 
Niveau 1: De waarde van de belegging is gebaseerd op direct waarneembare marktnoteringen van identieke 

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

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

waarneembare marktdata.  
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Op basis van deze indeling kan de beleggingsportefeuille (niet op volledige doorkijk van de portefeuille maar op niveau 
van de beleggingen van het pensioenfonds zelf) als volgt worden samengevat: 
 
 
31 december 2021 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal 
 EUR EUR EUR EUR 
     
Aandelen 0 128.424 0 128.424 
Vastrentende waarden 0 102.589 9.260 111.849 
Vastgoed 0 0 13 13 
Derivaten (inclusief schuld)  0 71 0   71 
 ──────── ───────── ───────── ───────── 
 0 231.084 9.273 240.357 
 ════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
     
31 december 2020 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal 
 EUR EUR EUR EUR 
     
Aandelen 0 122.724 0 122.724 
Vastrentende waarden 0 95.936 9.076 105.012 
Vastgoed 0 0 40 40 
Derivaten (inclusief schuld)  0 570 0 570 
 ──────── ───────── ───────── ───────── 
 0 219.230 9.116 228.346 
 ════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 
Niveau 2 beleggingen: 
De beleggingen in aandelen en vastrentende waarden (exclusief de belegging in hypotheken) hebben een waarde die 
afgeleid is van de marktwaarde.  
 
Niveau 3 beleggingen: 
Dit betreft de belegging in het hypothekenfonds en de vastgoed belegging. De waardering van deze beleggingen 
worden vastgesteld op basis van een waarderingsmodel. 

 
De belegging in het onroerendgoedfonds is niet vrij verhandelbaar. Deze belegging is gewaardeerd op basis van 
intrinsieke waarde, die de actuele waarde per balanswaarde reflecteert. De objecten in de onroerendgoedfondsen 
worden minimaal een keer per jaar getaxeerd. Het onroerend goedfonds kan niet op korte termijn worden verkocht. 
De waardering van derivaten vindt plaats door gebruik van een model van de vermogensbeheerder waarbij de 
resultaten van de tegenpartij en van Bloomberg als referentie worden gebruikt voor controle van de uitkomsten van de 
modellen.  
 
Voor aanvullende toelichting op de beleggingen voor rekening van het fonds wordt verwezen naar het hoofdstuk 
Risicobeheer en derivaten.  
 
Vastgoed 
De samenstelling van de post vastgoed is als volgt: 
 31 december 2021 31 december 2020 
 EUR EUR 
   
Indirect, niet-beursgenoteerd vastgoed 13 40 

 ────────── ────────── 

 13 40 
 ══════════ ══════════ 
 
De segmentatie van de indirecte vastgoed beleggingsportefeuille naar regio is als volgt: 

 31 december 2021 31 december 2020 

 EUR % EUR % 
 0 0   
Frankrijk 0 0 35 88 
Fondsen in liquidatie en liquiditeiten 13 100 5 12 
 ─────── ───────── ───────── ───────── 

   13 100   40 100 
 ═══════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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De segmentatie van de indirecte vastgoed beleggingsportefeuille naar sectoren is als volgt:  

 31 december 2021 31 december 2020 

 EUR % EUR % 
 0 0   
Winkels 0 0 35 88 

Fondsen in liquidatie en liquiditeiten 13 100 5 12 
 ─────── ───────── ───────── ───────── 
 13 100 40 100 
 ═══════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 
Aandelen 
De samenstelling van de aandelen is als volgt: 
 31 december 2021 31 december 2020 
 EUR % EUR % 
     
Aandelen mature markets  98.028 76 105.345 86 
Aandelen emerging markets 30.396 24 17.379 14 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 128.424 100 122.724 100 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
De segmentatie van de aandelen beleggingsportefeuille naar regio is als volgt: 
 
 31 december 2021 31 december 2020 
 EUR % EUR % 

     
Europa 42.631 33 43.346 36 
Verenigde Staten 42.192 33 49.129 40 
Japan 13.206 10 12.870 10 
Azië-Pacific ex Japan 10.419 8 6.326 5 
Emerging Markets en overig 19.976 16 11.053 9 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 128.424 100 122.724 100 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 
De segmentatie van de aandelen beleggingsportefeuille naar sectoren is als volgt: 
 
 31 december 2021 31 december 2020 
 EUR % EUR % 
 0 0   
Consumentenproducten 25.459 20 25.953 21 
Energie 4.484 4 3.274 3 
Financiële instellingen 21.063 16 18.155 15 
Gezondheidszorg 14.657 11 15.225 12 
Industrie 13.817 11 13.186 11 

IT-sector 23.323 18 22.472 18 
Grondstoffen 7.570 6 7.004 6 
Vastgoed 4.085 3 3.527 3 
Telecombedrijven 9.882 8 10.028 8 
Nutsbedrijven 4.084 3 3.900 3 
Overige 0 0 0 0 
 ──────── ───────── ───────── ───────── 
 128.424 100 122.724 100 
 ════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 
Vastrentende waarden 
De samenstelling van de vastrentende waarden is als volgt:  
 31 december 2021 31 december 2020 

 EUR EUR 

   

LDI-beleggingsfondsen 36.499 47.735 

Geldmarktfondsen 45.386 29.132 

Credits  20.704 19.069 

Hypothecaire leningen 9.260 9.076 

 ────────── ────────── 
 111.849 105.012 
 ══════════ ══════════ 
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In de volgende tabel wordt de looptijdverdeling van de vastrentende waarden per jaareinde weergegeven:  
 
 31 december 2021 31 december 2020 
 EUR % EUR % 
Vastrentende waarden         
Resterende looptijd < 1 jaar 54.442 49 29.089 28 
Resterende looptijd 1 <> 5 jaar 11.290 10 9.128 9 
Resterende looptijd > 5 jaar 46.117 41 66.795 63 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 111.849  100 105.012  100 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 
In onderstaande tabel wordt de verdeling van de vastrentende beleggingen over de verschillende rating classes 
weergegeven per ultimo van het jaar (met een doorkijk naar onderliggende beleggingen):  
 
 31 december 2021 31 december 2020 
 EUR % EUR % 
     
AAA  19.487 17 19.119 18 
AA 29.112 26 31.240 30 
A 28.593 26 21.763 21 
BBB 28.883 26 20.439 19 
Lager dan BBB 2.020 2 864 1 
Geen rating 1.296 1 4.650 4 
Derivaten 2.458 2 6.937 7 
 ─────── ──────── ──────── ──────── 
 111.849 100 105.012 100 
 ═══════ ════════ ════════ ════════ 
 
De segmentatie van de vastrentende waarden beleggingsportefeuille naar landen met een belang van meer dan 5% 
van het totaal van de vastrentende waarden is als volgt:  
 
 31 december 2021 31 december 2020 
 EUR % EUR % 

     
Nederland 27.362 25 28.185 27 
Frankrijk 29.473 26 27.321 26 
Verenigd Koninkrijk 12.603 11 8.266 8 
Duitsland 11.014 10 11.522 11 
Oostenrijk 6.988 6 9.661 9 
Niet verdeeld  24.408 22 20.057 19 
 ─────── ──────── ──────── ──────── 
 111.849 100 105.012 100 
 ═══════ ════════ ════════ ════════ 
 
De segmentatie van de vastrentende waarden beleggingsportefeuille naar sectoren is als volgt:  
 
 31 december 2021 31 december 2020 
 EUR % EUR % 
 0 0   
Overheid 32.069 29 37.514 36 
Financiële instellingen 37.166 33 30.480 29 
Nederlandse hypotheken 9.260 8 9.076 9 
Nutsbedrijven 7.882 7 4.520 4 
Overige 25.472 23 23.422 22 
 ─────── ──────── ──────── ──────── 
 111.849 100 105.012 100 
 ═══════ ════════ ════════ ════════ 
 
Derivaten 
Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid maakt het fonds gebruik van financiële derivaten voor zover dit passend 
is. De portefeuillestructuur en het risicoprofiel, berekend inclusief de economische effecten van derivaten, dienen zich 
binnen de door het bestuur vastgestelde grenzen (limieten) te bevinden.  
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De samenstelling van de derivaten is als volgt: 
 31 december 2021 31 december 2020 

 EUR EUR 

Valuta termijncontracten met positieve waarden 330 645 

Valuta termijncontracten met een negatieve waarde -259 -75 
 ────────── ────────── 
   71  570 
 ══════════ ══════════ 
 
In de bovenstaande tabel zijn de gesaldeerde contractwaarden per derivaatsoort weergegeven. In de jaarrekening 
vindt uitsplitsing plaats van alle positieve contractwaarden en alle negatieve contractwaarden. Een specificatie van de 
valutaderivaten is zichtbaar op pagina 68. 
 
Securities lending 
Het pensioenfonds stelt geen deel van de aandelen- en obligatiebeleggingen beschikbaar voor het in bruikleen geven 
van effecten (securities lending). In de aandelenbeleggingsfondsen waarin Croda participeert vindt deze uitlening wel 
plaats. 
 
Overige toelichtingen 
Balansposities en/of toekomstige kasstromen worden door het fonds door middel van derivaten (valutarisico’s) 
afgedekt.  
 
Voor aanvullende toelichtingen uit hoofde van derivaten wordt verwezen naar paragraaf 13 risicobeheer en derivaten 
op blz. 65. 

2.4.5. Beleggingen voor risico van deelnemers 

 
 Beleggingspensioen Spaarpensioen Totaal 

 EUR EUR EUR 

    

Stand per 1 januari 2020 5.770 5.069 10.839 
Premie volgens reglement 544 0 544 
Onttrekkingen -884 -247 -1.131 
Rendement, rente en dividend 337 328  665 
Kosten -15 -15 -30 
Saldo waardeoverdrachten 177 0 177 
 ──────────── ───────── ─────── 

Stand per 31 december 2020 5.929 5.135 11.064 
Premie volgens reglement 587 4 591 
Onttrekkingen -82 -190 - 272 
Rendement, rente en dividend 483 193  676 
Kosten -18 -15 -33 
Saldo waardeoverdrachten 9 0 9 
 ──────────── ───────── ─────── 
Stand per 31 december 2021 6.908 5.127 12.035 
 ════════════

 
═════════

 
═══════

 
 
Dit betreft de beschikbare premieregeling waar de van toepassing zijnde beschikbare premie door de werkgever wordt 
gestort. De deelnemers dragen zelf het beleggingsrisico voor zowel het beleggingspensioen als het spaarpensioen. 

Deze beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde. Omdat deze beleggingen voor rekening van de deelnemers 
zijn, ziet PFC dit als een belegging met eenzelfde risicoprofiel. Daarom blijft uitsplitsing van de mutaties over de te 
onderkennen beleggingsmogelijkheden achterwege.  
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De beleggingen zijn als volgt onder te verdelen: 
 
 31 december 2021 31 december 2020 

 EUR EUR 

   
Aandelen 4.786 4.453 
Vastrentende waarden 6.867 6.250 
Liquide middelen/geldmarkt 293 293 
Vastgoedbeleggingen 6 5 
Overig  83 63 
 ──────── ───────── 
 12.035 11.064 
 ════════

 
═════════

 

2.4.6. Vorderingen en overlopende activa 

   
Vordering herverzekeringsdeel technische voorziening 574 56 
Vordering herverzekering i.v.m. claims 173 142 
Vorderingen uit hoofde van collateral management 270 0 
 ──────── ──────── 
 1.017 198 
 ════════

 
════════

 
Ingeval er een vorderingen uit hoofde van collateral management aanwezig is, staat deze niet ter vrije beschikking van 
het fonds. 
 
De vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.  
 
De reële waarde van de vorderingen is gelijk aan de boekwaarde. Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet 
noodzakelijk geacht. 

2.4.7. Overige activa 

 31 december 2021 31 december 2020 

 EUR EUR 

   
Liquide middelen 2.241 1.615 
 ──────── ───────── 
 2.241 1.615 
 ════════

 
═════════

 
Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen die onmiddellijk 
opeisbaar zijn. 

2.4.8. Stichtingskapitaal en reserves 

  Algemene reserve 
  EUR 
   
Stand per 1 januari 2020  24.679 
Uit bestemming saldo van baten en lasten 2020  12.553 
  ─────── 
Stand per 31 december 2020  37.232 
   
Uit bestemming saldo van baten en lasten 2021  25.433 
  ─────── 
Stand per 31 december 2021  62.665 
  ═══════

 
Het bestuur stelt voor om het resultaat ad. EUR 25.433 over 2021 ten gunste van de algemene reserve te brengen 
hetgeen reeds in de jaarrekening is verwerkt. 
 
Solvabiliteit/dekkingsgraad 
 31 december 2021 31 december 2020 
 EUR EUR 
   
Minimaal vereist eigen vermogen 7.561 8.093 
Vereist eigen vermogen (strategische mix) 37.250 39.407 
Vereist eigen vermogen in % (strategische mix) 119,3 119,4 
 
Met ingang van 2015 wordt bij de berekening van de dekkingsgraad en het vereist vermogen rekening gehouden met 
de beleggingen voor rekening en risico van deelnemers.  
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De vermogenspositie van het fonds kan worden gekarakteriseerd als reserve tekort. Voor de berekening van het 
vereist eigen vermogen wordt gebruik gemaakt van een standaard model zoals opgenomen in paragraaf 2.4.13. 
 
 31 december 2021 31 december 2020 
   
Feitelijke dekkingsgraad  132,5% 118,3% 
Beleidsdekkingsgraad 127,2% 106,8% 
   
 
De feitelijke dekkingsgraad wordt berekend op basis van de verhouding tussen de vermogenspositie en de 
pensioenverplichtingen. 
 
De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald op basis van een 12 maandsmiddeling van de feitelijke dekkingsgraad: 
 
 2021 2020 
 In % In % 
Januari 118,5 109,8 
Februari 122,2 104,0 
Maart 125,8 98,2 
April 128,9 100,2 
Mei 128,3 102,6 
Juni 129,0 103,5 
Juli 126,7 104,6 
Augustus 128,3 108,1 
September 129,0 108,0 
Oktober 129,6 106,8 
November 127,2 117,3 
December 132,5 118,3 
   
Beleidsdekkingsgraad jaareinde 127,2 106,8 
 
Herstelplan  
Omdat de beleidsdekkingsgraad per eind 2021 hoger was dan het vereist eigen vermogen is het fonds uit herstel en is 
in 2022 geen herstelplan ingediend. 

 
In de achterliggende jaren was een herstelpremies van toepassing. Deze was in procenten van de salarissom per jaar: 
• 2016 2,3% (447); 
• 2017 4,7% (855); 
• 2018 1,7% (311); 
• 2019 1,2% (210); 
• 2020 3,1% (540) 
• 2021 4,0% (603), tot 1 oktober 2021, daarna is de premiestelling gewijzigd als gevolg van de herziening van 

de pensioenregeling (CDC, voorwaardelijke middelloonregeling) en kan aan de werkgever geen herstelpremie 
meer in rekening worden gebracht.  

 

2.4.9. Technische voorzieningen risico fonds 

 31 december 
2021 

31 december  
2020 

 EUR EUR 
   
Voorziening voor de pensioenverplichting 179.998 192.287 
Pensioenverplichtingen voor (toekomstige) arbeidsongeschikten 574 56 
 ────────── ────────── 
 180.572 192.343 
 ══════════

 
══════════
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Het mutatieoverzicht voor de voorziening van de pensioenverplichtingen is als volgt: 
 2021 2020 
   
Stand per 1 januari 192.343 176.851 

Pensioenopbouw 5.028 4.583 
Toeslagen 0 265 
Rentetoevoeging -1.037 -581 
Onttrekkingen voor pensioenuitkeringen en afkopen -3.229 -2.924 
Onttrekkingen voor pensioenuitvoeringskosten -65 -58 
Wijzigingen in marktrente -13.432 24.208 
Wijzigingen actuariële grondslagen 0 -10.604 
Saldo van de inkomende en uitgaande waardeoverdrachten 108 185 
Overige wijzigingen3 per saldo 856 418 
 ───────── ───────── 
Stand per 31 december 180.572 192.343 
 ═════════

 
══════════

 
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de verschillende posten uit de staat van baten en lasten. 
 
De voorziening voor pensioenverplichtingen is naar categorieën van deelnemers als volgt samengesteld: 
 
 31 december 2021 31 december 2020 
 EUR Aantallen EUR Aantallen 
     
Actieve deelnemers 98.563 336 107.929 337 
Gewezen deelnemers 18.253 142 19.694 131 
Pensioengerechtigden 62.282 170 63.864 158 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
Voorziening pensioenverplichtingen 179.098  191.487  
 0  0  
Voorziening voor (toekomstig) arbeidsongeschikten 574  56  
Kostenvoorziening toekomstige beëindiging 
   uitvoeringsopdracht en afwikkeling fonds 900  800  
 ────────  ────────  
Totaal voorziening voor de pensioenverplichting 180.572  648 192.343  626 
 ════════

 
════════

 
════════

 
════════

 
De overige voorzieningen betreffen: 
• een voorziening van 574 (2020: 56) bestemd voor de deelnemers die per balansdatum ziek zijn en mogelijk in de 

toekomst arbeidsongeschikt zullen worden; en 
• een kostenvoorziening van 900 (2020: 800) voor de afwikkeling van het pensioenfonds bij beëindiging van de 

uitvoeringsopdracht. 
 
De methode voor de berekening van de pensioenverplichtingen is zodanig toegepast dat er geen sprake is van 
financieringsachterstand. Per balansdatum zijn alle uit de pensioenregeling voortvloeiende aanspraken of rechten van 
deelnemers in de berekening van de pensioenverplichtingen meegenomen. Naar hun aard hebben de technische 
voorzieningen in het algemeen een langlopend karakter. 
 
Naar het oordeel van de certificerend actuaris zijn de technische voorzieningen op voldoende prudente grondslagen 
vastgesteld en geeft dit een juist beeld van de op ons pensioenfonds rustende verplichtingen. De certificerend actuaris 
geeft aan dat het fonds voldoende middelen bezit om op lange termijn met voldoende mate van zekerheid aan de 
verplichtingen te kunnen voldoen (daarbij is in aanmerking genomen dat de mogelijkheden tot het realiseren van de 
toeslagen toereikend zijn). Daarvoor is de vereiste dekkingsgraad van 119,3% (2020: 119,4%) noodzakelijk, het 
zogenaamde Vereist Vermogen. Aangezien onze beleidsdekkingsgraad eind 2021 127,2% (2020: 106,8%) is, is er 
sprake van een toereikend vermogen.  
 
Bij de berekening van de totale omvang van de technische voorzieningen is gebruik gemaakt van de termijnstructuur 
van de pensioenverplichtingen van het fonds en de Prognosetafel AG2020 zoals gepubliceerd door het Actuarieel 
Genootschap, waarbij rekening wordt gehouden met de voorzienbare sterftetrendontwikkeling. De marktwaarde van 
de voorziening wordt bepaald met inachtneming van de Pensioenwet. In de Pensioenwet en het Besluit financieel 
toetsingskader pensioenfondsen zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van de 
pensioenverplichtingen. De Pensioenwet schrijft waardering van pensioenverplichtingen tegen marktwaarde voor.  
 
De gevoeligheid voor een rentewijziging van ons fonds (exclusief belegging voor rekening en risico deelnemers) is 
toegelicht op pagina 66.  
 

 
 
 
3 Overige wijzigingen betreffen het resultaat op kort- en langleven, arbeidsongeschiktheid en de overige mutaties. 
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Ter indicatie van de gevoeligheid van het fonds voor een wijziging van de levensverwachting, door een toename van 
de verwachting met 1 jaar stijgt de VPV met 3,8% en daalt de dekkingsgraad met 4,9% (2020: respectievelijk +3,8% 
en -4,3%). 
De reservering voor het nabestaandenpensioen veronderstelt dat het aandeel van deelnemers met een partner 
overeenkomt met de door het CBS in 2020 gepubliceerde cijfers over partnerschap, waarbij samenwonenden 
meetellen als partner. In verband met de mogelijkheid het nabestaandenpensioen uit te ruilen voor een hoger 
ouderdomspensioen wordt rekening gehouden met een 100% partnerfrequentie op de pensioenleeftijd. Voor 
gepensioneerden wordt, indien en zolang zij gehuwd zijn, voor nabestaanden gereserveerd (bepaalde 
partnersysteem). Verondersteld is dat de man 3 jaar ouder is dan de vrouw. Het nabestaandenpensioen is verzekerd 
op kapitaalbasis, er vindt daardoor jaarlijks opbouw plaats.  
 
Met toekomstige toe- en uittredingen is geen rekening gehouden. De leeftijden en duren worden in jaren en maanden 
nauwkeurig bepaald.  
 
Ter dekking van de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid en de vergoeding voor kosten zijn op de netto 
actuariële premies en koopsommen opslagen aangebracht.  
 
Opgemerkt wordt dat schattingen en modellen naar hun aard subjectief zijn en dat de geschatte marktwaarden van de 
technische voorzieningen daarom inherent onderhevig zijn aan onzekerheden en waardeoordelen ten aanzien van 
volatiliteit, levensverwachtingen, rentestand en kasstromen. Deze schattingen zijn momentopnames, gebaseerd op de 
marktomstandigheden en de op dat moment beschikbare informatie. 
 
Het mutatieoverzicht voor de voorziening van de pensioenverplichtingen voor toekomstige arbeidsongeschikten is als 
volgt: 
 2021 2020 
 EUR EUR 
   
Stand per 1 januari 56 128 
Mutatie boekjaar 518 -72 
 ─────── ─────── 
Stand per 31 december 574 56 
 ═══════

 
═══════

 
 
De berekening van deze voorziening is gebaseerd op de premievrije opbouw in verband met arbeidsongeschiktheid van 
werknemers die op de balansdatum ziek zijn en de verwachte toekomstige schadelast uit hoofde van 
arbeidsongeschiktheidspensioen. 
 
Korte beschrijving van de pensioenregeling  
Het fonds voert een tweetal regelingen uit voor de aangesloten onderneming, te weten: 
• Pensioenreglement 2006 voor personen die op 31 december 2005 in dienst waren van 

Croda en 55 jaar of ouder waren. Dit is een eindloonregeling. Inmiddels zijn alle deelnemers onder deze 
regeling gepensioneerd; 

• Combinatiepensioenreglement 2006 (‘combi’) voor alle anderen in dienst van de aangesloten onderneming. Dit 
is een hybrideregeling bestaande uit een middelloonregeling tot EUR 56.195 en daarboven een beschikbare 
premieregeling tot een salaris van EUR 112.989 (2021). In het verslagjaar is deze regeling met ingang van 1 
oktober 2021 gewijzigd in een voorwaardelijke middelloonregeling. 

 
De veronderstelde pensioenrichtleeftijd in ‘Combi’ is in het verslagjaar gewijzigd naar 68 jaar (was 67 jaar). 
Hoofdlijnen van de regeling zijn een collectieve beschikbare premie met als doel een voorwaardelijke 
middelloonregeling, met een voorwaardelijke opbouw van maximaal 1,845% (2020: 1,855% ) per dienstjaar tussen 
de opbouwdrempel en de beleggingspensioengrens. Voorwaardelijk geïndexeerd. Daarboven worden pensioenrechten 
voor eigen rekening en risico toegekend, het beleggingspensioen. Voor nadere toelichting en details wordt verwezen 
naar de bijlage van dit jaarverslag. 
 
Voor allen die onder het Combinatiepensioen vallen, zijn de reeds opgebouwde aanspraken die vielen onder het 
reglement van voor 2006 omgezet naar aanspraken onder het nieuwe reglement middels een interne 

waardeoverdracht.  
 
Toeslagbeleid 
Het bestuur heeft een leidraad voor het toekennen van de toeslag aan zowel actieven als inactieven waarbij tussen 
een beleidsdekkingsgraad van 109,5% en 122,6% (de beleidsdekkingsgraad vanaf waar volledig en 
toekomstbestendig toeslag kan worden verleend, deze wordt jaarlijks vastgesteld) evenredige toekenning van toeslag 
plaatsvindt. Het bestuur kan van de leidraad afwijken. Er wordt niet gereserveerd voor toeslagen. 
 
De toeslagverlening voor actieve deelnemers is gebaseerd op de Cao-ontwikkeling bij de onderneming in het 
verslagjaar, voor inactieven is dit gebaseerd op de “CPI alle huishoudens, afgeleid” over het verslagjaar. 
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Het bestuur heeft na het vaststellen van de jaarrekening 2020 de toeslagverlening over 2020 vastgesteld. Omdat de 
beleidsdekkingsgraad eind 2020 lager is dan de ondergrens, is geen toeslag over 2020 toegekend.  
 
Na vaststelling van de jaarrekening 2021 zal de toeslagverlening over 2021 worden bepaald. Vanwege de herziening 
van de pensioenregeling per 1 oktober 2021 is de indexatiemaatstaf voor alle deelnemers gelijkgesteld op basis van de 
loonindex. Deze afspraak geldt voor de indexatie over de jaren 2021-2023. 
 
De toeslagverlening over beide jaren: 
 
  2021  2020 

 Maatstaf Toekenning Maatstaf Toekenning 

Actief 3,00% Verwacht 3,00% 0,00% 0,00% 

Inactief  3,00% Verwacht 3,00% 1,24% 0,00% 

 
Een overzicht van de verleende toeslagen over voorgaande jaren is opgenomen in de bijlage op pagina 93. 
 
Inhaaltoeslagen 
Onder bepaalde voorwaarden kunnen inhaaltoeslagen worden toegekend. De belangrijkste voorwaarde is dat de 
beleidsdekkingsgraad meer dan 122,6% (per eind 2021) moet zijn; hierna kan het bestuur besluiten de achterstand in 
de toeslagverlening in te halen. Inhaaltoeslagen zijn toeslagen die worden toegezegd, voor zover in het verleden niet 
100% is geïndexeerd. 

2.4.10. Technische voorziening risico deelnemers  

 Beleggingspensioen Spaarpensioen Totaal 

 EUR EUR EUR 
    
Stand per 1 januari 2020 5.770 5.069 10.839 
Mutatie boekjaar 159 66  225 
 ─────────────── ─────────── ────────── 
Stand per 31 december 2020 5.929 5.135 11.064 
Mutatie boekjaar 979 -8  971 
 ─────────────── ─────────── ────────── 
Stand per 31 december 2021 6.908 5.127 12.035 
 ═══════════════

 
═══════════

 
══════════

 
Voor een toelichting op het verloop van deze post wordt verwezen naar punt 5 Beleggingen voor rekening en risico 
deelnemers van de toelichting op de balans. Deze voorziening wordt door de actuaris meegenomen bij het vaststellen 
van het vereiste vermogen.  

2.4.11. Derivaten 

 31 december  
2021 

31 december  
2020 

 EUR EUR 
   
Valutaderivaten 259 75 
 ────────── ────────── 
 259 75 
 ══════════

 
═══════════

 
 
Dit betreft de derivatencontracten met een negatieve waarde per balansdatum. 

2.4.12. Overige schulden en overlopende passiva 

 31 december  
2021 

31 december  
2020 

 EUR EUR 
   
Vermogensbeheer 71 91 
Premie werkgever 2 82 
Adviseurs- en controlekosten 90 111 
Administratiekosten derden 81 41 
Door te betalen waardeoverdracht 0 152 
Niet geclaimd pensioen 51 32 
Overige schulden 83 75 
 ─────────── ─────────── 
 378 584 
 ═══════════

 
═══════════

 
 
De reële waarde van de overige schulden is gelijk aan de boekwaarde. Alle overige schulden hebben een resterende 
looptijd van korter dan één jaar.  
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2.4.13. Risicobeheer en derivaten 

 
Beleid en risicobeheer 
Het pensioenfonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan geconfronteerd met 
risico’s. De belangrijkste doelstelling is het nakomen van de pensioentoezeggingen. Het solvabiliteitsrisico is daarmee 
het belangrijkste risico van het fonds. In 2021 heeft het bestuur haar risicoanalyse hertoetst. De uitkomsten hiervan 
vormen mede de basis voor het beleid van het fonds en de toelichting hierna. Dit beleid is verwoord in de ABTN. Het 
bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het beheersen van de risico’s: 
• beleggingsbeleid; 
• premiebeleid; 
• toeslagenbeleid; 
• herverzekeringsbeleid. 
 
Het gebruik van beleidsinstrumenten wordt bepaald op basis van de te verwachten toekomstige ontwikkelingen van de 
verplichtingen en de ontwikkelingen op de financiële markten. Het bestuur heeft hiervoor in 2020/2021 een Asset-
Liability Management-studie (ALM) en een risicobudgetteringsstudie uitgevoerd. Een ALM-studie analyseert de 
structuur van de pensioenverplichtingen en van verschillende beleggingsstrategieën en de ontwikkeling daarvan in 
diverse economische scenario’s. Bij risicobudgettering wordt statistisch berekend wat de optimale samenstelling van 
beleggingsmogelijkheden is. Per mogelijkheid wordt gekeken of er een positieve invloed is op het rendement en 
risicoprofiel van ons fonds.  
 
Op basis van de uitkomsten van deze analyses heeft het bestuur de beleggingsrichtlijnen vastgesteld waarop het door 
het fonds uit te voeren beleggingsbeleid wordt gebaseerd. De beleggingsrichtlijnen geven aan binnen welke grenzen 
en normen het beleggingsbeleid moet worden uitgevoerd en richt zich op het beheersen van de belangrijkste 
(beleggings)risico’s. Dit is vastgelegd in de Verklaring beginselen Beleggingsbeleid en het mandaat dat met de 
vermogensbeheerder is overeengekomen. Dit mandaat kent zowel een actief als passief deel. Bij de uitvoering van het 
beleggingsbeleid wordt gebruikgemaakt van derivaten die worden toegelicht in de toelichting op de balans, pagina 58.  
 
Solvabiliteitsrisico 
Het belangrijkste risico voor het fonds betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat het fonds niet beschikt over 
voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt gemeten zowel op basis van 
algemeen geldende normen als ook naar de specifieke normen welke door de toezichthouder worden opgelegd. Indien 
de solvabiliteit van het fonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat het fonds de premie voor de onderneming 
en deelnemers moet verhogen en het risico dat er geen ruimte beschikbaar is voor een eventuele toeslagverlening op 

opgebouwde pensioenrechten. In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn dat het fonds verworven 
pensioenaanspraken en pensioenrechten moet verminderen. 
 
Om het solvabiliteitsrisico te beheersen dient het fonds buffers in het vermogen aan te houden. De omvang van deze 
buffers (buffers plus de pensioenverplichtingen heten samen het vereist eigen vermogen) wordt vastgesteld met de 
door DNB voorgeschreven solvabiliteitstoets (S-toets). Deze toets bevat een kwantificering van de bestuursvisie op de 
fonds specifieke restrisico’s (na afdekking). 
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De berekening van het vereist eigen vermogen voor risico fonds (strategisch) en het hieruit voortvloeiende 
surplus/tekort aan het einde van het boekjaar is op basis van de evenwichtssituatie als volgt: 
 
 31 december 2021 31 december 2020 
 EUR EUR 

   
Technische voorzieningen volgens jaarrekening 180.572 192.343 
 ────────── ────────── 
Voorziening pensioenverplichtingen (FTK-waardering) 180.572 192.343 
   
Vereiste buffers:   
S1   Renterisico 2.335 493 
S2   Risico zakelijke waarden 33.060 35.174 
S3   Valutarisico 3.612 2.443 
S4   Grondstoffenrisico 0 0 
S5   Kredietrisico 4.544 6.069 
S6   Verzekeringstechnisch risico 5.735 6.203 

S7   Liquiditeitsrisico 0 0 
S8   Concentratierisico 0 0 
S9   Operationeel risico 0 0 
S10 Actief beheer risico 1.448 2.112 
Diversificatie -13.484 -13.087 
 ────────── ────────── 
Totaal S (Evenwichtssituatie) =  
Formule conform voorschrift DNB 37.250 39.407 
 ══════════

 
══════════

 
   
 31 december 2021

 
31 december 2020

 

 EUR
 

EUR
 

Vereist eigen vermogen risico fonds in de evenwichtssituatie  
(art. 132 Pensioenwet strategische mix) incl. DC kapitaal 37.250 39.407 
Aanwezig vermogen (Totaal activa – schulden) 62.665 37.232 
 ────────── ────────── 
Surplus / tekort 25.415 -2.225 
 ══════════

 
═══════════

 
 
Er wordt geen toeslag op het vereist eigen vermogen berekend voor risico deelnemers. 
 
Minimaal vereist eigen vermogen  
Het minimaal vereist eigen vermogen is bepaald conform artikel 11 van het besluit FTK pensioenfondsen en bedraagt 
3,9% (2020: 4,0%) van de totale technische voorzieningen. Dit is 4,2% van de technische voorzieningen voor 
rekening van het fonds (2020: 4,2%). Daarmee bedraagt ultimo 2021 het minimaal vereist eigen vermogen EUR 
7.584 (2020: EUR 8.093). De aanwezige solvabiliteit bedraagt ultimo 2021 EUR 62.665 (2020: EUR 37.232) en ligt 
daarmee boven het minimaal vereist eigen vermogen. 
 
Vereist eigen vermogen  
Het vereist eigen vermogen is bepaald conform artikel 11 van het besluit FTK pensioenfondsen en bedraagt 19,3% 
(2020: 19,4%) van de technische voorzieningen voor rekening fonds. Daarmee bedraagt ultimo 2021 het minimaal 
vereist eigen vermogen EUR 37.250 (2020: EUR 39.407). De aanwezige solvabiliteit bedraagt ultimo 2021 EUR 62.665 
(2020: EUR 37.232) en ligt daarmee boven het vereist eigen vermogen of wel er is sprake van een toereikend 
vermogen.  

2.4.13.1. Renterisico (S1) 

Het renterisico wordt bepaald door het risico dat de waarde van de portefeuille vastrentende waarden en de 
pensioenverplichtingen veranderen als gevolg van ongunstige veranderingen in de marktrente. Maatstaf voor het 
meten van rentegevoeligheid is PV01, een waarde die aangeeft hoe sterk de waarde reageert op een verandering in de 
marktrente van 0,01%. Hoe groter PV01, hoe sterker de waarde van de vastrentende portefeuille en de verplichtingen 
reageren op een verandering van de rente.  
 
Het renterisico in de matchingportefeuille (bestaande uit staatsobligaties, staat- gerelateerd en gegarandeerde 
obligaties, renteswaps en investment grade bedrijfsobligaties) wordt beheerst door middel van de verhouding van 
PV01 naar indeling in jaarklassen ten opzichte van de PV01 van de verplichtingen. In 2015 heeft het bestuur, 

gebaseerd op de ALM-studie, de beoogde strategische afdekking vastgesteld op 50%. Dit is herbevestigd bij de ALM 
studie in 2020-2021.  
 
Nominaal renterisico 
Het renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden en de pensioenverplichtingen 
veranderen als gevolg van ongunstige veranderingen in de marktrente. Het fonds maakt gebruik van rentederivaten 
middels de LDI-fondsen.  
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De rentegevoeligheid wordt weergegeven op basis van de waarde verandering van de verplichting en beleggingen bij 
een rentewijziging van 0,01%.  
 

 

31 december 
2021 in PV01 

  

31 december 
2020 in PV01 

EUR 
Totale rente gevoeligheid verplichtingen  373.806  428.254 
Gerealiseerde afdekking door beleggingen 185.070  228.663 
In %  49,5%  53,4% 
 EUR  EUR  
Samenstelling gerealiseerde afdekking     
LDI-fondsen 164.964  209.236  
Bedrijfsobligaties en hypotheken 18.892  18.453  
Geldmarktfondsen 1.214  974  
Gerealiseerde afdekking  185.070  228.663 
 
Het fonds heeft geen beleggingen uitgeleend. Uitlening wordt wel toegepast bij de aandelen beleggingen via 
indexfondsen waarbij door de beheerder kwalitatieve eisen aan het onderpand worden gesteld. 
 
Inflatierisico 
Het fonds heeft als doelstelling om pensioenen te compenseren voor inflatie. Dit maakt dat, naast rente- en 
aandelenrisico, ook inflatierisico een belangrijke risicofactor binnen het fonds vormt. 

2.4.13.2. Prijsrisico (S2) 

Prijsrisico is het risico van waarde wijzigingen door de ontwikkeling van marktprijzen. Het wordt veroorzaakt door 
factoren gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren. Omdat alle 
beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde waarbij waarde wijzigingen onmiddellijk in het saldo van baten 
en lasten worden verwerkt, zijn alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat. 
Het prijsrisico kan worden gemitigeerd door spreiding over instrument, regio en sector (diversificatie).  

2.4.13.3. Valutarisico (S3) 

Het totaalpercentage dat buiten de euro wordt belegd bedraagt ultimo jaar circa 45% (2020: 43%) van de 
beleggingsportefeuille. Het valutarisico wordt grotendeels afgedekt middels valutatermijncontracten. Na afdekking 
bedraagt het totaalpercentage dat buiten de euro belegd wordt circa 11% (2020: 8%). In onderstaande tabel worden 
de beleggingen weergegeven in hun noteringsvaluta. 
 

  31 december 2021 

 Aandelen Vastrentende 
waarden 

Vastgoed Derivaten Totaal  
 

 EUR EUR EUR EUR EUR 
 0 0 0 0  
EUR 21.988 109.998 13 82.421 214.420 
USD 45.594 1.328 0 -45.649 1.273 
GBP 9.595 165 0 -9.658 102 
JPY 13.462 43 0 -13.129 376 
Overig 37.785 315 0 -13.914 24.186 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 128.424 111.849 13   71 240.357 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 

  31 december 2020 
 Aandelen Vastrentende 

waarden 
Vastgoed Derivaten Totaal  

 
 EUR EUR EUR EUR EUR 

      
EUR 22.543 104.213 40 83.845 210.641 
USD 50.297 609 0 -50.297 609 
GBP 9.541 190 0 -10.080 -349 
JPY 12.800 0 0 -12.525 275 
Overig 27.543 0 0 -10.373 17.170 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 122.724 105.012 40  570 228.346 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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Voor en na afdekking door valutaderivaten is de positie als volgt weer te geven in euro equivalenten: 
 
Valuta Voor afdekking  Valuta derivaten Netto positie (na) 

2021 
Netto positie (na) 

2020 
 EUR EUR EUR EUR 

 0 0   
EUR 131.999 82.421 211.202 211.202 
USD 46.922 -45.649 1.333 1.333 
GBP 9.760 -9.658 - 304 -304 
JPY 13.505 -13.129  337 337 
CHF 6.844 -6.696  267 267 
HKD 7.927 -7.248 1.126 1.126 
Overig 23.329 -30 14.385 14.385 
 ─────────── ─────────── ─────────── ────────── 
 240.286 11 228.346 228.346 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ══════════ 
 
De valutacontracten liepen af in maart 2022 en zijn verlengd. 
 
De valuta contracten per 31 december 2021 hebben een totale omvang van 71 (vordering). De waarde van contracten 
met een positieve waarde is 330 en negatief 259. Per eind 2020 was de waarde van de valuta contracten 570 
(vordering), de contracten met een positieve waarde van 645 en totaal 75 met een negatieve waarde.  
 
Indien de totale waarde van de valuta afdekkingscontracten meer is dan een schuld of vordering van EUR 150 dient 
PFC een aantal staatsobligaties of kasgeld in onderpand te verstrekken aan respectievelijk te ontvangen van de 
tegenpartijen. BNPP ziet dagelijks toe dat voor derivatencontracten het contractueel bepaalde onderpand wordt 
uitgewisseld.  
 

2.4.13.4. Kredietrisico (S5) 

Kredietrisico betreft het risico dat tegenpartijen, waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft, hun verplichtingen 
uit hoofde van financiële instrumenten niet nakomen. Hierbij kan gedacht worden aan partijen die obligaties uitgeven, 
het plaatsen van deposito’s bij banken en marktpartijen waarmee ‘Over The Counter’-derivatenposities worden 
aangegaan en aan bijvoorbeeld herverzekeraars. Dergelijke risico’s worden beheerst door een uitgebreid stelsel van 
beleggingsrichtlijnen die voor een adequate spreiding dienen te zorgen, waaronder het stellen van limieten aan 

tegenpartijen. Tegenpartijen dienen een redelijke tot zeer goede debiteurenkwaliteit te bezitten, de minimaal 
toegestane rating in de vastrentende portefeuille is BBB. ‘Over The Counter’-derivaten mogen uitsluitend plaatsvinden 
met een tegenpartij met minimaal een AA-rating, evenals ABN Amro Bank en ING Bank. Voorts is het procentueel 
belang in een afzonderlijke debiteur, afhankelijk van de debiteurenrating en -type, gemaximeerd, waardoor het 
concentratierisico beperkt is. Bij de uitvoering van het beleid kan gebruik worden gemaakt van derivaten zoals 
valutatermijncontracten en interest rate swaps. De derivaten valutatermijncontracten en interest rate swaps worden 
alleen afgesloten met partijen met een kredietbeoordeling van minimaal AA ter minimalisering van het kredietrisico.  
 
Per einde 2021 heeft het fonds valuta derivaten bij Bank of America, BNP Parisbas, JP Morgan, Citigroup en Societe 
Generale. Het fonds heeft in overeenstemming met de contractuele afspraken onderpand ontvangen. Dagelijks ziet 
BNPP toe dat voldoende onderpand wordt geleverd. Dit onderpand is beschreven in paragraaf 2.4.13.3. 

2.4.13.5. Verzekeringstechnische risico’s (S6) 

De belangrijkste actuariële risico’s zijn de risico’s van langleven, overlijden en arbeidsongeschiktheid. 
 
Het langlevenrisico is het belangrijkste verzekeringstechnische risico. Langlevenrisico is het risico dat deelnemers 
langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van de voorziening pensioenverplichting. Als 
gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de uitkering van de pensioenverplichting.  
 
Per 31 december 2021 hanteert het fonds de Prognosetafel AG2020 met voor het fonds adequate correctiefactoren 
voor ervaringssterfte. 
 
Het overlijdensrisico betekent dat het fonds in geval van overlijden mogelijk een nabestaandenpensioen moet 
toekennen waarvoor door het fonds niet voldoende voorzieningen zijn getroffen.  
 
Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het fonds voorzieningen moet treffen voor premievrijstelling 
bij invaliditeit en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen (“schadereserve”). Voor dit risico wordt 
jaarlijks een risicopremie in rekening gebracht. Het verschil tussen de risicopremie en de werkelijke kosten wordt 
verwerkt via het resultaat. De actuariële uitgangspunten voor de risicopremie worden periodiek herzien. 
 
Het herverzekeringsbeleid van het fonds betreft het nabestaanden-, het arbeidsongeschiktheids- en 
overlijdensrisico en het risico van de ANW-hiaat verzekering. Deze risico’s zijn volledig herverzekerd bij Elipslife, een 
onder toezicht van DNB staande verzekeringsmaatschappij. Bij de bepaling van de verzekeringskapitalen worden de 
fondsgrondslagen gehanteerd. De benodigde premie is onderdeel van de kostendekkende premie. De premie van de 
ANW-hiaat verzekering wordt doorberekend aan de betreffende deelnemers. 
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2.4.13.6. Toeslagrisico 

Het bestuur van het fonds heeft de ambitie om toeslagen te verlenen op de pensioenen. De mate waarin dit kan 
worden gerealiseerd is afhankelijk van de ontwikkelingen in de rente, rendement, looninflatie en demografie. 
Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de toeslagverlening voorwaardelijk is. 
 
De toeslagruimte is een fictieve grootheid die aangeeft welk gedeelte van de prijsinflatie het pensioenfonds in principe 
risicovrij zou kunnen afdekken. Het vermogen van het fonds wordt hierbij gerelateerd aan zowel de nominale als de 
reële voorziening.  
 
De nominale technische voorziening wordt daarbij vastgesteld op basis van de zuivere rentetermijnstructuur. De reële 
technische voorziening wordt daarbij vastgesteld op basis van de reële rentetermijnstructuur, waarbij de reële 
rentetermijnstructuur is bepaald door de nominale rentetermijnstructuur te verminderen met de verwachte inflatie 
(European HICP ex Tobacco). 

2.4.13.7. Modelrisico 

Het fonds werkt bij het ontwikkelen en uitvoeren van haar beleid met allerlei modellen, zoals het ALM-model en 
modellen voor het waarderen van financiële instrumenten. Modellen zijn een benadering van de werkelijkheid en de 
uitkomsten dienen met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Het modelrisico wordt gemitigeerd door een goede 
monitoring en terugkoppeling van de voortgang van de beleggingen aan het bestuur door de aangestelde 
vermogensbeheerder. 
 
Het fonds heeft deze risico’s overwogen en verwerkt in de buffer voor het verzekeringstechnisch risico ultimo 2021. 

2.4.13.8. Liquiditeitsrisico (S7) 

Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden 
omgezet in liquide middelen, waardoor het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Waar de 
overige risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere termijn. 
Dit risico wordt beheerst door in het strategische en tactische beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor 
de liquiditeitsposities, rekening houdend met directe beleggingsopbrengsten en andere inkomsten zoals premies. Uit 
hoofde van de rente- en valutaderivaten kan het fonds worden aangesproken op het overdragen van onderpand. De 
aanwezige kasgelden en geldmarktfondsen (die op zeer korte termijn kunnen worden omgezet in kasgeld) zijn 
hiervoor beschikbaar en wordt geacht van voldoende omvang te zijn om in dit risico te voorzien. Daarnaast kan het 
fonds onderliggende aandelen verkopen voor verliezen uit valuta afdekking. 
 
De volgende zaken zijn van belang met betrekking tot het liquiditeitsrisico: 
• bij gelijkblijvende premie zal tot 2030 de premie de uitkeringen overtreffen; 

• ultimo 2021 zijn er voldoende middelen aanwezig in de geldmarktfondsen, die onmiddellijk zonder 
waardeverlies te gelde kunnen worden gemaakt om een eventuele onvoorziene uitstroom van geldmiddelen te 
financieren; 

• de belegging in het hypothekenfonds (9.260) is niet liquide, er is geen markt voor het direct verhandelen van 
deze positie. Het bestuur verwacht dat, gezien de wachtrij voor uitbreidingen bij het desbetreffende 
beleggingsfonds de positie wel op korte termijn zonder koersverlies zal kunnen worden verkocht; 

• de belegging in het vastgoedfonds van CB Real Estate (13) is niet liquide en kan niet op korte termijn zonder 
aanzienlijk verlies worden vrijgemaakt. Het fonds is bij de beheerder aangemeld voor verkoop. Naar 
verwachting zal verkoop niet binnen twee jaar te realiseren zijn.  

2.4.13.9. Concentratierisico (S8) 

In het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een adequate spreiding van activa en passiva ontbreekt. 
Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie van de portefeuille in regio’s, economische sectoren of 
tegenpartijen. Een portefeuille van leningen die sterk sector gebonden is, kan door deze sectorconcentratie een 
verhoogd risico lopen. Indien aandelen in dezelfde sector worden aangehouden is sprake van een cumulatief 
concentratierisico. Overigens beperken concentratierisico’s zich niet uitsluitend tot de beleggingen.  
 
Grote posten kunnen leiden tot concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen, moeten per 
beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden opgeteld. Als grote post wordt aangemerkt elke 
post die meer dan 3% van het balanstotaal uitmaakt. In de vastrentende waarden portefeuille is geen positie aanwezig 
die meer dan 3% van de portefeuille uitmaakt. 

2.4.13.10. Sponsorrisico 

De aangesloten werkgever is de sponsor van het fonds. Hierbij loopt het fonds de zogenaamde sponsorrisico’s. De 
belangrijkste sponsorrisico’s zijn betalingsonmacht en het staken van de onderneming. Om het sponsorrisico te 
beperken wordt maandelijks de premie in rekening gebracht bij de werkgever. Croda PLC is een beursgenoteerde 
onderneming en het bestuur heeft door middel van algemeen beschikbare informatie en specifieke informatie die 
wordt gegeven voor het personeel van de Gouda site voldoende informatie over de continuïteit van de onderneming. 
Naar verwachting zal dit risico niet wijzigen als gevolg van de voorgenomen verkoop van de aangesloten onderneming 
door Croda PLC. 
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2.4.13.11. Operationeel risico (S9) 

Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van gegevens, 
het verloren gaan van informatie, fraude en dergelijke. Zulke risico’s worden door het fonds beheerst door het stellen 
van hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn op gebieden zoals interne organisatie, 
procedures, processen en controles en kwaliteit geautomatiseerde systemen. Deze kwaliteitseisen worden periodiek 
getoetst door het bestuur. 
 
De pensioenuitvoeringsorganisatie DPS en de vermogensbeheerders beschikken over een kwaliteitssysteem dat 
voldoet aan de eisen van ISAE-3402 type II. Dit betekent dat de opzet en continue werking van de systemen door een 
externe partij worden beoordeeld. Per kwartaal monitort het bestuur de performance en de rapportages. Jaarlijks 
neemt het bestuur kennis van de ISAE-3402 type II rapportages; eventuele belangrijke tekortkomingen worden 
besproken met de uitvoerders.  
 
In een kwartaalrapportage wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang van de pensioenadministratie en 
processen van het pensioenbureau en houden zo zicht op de uitvoering van deze processen. 

2.4.13.12. Actief beheer risico (S10) 

Het actief beheer risico heeft betrekking op de ruimte om bij de uitvoering van het beleggingsbeleid af te wijken van 
de strategisch nagestreefde portefeuille. Het risicoscenario voor actief beheer risico is vooralsnog alleen op het 
aandelenrisico (beursgenoteerde aandelen) van toepassing. De mate van actief beheer wordt bepaald aan de hand van 
de tracking error ten opzichte van de voor de (deel)portefeuille vastgelegde benchmark. De Nederlandsche Bank 
(DNB) biedt een methode als handreiking voor het maken van deze inschatting. Het VEV voor actief beheer wordt 
bepaald als het maximale verlies door actief beheer dat met een waarschijnlijkheid van 2,5% zal optreden. Voor het 
fonds is dit van toepassing voor de belegging in Wellington Emerging Markets Research Equity Fund. 

2.4.13.13. Diversificatie (correlatie)  

In de berekening van het vereist eigen vermogen wordt uitgegaan van een correlatie van 0,4 tussen neerwaartse 
renteschokken en aandelenrisico en een correlatie van 0,4 tussen neerwaartse renteschokken en het kredietrisico 
(S5). Met de andere risicocategorieën wordt geen correlatie verondersteld. Dit beperkt het totale risico en wordt in een 
bedrag in aftrek genomen op de optelling van de risico’s van de S-toets. 

2.4.13.14. Systeemrisico 

Het systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer naar 
behoren functioneert, waardoor beleggingen van het fonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk, 
hun waarde kunnen verliezen. Net als voor andere marktpartijen is dit risico voor het fonds niet beheersbaar. 

2.4.14. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

In maart 2021 heeft het fonds een inschrijving gedaan in het Aegon Hypothekenfonds II voor een bedrag van 2.000. 

Baar verwachting zal dit bedrag in het vierde kwartaal van 2022 worden aangewend voor investering. 

2.4.15. Verbonden partijen 

Identiteit van verbonden partijen 
Er is sprake van een relatie tussen het fonds, de werkgever en hun bestuurders. 
 
Transacties met bestuurders 
Alleen bestuurders die geen deelnemer zijn van het fonds, ontvangen een beloning voor hun werkzaamheden. De aan 
bestuurders betaalde beloningen bedragen 21 (2020: 12). Er zijn geen leningen verstrekt aan, noch is er sprake van 
vorderingen op (voormalige) bestuurders. 
 
Overige transacties met verbonden partijen 
Inzake de overeenkomst tussen fonds en werkgever met betrekking tot de financiering van de aanspraken en de 
uitvoering van de regeling wordt verwezen naar de bijlagen. 

2.4.16. Premiebijdragen van werkgever en werknemers  

 2021 2020 
 EUR EUR 
   
Werkgeversbijdrage pensioenpremie middelloon 6.504 6.096 
Werkgeversbijdrage pensioenpremie beschikbare premie 588 544 
Werknemersbijdrage pensioenpremie middelloon 303 272 
Werknemersbijdrage ANW verzekering 47 47 
 ─────── ─────── 
 7.442 6.959 
 ═══════ ═══════ 
 
Van de werknemers met een inkomen boven de premiegrens wordt een bijdrage geheven van 5% van het gedeelte 
dat de premiegrens te boven gaat tot het maximale pensioengevende salaris van EUR 112.989 (2020: EUR 110.111). 
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Daarnaast geldt voor diegenen die verzekerd zijn onder het Combinatiepensioen een bijdrage vanaf de 
opbouwdrempel tot aan de premiegrens. Met ingang van de nieuwe pensioenregeling per 1 oktober 2021 is de 
werknemersbijdragen gefixeerd op 2,65%. Dit was een variabele bijdrage is maximaal 1% bij een 
beleidsdekkingsgraad van 100% of lager en is 0% bij een beleidsdekkingsgraad die hoger is dan het vereist eigen 
vermogen. Tussen deze twee waarden werd de extra bijdrage geïnterpoleerd en vastgesteld.  
 
De kostendekkende, gedempte en feitelijke ontvangen premie volgens artikel 130 van de pensioenwet zijn als volgt:  
 2021 2020 
 EUR EUR 
   
Kostendekkende premie 7.665 7.123 
Gedempte premie 6.627 6.419 
Feitelijk ontvangen premie 7.442 6.959 
   
 
De kostendekkende premie over 2021 volgens de diverse definities is als volgt: 
 Zuiver 

kosten-
dekkend 

Gedempte 
kosten-

dekkend  

Feitelijke 
premie 

    
Actuarieel benodigde premie voor de ´inkoop´ van de  
    onvoorwaardelijke onderdelen van de pensioenovereenkomst 5.028 4.376 4.376 
Actuarieel benodigde premie risicodekking 338 338 338 
Opslag voor uitvoeringskosten 611 611 611 
Opslag voor het in stand houden van het vereist eigen vermogen 1.100 714 714 
Premie overschot voor herstel 0 0 815 
 ──────── ──────── ──────── 
 7.077 6.039 6.854 
Onvoorwaardelijke aanspraken voor risico deelnemer 588 588 588 
 ──────── ──────── ──────── 
Totaal 7.665 6.627 7.442 
 ════════ ════════ ════════ 

 
In vergelijking de premies over 2020: 

 Zuiver 
kosten-

dekkend 

Gedempte 
kosten-

dekkend  

Feitelijke 
premie 

    
Actuarieel benodigde premie voor de ´inkoop´ van de  
    onvoorwaardelijke onderdelen van de pensioenovereenkomst 4.583 4.000 4.000 
Actuarieel benodigde premie risicodekking 378 378 378 
Opslag voor uitvoeringskosten 591 591 591 
Opslag voor het in stand houden van het vereist eigen vermogen 1.027 906 906 
Premie overschot voor herstel 0 0 540 
 ──────── ──────── ──────── 
 6.579 5.875 6.415 
Onvoorwaardelijke aanspraken voor risico deelnemer 544 544 544 
 ──────── ──────── ──────── 
Totaal 7.123 6.419 6.959 
 ════════ ════════ ════════ 

 
Het fonds heeft er voor gekozen om de fluctuaties door renteschommelingen in de kostendekkende premie te dempen. 
Over de eerste drie kwartalen was de gemiddelde rente waar deze gedempte premie op is gebaseerd een 
driejaarsmiddeling van de rentetermijnstructuur. De gehanteerde gemiddelde rente voor premiedemping was 0,93% 
(2020: 1,38%). Met ingang van 1 oktober 2021 is de financiering van de pensioenregeling gewijzigd, waarbij een 
vooraf vastgestelde premie geldt. Deze premie wordt getoetst aan een kostendekkende premie gebaseerd op de 
kostprijs van pensioen, die het fonds berekent bij een 12 maands middeling van de rentetermijnstructuur. De aan het 
boekjaar toe te rekenen feitelijk ontvangen premie is als bate verantwoord. 

2.4.17. Inkomende waardeoverdrachten  

 2021 2020 
 EUR EUR 
   
Inkomende waardeoverdrachten 104 178 
Inkomende waardeoverdrachten voor risico deelnemers 8 178 
 ─────── ─────── 
Saldo waardeoverdrachten 112 356 
 ═══════ ═══════ 
Dit betreft de ontvangst van de contante waarde van elders opgebouwde premievrije pensioenaanspraken van nieuwe 
deelnemers. 
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2.4.18. Beleggingsresultaten 

 
2021     
 Directe 

beleggings- 
opbrengsten 

Indirecte 
beleggings- 

opbrengsten 

Kosten van 
vermogens- 

beheer 

Totaal 

 EUR EUR EUR EUR 
     
Aandelen 63 24.810 0 24.873 
Vastrentende waarden -24 -9.813 0 -9.837 
Vastgoed 0 -1 0 -1 
Overige beleggingen 141 -4.624 0 -4.483 
Kosten vermogensbeheer 0 0 -301 -301 
 ──────── ───────── ──────── ─────── 
Beleggingen voor risico fonds 180 10.372 -301 10.251 
Beleggingen voor risico deelnemers 1 676 -33 644 
 ──────── ───────── ──────── ─────── 
 181 11.048 -334 10.895 
 ════════ ═════════ ════════ ═══════ 

2020     
 Directe 

beleggings- 
opbrengsten 

Indirecte 
beleggings- 

opbrengsten 

Kosten van 
vermogens- 

beheer 

Totaal 

 EUR EUR EUR EUR 
     
Aandelen 68 8.528 0 8.596 
Vastrentende waarden 29 12.059 0 12.088 
Vastgoed 0 -6 0 -6 
Overige beleggingen 190 4.594 0 4.784 
Kosten vermogensbeheer 0 0 -266 -266 
 ──────── ───────── ──────── ─────── 
Beleggingen voor risico fonds 287 25.175 -266 25.196 
Beleggingen voor risico deelnemers 1 664 -30 635 
 ──────── ───────── ──────── ─────── 

 288 25.839 -296 25.831 
 ════════ ═════════ ════════ ═══════ 

 
De kosten van vermogensbeheer omvatten de zichtbare kosten die door de vermogensbeheerder(s) direct bij het 
fonds in rekening zijn gebracht en de kosten van de adviseur.  
 
De niet-zichtbare vermogensbeheerkosten van de beleggingen voor risico fonds ad 477 (2020: 432) zijn evenals de 
transactiekosten ad. 118 (2020: 78) niet het bovenstaande overzicht opgenomen. In het totale overzicht in het 
bestuursverslag op pagina 29 en 30 zijn deze kosten wel opgenomen. 

2.4.19. Pensioenuitkeringen 

 2021 2020 
 EUR EUR 
   
Ouderdomspensioen 2.839 2.555 
Tijdelijk ouderdomspensioen 76 52 
Nabestaandenpensioen (partnerpensioen) 248 239 
Wezenpensioen 20 21 
ANW uitkeringen 19 30 
Arbeidsongeschiktheidspensioen 8 9 
Afkopen 0 0 
 ─────── ─────── 
 3.210 2.906 
Bijdrage beleggingspensioen 2 2 
 ─────── ─────── 
 3.212 2.908 
 ═══════ ═══════ 
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2.4.20. Pensioenuitvoerings- en administratiekosten 

 2021 2020 
 EUR EUR 
   
Kosten fondsmanagement 183 195 
Vergoeding externe bestuursleden 21 12 
Administratiekostenvergoeding 208 174 
Administratiekosten (afrekening voorgaande jaren) 0 2 
Actuariskosten regulier 109 130 
Kosten advisering inzake toekomst fonds en uitvoering nieuwe pensioenregel 34 0 
Accountantskosten BDO Audit & Assurance B.V. 29 35 
Accountantskosten PWC 0 3 
Contributies en bijdragen 23 22 
Kosten visitatie 18 17 
Kosten sleutelfunctiehouders 15 11 
Bestuurdersaansprakelijksverzekering 12 10 
ALM studie 0 8 
Overige 23 30 
 ─────── ─────── 
  675 649 
 ═══════ ═══════ 
 
Controlekosten externe onafhankelijke accountant 2021 
In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat 
gebracht. De bedragen zijn in rekening gebracht door BDO Audit & Assurance B.V.  
 
Met ingang van verslagjaar 2020 is BDO Audit & Assurance B.V. aangesteld als externe onafhankelijk accountant. De 
kosten van PWC over 2020 (3) betreffen additionele kosten jaarrekeningcontrole 2020 en kosten in verband met de 
overdracht naar BDO.  
 
2021 BDO Audit & 

Assurance B.V. 
Overig BDO-

netwerk 
Totaal BDO-

netwerk 
 EUR EUR EUR 
    

Controle van de jaarrekening   29 0 29 
Andere controlewerkzaamheden 0 0 0 
Fiscale advisering 0 0 0 
Andere niet-controlewerkzaamheden 0 0 0 
 

   

 29 0 29 
 

   

 
2020 BDO Audit & 

Assurance B.V. 
Overig BDO-

netwerk 
Totaal BDO-

netwerk 
 EUR EUR EUR 
    
Controle van de jaarrekening   35 0 35 
Andere controlewerkzaamheden 0 0 0 
Fiscale advisering 0 0 0 
Andere niet-controlewerkzaamheden 0 0 0 
 

   

 35 0 35 
 

   

 
De genoemde honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties 
en externe onafhankelijke accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de 
in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort.  

2.4.21. Pensioenopbouw 

Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw. Dit is het effect op de 
voorziening pensioenverplichting van de in het verslagjaar opgebouwde nominale rechten ouderdomspensioen en 
nabestaandenpensioen. Verder is hierin begrepen het effect van de individuele salarisontwikkeling. 

2.4.22. Toeslagverlening 

Het fonds streeft er naar de pensioenaanspraken van de pensioengerechtigden en de premievrije aanspraken aan te 
passen aan de ontwikkeling zoals beschreven in het pensioenreglement. Voor een korte beschrijving verwijzen wij naar 
pagina 63. 
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De toeslagen hebben een voorwaardelijk karakter. Dit betekent dat geen recht op toeslag bestaat en dat het niet zeker 
is of en in hoeverre in de toekomst toeslagen kunnen plaatsvinden.  

2.4.23. Rentetoevoeging 

De voorziening pensioenverplichtingen wordt berekend op basis van de rentetermijnstructuur van DNB. Hierdoor is de 
benodigde interest voor 2021 berekend op basis van een eenjarige spotrate (aan het begin van het jaar) en gelijk aan 
EUR 1.037 (2020: EUR 581) omdat de spotrate negatief is. Deze spotrate bedraagt -0,533% (2020: -0,324%). 

2.4.24. Onttrekking voor uitkeringen 

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de voorziening 
pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten 
behoeve van de financiering van de verwachte pensioenuitkeringen in de verslagperiode. 

2.4.25. Onttrekking voor pensioenkosten 

Toekomstige pensioenuitvoeringskosten (in het bijzonder excassokosten) worden vooraf actuarieel berekend en 
opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening 
betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de kosten van de verslagperiode. 

2.4.26. Wijziging marktrente 

Per 31 december wordt de marktwaarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de actuele 
rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het hoofd 
wijziging marktrente. 

2.4.27. Wijziging actuariële uitgangspunten 

Jaarlijks worden de actuariële grondslagen en/of methoden beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de 
berekening van de actuele waarde van de pensioenverplichting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe 
actuariële deskundigheid. Dit betreft onder meer de vergelijking van de veronderstellingen ten aanzien van sterfte, 
langleven, arbeidsongeschiktheid met werkelijke waarnemingen voor de gehele bevolking als voor de populatie van 
het fonds. 
 
De veronderstellingen van de toereikendheid van de voorziening voor pensioenverplichting is een inherent onzeker 
proces, waarbij gebruik wordt gemaakt van schattingen en oordelen door het bestuur van het fonds. Het effect van 
deze wijzigingen wordt verantwoord in het resultaat op het moment dat de actuariële uitgangspunten worden herzien. 

2.4.28. Saldo waardeoverdrachten 

 2021 2020 
 EUR EUR 
   
Toevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen 120 222 
Onttrekking aan de voorziening pensioenverplichtingen -12 -37 

 ─────── ─────── 
 108  185 
 ═══════ ═══════ 

2.4.29. Overige wijzigingen pensioenvoorziening 

   
Arbeidsongeschiktheid 385 -232 
Sterfte -106 2 
Overige mutaties en correcties 577 698 
 ─────── ─────── 
 856  468 
 ═══════ ═══════ 
   

2.4.30. Mutatie voorziening voor risico deelnemers 

   
Premies 587 544 
Rendement 676 665 
Waardeoverdrachten 12 177 
Kosten -32 -30 
Onttrekkingen -272 -1.131 
 ─────── ─────── 
  971  225 
 ═══════ ═══════ 
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2.4.31. Uitgaande waardeoverdrachten  

 2021 2020 
 EUR EUR 
   
Uitgaande waardeoverdrachten 11 25 
Uitgaande waardeoverdrachten voor risico deelnemers 192 983 
 ─────── ─────── 
  203 1.008 
 ═══════ ═══════ 
 
Dit betreft de betaling van een pensioenfonds of pensioenverzekeraar in de  
pensioenregeling van de nieuwe werkgever van de contante waarde van premievrije  
pensioenaanspraken van deelnemers die tot de ontslagdatum zijn opgebouwd. 

2.4.32. Saldo herverzekering 

   
Premie herverzekering 338 378 
Uitkering herverzekering 0 -342 
Mutatie vordering herverzekerd deel voorziening  -518 72 
Mutatie vordering/claim herverzekering 0 205 
 ─────── ─────── 
 - 180  313 
 ═══════ ═══════ 
 

2.4.33. Overige lasten 

   
Mutatie ongeclaimde pensioenen 19 32 
 ─────── ─────── 
   19   32 
 ═══════ ═══════ 
 
Aantal personeelsleden 
Bij het fonds zijn evenals vorig jaar geen werknemers in dienst.  
 
Bezoldiging bestuur 

Met ingang van augustus 2020 geldt een beloningsbeleid voor externe bestuursleden. Op 24 augustus 2020 is een 
extern bestuurslid benoemd. Over het boekjaar 2021 is een bedrag van € 21.050 als vergoeding aan externe 
bestuursleden betaald (2020: € 12.100). De andere bestuursleden en het Verantwoordingsorgaan ontvangen geen 
beloning. Aan het bestuur zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 
 
Belastingen 
De activiteiten van het fonds zijn evenals vorig jaar vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennoot-
schapsbelasting. 
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2.5. Gebeurtenissen na balansdatum 

 
 
Gefaseerde overgang naar de nieuwe UFR-parameters vanaf 1 januari 2021 
 
Op 28 augustus 2020 heeft DNB aangegeven de nieuwe UFR-methodiek met ingang van 1 januari 2021 gefaseerd te 
zullen invoeren. De nieuwe methodiek is voorgesteld door de commissie parameters van 2020 en kent grofweg twee 
grote aanpassingen:  
• ingroei van de UFR vanaf looptijd 30 in plaats van looptijd 20 jaar;  
• de ingroei van de UFR is sterk beperkt: de nieuwe curve blijft dichter bij de marktrente; 
 
Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe UFR-systematiek van toepassing die in vier jaar stapsgewijs doorwerkt in 
de vaststelling van de rekenrente voor pensioenfondsen. Deze stappen zullen de rentebedragen met een looptijd van 
meer dan 20 jaar per stap doen dalen.  
 
De rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen is vanaf 1 januari 2021 gebaseerd op een gewogen gemiddelde tussen 
de volgende rentetermijnstructuren: 

• rentetermijnstructuur op basis van de huidige UFR-systematiek; 
• Rentetermijnstructuur op basis van de nieuwe UFR-systematiek. 
 
Concreet betekent dit dat op basis van deze systematiek:  
• per 1 januari 2021 heeft de nieuwe systematiek tot een daling van de actuele dekkingsgraad geleid van 1,2%-

punt; 
• de volgende stap treedt in werking per 1 januari 2022. Indien deze stap reeds van toepassing zou zijn per 31 

december 2021, zou de actuele dekkingsgraad per 31 december 2021 gelijk zijn aan 131,7%, een daling van 
0,8%-punt; 

• indien de uiteindelijke rentetermijnstructuur (geldig vanaf 1 januari 2024) reeds van toepassing zou zijn per 31 
december 2021, zou de actuele dekkingsgraad per 31 december 2021 gelijk zijn aan 129,8%, een daling van 
2,7%-punt. 

 
Voorbereiding transitie naar nieuw pensioenstelsel 
 
In navolging op het kabinet heeft de FNV op 4 juli 2020 haar akkoord gegeven op de uitwerking van het in juni 2019 
gesloten pensioenakkoord. Op 16 december 2020 is het consultatie wetsvoorstel gepubliceerd en in april 2022 is het 
wetsvoorstel bekend gemaakt (verwachting was dat dit voorstel in de zomer van 2021 al gepubliceerd zou zijn).  
 
Het huidige wetsvoorstel moet nader worden uitgewerkt in lagere wetgeving, is er nog behoorlijk veel onduidelijkheid. 
Dit plaatst sociale partners en het bestuur voor een groot aantal uitdagingen voor de keuze voor de toekomstige 
opbouw en het al dan niet invaren van de opgebouwde aanspraken. De tot nu toe opgebouwde pensioenaanspraken 
vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van PFC.  
 
Door de sociale partners is tezamen met het bestuur van Croda in december 2021 een onderzoek gestart naar: 
• de voorkeur van sociale partners, deelnemers en andere stakeholders voor het type contract (solidair of flexibel)  
• de mogelijkheid aanwezig is om de reeds opgebouwde pensioenaanspraken en de toekomstige pensioenopbouw 

op grond van de nieuwe pensioenregeling bij één nieuwe pensioenuitvoerder onder te brengen. Hierbij vindt het 
bestuur het van groot belang dat alle belanghebbenden bij het pensioenfonds zich op een evenwichtige wijze 
vertegenwoordigd kunnen voelen bij een overgang naar een andere pensioenuitvoerder. Als dit zou plaatsvinden, 
zou het bestuur mogelijk besluiten over te gaan tot liquidatie van de Stichting; 

• welke route voor implementatie van het nieuwe contract en eventuele liquidatie van de Stichting gewenst is. Eerst 
‘invaren’ en dan collectieve waardeoverdracht of andersom. 

 
Het bestaande administratiepakket biedt wel de mogelijkheid de verschillende vormen van de toekomstige 
pensioenregeling aan te bieden. Ter voorbereiding op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zal een onderzoek 
worden gedaan naar de data kwaliteit van de pensioenadministratie. 
 
 
Bepaling toeslag over 2021 

De toeslag over het verslagjaar wordt door het bestuur bepaald na vaststelling van de jaarrekening. Op basis van de 
aanwezige beleidsdekkingsgraad is er voldoende ruimte om een toeslag toe te kennen. Gezien de hoogte van de door 
het bestuur in januari 2022 berekende beleidsdekkingsgraad bleek dat deze beduidend hoger is dan de grens voor 
toekomstig bestendige toeslagverlening. Daarom heeft het bestuur, vooruitlopend op het vaststellen van de 
jaarrekening over 2021, in januari 2022 al een besluit genomen om de volledige toeslag toe te kennen en met ingang 

van uitbetaling van de uitkeringen in februari 2022 uit te keren aan de gepensioneerden en de slapersrechten 
eveneens te indexeren. Reglementair wordt de toeslag aan inactieve deelnemers met ingang van 1 januari en aan 
actieve deelnemers per 1 juli van het volgende jaar toegekend. 
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Rusland-Oekraïne-conflict 

Sinds eind februari 2022 is er een oorlog gaande in Oekraïne. Er is sprake van een humanitaire ramp. De oorlog heeft 
gevolgen voor de economie en de financiële markten, ook op langere termijn. De oorlog heeft direct gevolgen voor de 
voedsel- en energiemarkten wereld wijd en zal mogelijk voor een toenemende inflatie zorgen. Onze beleggingen 
bestaan voor 0,2% in Russische aandelen. De vermogensbeheerder heeft aangegeven dat deze beleggingen inmiddels 
geen onderdeel meer van de benchmark uitmaken en zoveel mogelijk zijn verkocht of afgewaardeerd.  Het fonds 
belegd niet in aandelen van Oekraïense bedrijven. 
 
Het bestuur volgt periodiek de ontwikkelingen op de financiële markten en de gevolgen hiervan voor de 
beleggingsportefeuille. 
 
Deelnemers 
Het pensioenfonds heeft geen deelnemers in een van de betrokken landen wonen. Er wordt geen pensioen 
overgemaakt naar een bank die getroffen is door de sancties. 
 
Cybercrime 
De kans op een cyberaanval is vanwege de oorlog toegenomen. De beveiliging van de IT-systemen bij onze 
dienstverleners is daarom geïntensiveerd om de gegevens van de deelnemers goed te beschermen. 
 
 
Verwachtingen 
 
Op grond van de recent uitgevoerde scenario analyse en de Eigen Risico Beoordeling is het bestuur tot de conclusie 
gekomen dat op dit moment de in kaart gebrachte risico’s voldoende beheersbaar zijn op grond waarvan het 
pensioenfonds vooralsnog voor de komende periode onverminderd gecontinueerd kan worden. 
 
Echter onderkent het bestuur dat er zich in de nabije toekomst ontwikkelingen kunnen voordoen waardoor het bestuur 
haar visie mogelijk dient bij te stellen. Het bestuur volgt de pensioenontwikkelingen en die van de besprekingen van 
de sociale partners en zal hier zoveel mogelijk proactief op reageren, indien daar aanleiding voor is. 
 
Het bestuur is van mening dat het fonds toekomstbestendig is, met dien verstande dat dit geldt voor de periode tot 
aan de voorgenomen beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst per eind 2023. Het bestuur voert samen met 
sociale partners een onderzoek uit naar de mogelijke uitvoeringsmogelijkheden van de pensioenregeling in de 
toekomst. 

 
 
Ondertekening 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur, 
 
 
 
Gouda, 24 juni 2022 
 
 
 
Stichting Pensioenfonds Croda 
het Bestuur 
 
 
 
Origineel getekend door: 
 
 
 
 
 
 
C. van ’t Hof, voorzitter W. Keijzer, secretaris 
 
 
 
 
 
 
N.H. Man J.T. Müller 
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3. Overige gegevens 
 

3.1. Statutaire regeling voor bestemming van het saldo van baten en 

lasten 
 
 
In de statuten van het fonds is geen bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming. Het saldo moet uiteraard 
wel worden aangewend in overeenstemming met het doel van het fonds. 
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3.2. Verslag van het verantwoordingsorgaan 
 
 

Hoofdtaak van het verantwoordingsorgaan 
De belangrijkste taak van het Verantwoordingsorgaan (VO) is de beoordeling van het bestuur van het PFC over het 

beleid en de wijze waarop dit is uitgevoerd en over de naleving van de principes voor goed pensioenfondsbestuur. 
 
Vergaderingen  
• Het VO is in 2021 drie keer bijeen geweest, nl. 30 maart, 22 juni en 2 november.  
• Verder is er in alle vergaderingen van het bestuur van het pensioenfonds een vertegenwoordiging van het VO 

aanwezig geweest. 
 
Training, opleiding en opvolging 
• Hossein Mahmoud volgde de cursus pensioengeschiktheidsniveau A. 
• Hans Vreeswijk volgde verschillende webinars van de Pensioenfederatie. 
 
Belangrijkste thema’s 2021 
Thema’s welke o.a. aan de orde geweest zijn in de vergaderingen van het VO en het overleg met het bestuur: 
• De toekomst van het pensioenfonds: de regelgeving omtrent de kwalificaties voor bestuurders van het 

pensioenfonds worden steeds strenger. Ook de wijziging van huidige pensioenstelsel naar het nieuwe 
pensioencontract vraagt veel extra aandacht en kennis. De vraag is of in de toekomst deze taak nog op de huidige 
manier ingevuld kan worden of dat een ander bestuursmodel gekozen moet worden. 

• Het VO heeft de volgende adviesaanvragen besproken: 
o een voorstel voor een geactualiseerd beloningsbeleid, 
o herziening van de pensioenregeling tot en met 31 december 2023 

Het VO heeft ingestemd met deze wijzigingen. 
• Het VO was het o.b.v. kennis en kunde eens met de keuze van het bestuur voor Niek Mol t.b.v. de 

visitatiecommissie 2021 en was. En stemde in met de voordracht van het bestuur om het proces herziening 
pensioenregeling 2021 – 2024 te toetsen. 

 
Informatievoorziening door bestuur pensioenfonds 
De deelnemers in het VO zijn zeer volledig geïnformeerd door het bestuur van het pensioenfonds, bijvoorbeeld door 
middel van notulen, correspondentie met toezichthouders, jaarverslag actuaris en accountant. Daarnaast is ook dit 
jaar weer bij toerbeurt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de bestuursvergaderingen van het Pensioenfonds 
Croda bij te wonen. 
 
Oordeel 
• Het oordeel van het VO is gebaseerd op de van het bestuur ontvangen informatie, het bijwonen van verschillende 

bestuursvergaderingen en het overleg met het bestuur. De mate waarin de bovengenoemde belangrijkste 
ontwikkelingen door het bestuur opgepakt zijn is een belangrijke factor in het oordeel. 

• Vastgesteld wordt dat het bestuur van het Pensioenfonds zich voldoende rekenschap geeft van de opmerkingen 
van DNB en daar actief op reageert. 

• Vastgesteld wordt dat het bestuur van het Pensioenfonds actief omgaat met opmerkingen vanuit visitatie en met 
de voorbereiding op zinvolle volgende visitatie. 

• Het bestuur heeft voldoende oog voor evenwichtige belangenbehartiging van alle deelnemers en heeft voldoende 
aandacht voor communicatie met de achterban.  

• Alle bestuursleden zijn zeer betrokken bij het Pensioenfonds en nemen actief deel aan de vergaderingen en de 
voorbereidingen daarop. 

 
 

Tot slot wil het VO haar waardering uitspreken over het gevoerde beleid in 2021 en het bestuur bedanken voor de zeer 
openhartige verstandhouding en informatieverstrekking. Wij spreken de wens uit om ook in de toekomst op deze wijze 
voort te gaan. 
 
Het VO Pensioenfonds Croda bestaat op 31 december 2021 uit: 
 
Gerrit Oudendijk  Site Director Gouda 
 
Hans Vreeswijk  Gepensioneerd Process Engineering Specialist 
 
Hossein Mahmoud  Commercial Development Manager 
 
 
Gouda, 24 juni 2022 
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3.3. Reactie van het bestuur op het verslag van het 
verantwoordingsorgaan 

 
Het bestuur heeft het verslag met het verantwoordingsorgaan besproken. We kijken met plezier terug op een jaar met 
constructieve en open samenwerking. Het verantwoordingsorgaan geeft een positieve bijdrage aan het functioneren 
van het bestuur en de governance. We verwachten de samenwerking zo voort te zetten. 
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3.4. Verklaring Visitatiecommissie  
 
Pensioenfonds Croda heeft voor het intern toezicht gekozen voor de instelling van een visitatiecommissie. De 
commissie beoordeelt de procedures en processen, de controlemechanismen, de wijze waarop de uitvoering van de 
regeling wordt aangestuurd en de wijze waarop wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn voor (de 
dekkingsgraad van) het pensioenfonds. De visitatiecommissie geeft invulling aan haar rol door jaarlijks een specifiek 
thema te onderzoeken, dat bij voorkeur aansluit bij een van de toezichtthema’s van De Nederlandsche Bank (DNB) of 
ander actueel onderwerp. 
 
Na overleg met het bestuur heeft het intern toezicht als thema voor 2021 gekozen voor “herziening pensioenregeling 
2021-2024”. Met het vooruitzicht van het nieuwe pensioenstelsel hebben werkgever en vakbonden afspraken gemaakt 
over de pensioenregeling voor de periode 2021-2024. De bestaande pensioenregeling is versoberd. Hiermee wordt 
voorgesorteerd op het nieuwe stelsel, dat een lagere premie toestaat dan in de bestaande regeling het geval was. 
Directe aanleiding voor de versobering was de alsmaar stijgende pensioenkosten; de bestaande regeling werd te duur. 
Met de nieuwe afspraken wordt geleidelijk afgebouwd naar een regeling die voldoet aan het pensioenakkoord. 
 
De visitatiecommissie heeft het proces onderzocht dat Pensioenfonds Croda heeft doorlopen, alsmede vooruit gekeken 

naar aansluiting bij het wettelijke nieuwe pensioenstelsel. Een eventuele beëindiging van het pensioenfonds is hierbij 
mede betrokken. 
 
De herziening van de pensioenregeling is volgens een zorgvuldig doorlopen proces tot stand gekomen. Alle betrokken 
partijen en andere belanghebbenden zijn tijdig in het proces betrokken, aantoonbaar met inachtneming van de 
wettelijke formaliteiten en vereisten. 
 
Het bestuur doorziet de inhoudelijke aspecten van het nieuwe pensioenstelsel goed. Hij bereidt zich terdege voor, 
waarbij een planning wordt aangehouden die ruim voor ligt op de wettelijke termijnen. In verband met de komende 
wijziging van het pensioenstelsel heeft het bestuur een strategische discussie gevoerd over de toekomst van het 
pensioenfonds. Samen met de werkgever is geconcludeerd dat een overgang naar een andere pensioenuitvoerder het 
meest voor de hand ligt. Het bestuur treft voorbereidingen en doet reeds onderzoek naar verschillende risico’s die bij 
liquidatie van het pensioenfonds kunnen optreden. 
 
April 2022 
 
Visitatiecommissie 
 
N. Mol – Talpo Risko 
P. Dijkstra - vh. Metro Pensioenfonds 
P. Peerboom RA – Global Accounting 
 
 
 

3.5. Reactie van het bestuur op de verklaring van de 
Visitatiecommissie 

 
De visitatiecommissie heeft op 25 maart 2022 in een gezamenlijke bijeenkomst van het Verantwoordingsorgaan en het 
bestuur de voorlopige bevindingen en openstaande punten doorgenomen. Daarna zijn het rapport en de aanbevelingen 
door bestuur en Verantwoordingsorgaan op 26 april 2022 doorgenomen. 
 
Het rapport geeft een aantal concrete aandachtspunten voor de komende periode waarin het bestuur onderzoek doet 
ter voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel en de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst eind 2023 en 
mogelijkheden voor een collectieve waardeoverdracht van de opgebouwde aanspraken van deelnemers. 
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3.6. Actuariële verklaring 
 

 
 

Opdracht 

Door Stichting Pensioenfonds Croda te Gouda is aan Milliman Pensioenen B.V. de opdracht verleend tot het afgeven 

van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2021. 

 

Onafhankelijkheid 

Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Croda, zoals vereist conform artikel 148 

van de Pensioenwet. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds, anders dan de werkzaamheden 

uit hoofde van de actuariële functie. Dit geldt tevens voor andere actuarissen en deskundigen die werkzaam zijn bij 

Milliman Pensioenen B.V. 

 

Gegevens 

De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de 

verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds. Voor de toetsing van de technische voorzieningen en 

voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de financiële gegevens die ten grondslag liggen 

aan de jaarrekening. 

 

Afstemming accountant 

Op basis van de door mij en de accountant gehanteerde Handreiking heeft afstemming plaatsgevonden over de 

werkzaamheden en de verwachtingen bij de controle van het boekjaar. Voor de toetsing van de technische 

voorzieningen en voor de beoordeling van de vermogenspositie als geheel heb ik de materialiteit bepaald op  

€ 1.200.000. Met de accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde afwijkingen boven € 60.000 te 

rapporteren.  

 

Deze afspraken zijn vastgelegd en de uitkomsten van mijn bevindingen zijn met de accountant besproken. 

 

Ik heb voorts gebruik gemaakt van de door de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole onderzochte 

basisgegevens. De accountant van het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de 

betrouwbaarheid (materiële juistheid en volledigheid) van de basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor 

mijn oordeel van belang zijn. 

 

Werkzaamheden 

Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven in artikel 147 

van de Pensioenwet, onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. 

 

De door het pensioenfonds verstrekte basisgegevens zijn zodanig dat ik die gegevens als uitgangspunt van de door mij 

beoordeelde berekeningen heb aanvaard. 

 

Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik onder meer onderzocht of 

• Toereikende technische voorzieningen zijn vastgesteld met betrekking tot het geheel van de 

pensioenverplichtingen; 

• het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen conform de wettelijke bepalingen zijn 

vastgesteld; 

• de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten; 

• het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-person regel. 

 

Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds. Daarbij heb ik mij gebaseerd 

op de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen en is mede het 

financieel beleid van het pensioenfonds in aanmerking genomen. 

 

Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten 

geen onjuistheden van materieel belang bevatten. 

 

De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het Koninklijk 

Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor 

mijn oordeel. 
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Oordeel 

Overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten zijn, als geheel bezien, toereikende technische 

voorzieningen vastgesteld. 

 

Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de hoger dan het wettelijk vereist eigen vermogen. 

 

Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 

van de Pensioenwet. 

 

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is hoger dan de dekkingsgraad bij het vereist eigen 

vermogen. 

 

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Croda is gebaseerd op de tot en met balansdatum 

aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is naar mijn mening 

voldoende. 

 

Daarbij is in aanmerking genomen dat de mogelijkheden tot het realiseren van de toeslagen toereikend zijn.  

 

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

door het pensioenfonds in het jaarverslag zijn toegelicht.  

 

 

 

Amsterdam, 24 juni 2022 

 

 

Origineel getekend door  

drs. R.K. Sagoenie AAG 

verbonden aan Milliman Pensioenen B.V. 
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3.7. Verklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

Aan: het bestuur van Stichting Pensioenfonds Croda 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Pensioenfonds Croda te Gouda gecontroleerd.  

 

WIJ CONTROLEERDEN ONS OORDEEL 

De jaarrekening bestaande uit:  

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten over 2021; 

en 

3. de toelichting met een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag 

opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 

van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Stichting Pensioenfonds 

Croda op 31 december 2021 en van het 

saldo van baten en lasten over 2021 in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van 

het in Nederland geldende Burgerlijk 

Wetboek (BW). 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 

beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Croda zoals vereist in de Wet toezicht 

accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 

(VGBA).  

 

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

ons oordeel. 

 

B. Informatie ter onderbouwing van ons oordeel 

 

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als 

geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning 

van ons oordeel moet in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies. 
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Materialiteit 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening 

als geheel bepaald op € 1.276.000. De materialiteit is gebaseerd op 0,5% van het 

pensioenvermogen, zijnde het totaal van de technische voorzieningen en reserves. Het 

pensioenvermogen en de dekkingsgraad van het pensioenfonds en de mogelijkheid om aan de 

verplichtingen naar haar deelnemers te voldoen, zijn belangrijke indicatoren voor de gebruiker 

van de jaarrekening. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die 

naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.  

 

Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle 

geconstateerde afwijkingen boven de € 63.800 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar 

onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 

 

Reikwijdte 

 

Uitbesteding van processen aan dienstverleners 

De stichting heeft het beheer van beleggingen uitbesteed aan BNP Paribas Assetmanagement 

Nederland N.V. De pensioenadministratie is uitbesteed aan Dion Pensioen Services B.V. De 

jaarrekening wordt opgesteld op basis van informatie over de beleggingen en 

beleggingsopbrengsten die is verstrekt door BNP Paribas Assetmanagement Nederland N.V. en 

informatie over de technische voorzieningen, premiebijdragen en pensioenuitkeringen en overige 

financiële posten die is verstrekt door Dion Pensioen Services B.V. 

 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor het 

verwerven van inzicht in de aard en de significantie van de door de dienstverleners verleende 

diensten en in het effect ervan op de voor de controle relevante interne beheersing van de 

stichting. Op basis hiervan identificeren wij de risico’s op een afwijking van materieel belang en 

zetten wij controlewerkzaamheden op en voeren wij deze uit om op deze risico’s in te spelen. 

 

Bij de uitvoering van onze controle maken wij gebruik van de werkzaamheden en bevindingen van 

andere onafhankelijke accountants inzake de voor de stichting relevante interne 

beheersingsmaatregelen van BNP Paribas Assetmanagement Nederland N.V. en Dion Pensioen 

Services B.V. in de specifiek daarvoor opgestelde (ISAE-3402 Type II)-rapportages. 

 

Onze controlewerkzaamheden bestaan uit het bepalen van de minimaal verwachte interne 

beheersingsmaatregelen, beoordelen van de verrichte werkzaamheden ter toetsing van de 

effectieve werking gedurende 2021 en het beoordelen van de uitkomsten daarvan. Ook 

beoordelen wij de evaluatie door het bestuur van de kwaliteit van de uitbesteding aan BNP 

Paribas Assetmanagement Nederland N.V. en Dion Pensioen Services B.V. 

 

Wij hebben gegevensgerichte werkzaamheden verricht op onder andere de 

beleggingsopbrengsten, premiebijdragen en uitkeringen. Wij hebben door middel van 

deelwaarnemingen de beleggingen, beleggingsstromen, mutaties in de pensioenadministratie, 

premiebijdragen en uitkeringen gecontroleerd aan de hand van brondocumentatie bij de 

stichting. 

 

Door bovengenoemde werkzaamheden op de uitbestede processen en de aanvullende eigen 

werkzaamheden hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de 

beleggingen, beleggingsstromen en –opbrengsten, (mutaties in)deelnemersgegevens en 

aanspraken die resulteren in (wijzigingen in) de technische voorzieningen, premiebijdragen en 

uitkeringen verkregen. 
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De kernpunten van onze controle 

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het 

meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze 

controle hebben wij met het bestuur gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van 

alles wat is besproken.  

 

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het 

kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele 

kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze 

kernpunten. 

 

SCHATTINGEN IN DE WAARDERING VAN DE 

TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

ONZE CONTROLEAANPAK 

De technische voorzieningen zijn een 

significante post op de balans van de 

stichting. De waardering van de technische 

voorziening komt tot stand op basis van een 

berekening van aanspraakgegevens van 

deelnemers en belangrijke schattingen.  

 

De technische voorzieningen worden 

gewaardeerd op marktwaarde. De 

waardering is gevoelig voor de gehanteerde 

(actuariële) veronderstellingen en 

schattingselementen, zoals de door De 

Nederlandsche Bank (‘DNB’) gepubliceerde 

rentetermijnstructuur en de door het 

Actuarieel Genootschap (AG) gepubliceerde 

levensverwachtingen (tafels). Deze tafels 

worden gecorrigeerd voor de ingeschatte 

ervaringssterfte bij de stichting.  

 

De waarderingsgrondslagen voor de 

technische voorzieningen zijn beschreven in 

het hoofdstuk “Grondslagen voor de 

waardering en resultaatbepaling” op pagina 

53 van de jaarrekening.  

 

In verband met de complexe berekening en 

de significante schattingselementen is deze 

post een kernpunt voor onze controle.  

 

Wij hebben de aan de voorziening ten 

grondslag liggende basisgegevens 

gecontroleerd, rekening houdend met NBA-

handreiking 1120: ‘Gebruikmaken van de 

werkzaamheden van de certificerend 

actuaris bij de controle van de jaarrekening 

en staten van pensioenfondsen’. Bij deze 

basisgegevens hebben wij een 

goedkeurende controleverklaring verstrekt. 

 

Verder hebben wij de toereikendheid van 

de technische voorzieningen beoordeeld 

door het toetsen van de door het bestuur 

gehanteerde uitgangspunten. Dit hebben 

wij onder andere gedaan door het 

beoordelen van de gehanteerde 

overlevingstafels, rekenrente, 

ervaringssterfte en kostenopslagen. Als 

onderdeel van onze werkzaamheden hebben 

wij eveneens de competentie, capaciteiten 

en objectiviteit van de door het bestuur 

ingeschakelde certificerend actuaris 

beoordeeld.  

 

Wij hebben bij de controle van de juistheid 

en toereikendheid van de technische 

voorzieningen gebruik gemaakt van de 

werkzaamheden van de certificerend 

actuaris van de stichting. De certificerend 

actuaris onderzoekt onder meer de 

toereikendheid van de technische 

voorzieningen en de naleving van een aantal 

specifieke wettelijke bepalingen. De 

certificerend actuaris heeft daarbij gebruik 

gemaakt van de door ons in het kader van 

de jaarrekeningcontrole onderzochte 

basisgegevens, waaronder de 

pensioenaanspraken van deelnemers. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid 

voor het oordeel over de jaarrekening als 
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geheel hebben wij met de certificerend 

actuaris onze planning, werkzaamheden, 

verwachtingen en uitkomsten afgestemd 

voor de controle van boekjaar 2021. Hierbij 

hebben wij de redelijkheid van de 

aannames van het bestuur met betrekking 

tot de actuariële grondslagen beoordeeld en 

besproken met de certificerend actuaris.  

 

De gehanteerde grondslagen, zoals vermeld 

op pagina 53 van de jaarrekening en de 

hierbij behorende toelichtingen en 

veronderstellingen op pagina 61 tot en met 

64 hebben wij getoetst aan de hand van de 

vereisten van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving. 

WAARDERING EN TOELICHTING VAN NIET- 

(BEURS) GENOTEERDE BELEGGINGEN 

ONZE CONTROLEAANPAK 

De beleggingen zijn een significante post op 

de balans van de stichting en worden 

gewaardeerd op marktwaarde. Door de 

stichting wordt voornamelijk belegd via BNP 

Paribas Assetmanagement Nederland N.V. 

 

Voor een groot gedeelte van de beleggingen 

wordt de actuele waarde bepaald op basis 

van de intrinsieke waarde per participatie 

voor de posities in fondsen. De 

waarderingsonzekerheid neemt toe bij de 

posities in niet-(beurs) genoteerde 

beleggingsfondsen doordat de waarde 

wordt ontleend aan de opgaven van 

fondsmanagers. 

Gezien de omvang van de post hebben wij 

dit als kernpunt geïdentificeerd in onze 

controle. De stichting heeft de 

waarderingsgrondslagen beschreven in het 

hoofdstuk “Grondslagen voor waardering en 

resultaatbepaling”.  

Wij hebben de gehanteerde 

waarderingsgrondslagen getoetst en 

controlewerkzaamheden uitgevoerd op de 

waardering van de beleggingen per 31 

december 2021.  

 

De posities in niet-(beurs)genoteerde 

beleggingen hebben wij getoetst aan de 

hand van recente, door een andere 

onafhankelijke accountant, gecontroleerde 

jaarrekeningen. Wij hebben hierbij onder 

meer aandacht besteed aan consistentie 

met de waarderingsgrondslagen van de 

stichting ten opzichte van die van de 

fondsen waarin wordt belegd alsmede de 

strekking van de verklaring van de andere 

onafhankelijke accountant.  

 

Het evalueren van de 

waarderingsgrondslagen en vaststellen van 

de juistheid en toereikendheid van de 

toelichtingen vormden onderdeel van onze 

werkzaamheden.  
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C. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens; 

 Bijlagen. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

 

D. Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten 

 

Benoeming 

Wij zijn door het bestuur benoemd als accountant van Stichting Pensioenfonds Croda vanaf de 

controle van het boekjaar 2020 en zijn sinds dat boekjaar tot nu toe de externe accountant. 

 

E. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

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

fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 

het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 

bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en 

omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 

oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 

het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 

zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 

materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 

evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 

bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 

uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 

opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 

de interne beheersing van de stichting; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 

gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 

zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 

leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 

en gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 

hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die 
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redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende 

maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij 

met het bestuur hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, 

tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden 

wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.  

 

 

Amstelveen, 24 juni 2022  

 

BDO Audit & Assurance B.V. 

namens deze, 

 

 

W.J.P. Hoeve RA 

 

 

 
 

  



 
 

91 

4. Bijlagen 
 
 

4.1. Samenvatting pensioenregelingen Pensioenfonds Croda  
 
Regeling per 1 januari 1998, uitgaande van het Noblesse Pensioen 
Het fonds voert twee regelingen uit. De Regeling 2006 voor allen die op 1 januari 2006 in dienst waren bij 
Croda Nederland B.V. en geboren vóór 1 januari 1950. In deze regeling zijn er geen deelnemers meer, er 
wordt geen pensioen meer in opgebouwd. In deze samenvatting wordt op deze regeling verder niet ingegaan.  
 
De tweede regeling is de Combinatiepensioenregeling 2006 voor alle andere werknemers die op (of na) 1 
januari 2006 in dienst zijn (gekomen). De belangrijkste elementen van deze regelingen zijn in een tabel 
hieronder weergegeven.  
 
Belangrijkste elementen van het Combinatiepensioen 2006 
In dit overzicht ziet u de belangrijkste kenmerken van het Combinatiepensioen 2006, alleen in deze regeling 
vindt momenteel pensioenopbouw plaats. 
 
 Vanaf  

1 oktober 2021 
1 januari 

 2021 tot 1 oktober 
2021 

Per 1 januari 
 2020 

Pensioenrichtleeftijd 68 jaar 67 jaar 67 jaar 
Soort regeling Voorwaardelijk 

middelloon/beschikbare 
premie 

Middelloon/beschikbare 
premie 

Middelloon/beschikbare 
premie 

Pensioengevend salaris Bruto jaarsalaris (inclusief 
vakantiegeld) 

+ploegentoeslag 
tot maximaal € 110.111  

Bruto jaarsalaris (inclusief 
vakantiegeld) 

+ploegentoeslag 
tot maximaal € 110.111  

Bruto jaarsalaris (inclusief 
vakantiegeld) 

+ploegentoeslag 
tot maximaal € 107.593  

Opbouwdrempel € 16.475 (per 1 juli 2021) € 16.475 (per 1 juli 2021) € 16.475 (per 1 juli 2020) 
Beleggingspensioengren
s 

€ 56.195 (per 1 juli 2021) € 56.195 (per 1 juli 2021) € 56.195 (per 1 juli 2020) 

Ouderdomspensioen Maximaal 1,845%  
van gemiddelde 

pensioengrondslag (tot de 
beleggingspensioengrens) 

1,845% van gemiddelde 
pensioengrondslag (tot de 
beleggingspensioengrens) 

1,855% van gemiddelde 
pensioengrondslag (tot de 
beleggingspensioengrens) 

Partnerpensioen 70% van het 
ouderdomspensioen 

70% van het 
ouderdomspensioen 

70% van het 
ouderdomspensioen 

Wezenpensioen 20% van het 

partnerpensioen per kind 
(tot maximaal 60%) 

20% van het 

partnerpensioen per kind 
(tot maximaal 60%) 

20% van het 

partnerpensioen per kind 
(tot maximaal 60%) 

Arbeidsongeschiktheids-
pensioen 

65% van het salarisdeel 
boven de AOP- 

uitkeringsdrempel 

65% van het salarisdeel 
boven de AOP- 

uitkeringsdrempel 

65% van het salarisdeel 
boven de AOP- 

uitkeringsdrempel 
 
 
Het Combinatiepensioen 2006 is gebaseerd op het middelloonsysteem gecombineerd tot aan de 
beleggingspensioengrens en daarboven een beschikbare premieregeling en is in principe van toepassing voor 
alle huidige werknemers van Croda Nederland B.V. ter verzekering van ouderdoms-, partner- en 
wezenpensioen. Deelnemers hebben een ruime keuzemogelijkheid. 
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4.2. Grondslagen (drempels) vanaf oprichting 
 
Overzicht grondslagen (drempels) regeling Combinatiepensioen 2006 

Geldend per 
Opbouw  
drempel 

Beleggings-
pensioen 

grens 
Premie 

grens 

AOP-
uitkerings-

drempel 
Werknemers 

bijdrage 

Werknemers-
bijdrage boven 

premiegrens 
 EUR EUR EUR EUR % % 
31-12-2005 17.792 47.500 55.716 43.848 0,5 5 
01-07-2007 16.790 48.270 55.716 45.581 1,0 5 
01-07-2008 15.911 49.597 55.716 46.954 0,0 5 
01-01-2009 15.911 49.597 55.716 47.802 1,5 5 
01-07-2009 15.070 51.333 55.716 48.405 1,5 5 
01-07-2010 15.296 52.103 55.716 49.008 2,2 5 
01-01-2011 15.296 52.103 55.716 49.486 2,2 5 
01-07-2011 15.487 52.754 55.716 49.674 2,3 5 
01-01-2012 15.487 52.754 55.716 50.065 2,3 5 
01-07-2012 15.487 52.754 55.716 50.065 3,0 5 

01-01-2013 15.487 52.754 55.716 50.853 3,0 5 
01-07-2013 15.797 53.809 55.716 50.856 3,5 5 
01-01-2014 15.797 53.809 55.716 51.417 3,5 5 
01-07-2014 16.152 55.020 55.716 51.751 2,15 5 
01-01-2015 16.152 55.020 55.716 51.976 2,15 5 
01-07-2015 16.475           56.120 52.187 2,13 5 
01-01-2016 16.475           56.120 52.187 2,13 5 
01-07-2016 16.475           57.074 53.205 2,45 5 
01-01-2017 16.475           57.074 53.205 2,45 5 
01-07-2017 16.475           58.130 54.184 2,80 5 
01-01-2018 16.475           56.195 54.184 2,80 5 
01-07-2018 16.475           56.195 55.927 2,27 5 
01-01-2019 16.475           56.195 55.927 2,27 5 
01-07-2019 16.475           56.195 56.610 2,13 5 
01-01-2020 16.475           56.195 56.610 2,13 5 
01-07-2020 16.475           56.195 58.145 2,46 5 
01-01-2021 16.475           56.195 58.145 2,46 5 
01-07-2022 16.475           56.195 n.n.b. 2,65 5 
 
Vanaf juli 2015 zijn de beleggingspensioengrens en de premiegrens gelijk.  
 
Werknemers zijn een structurele bijdrage verschuldigd van 2% over het pensioengevend salaris tussen een 
opbouwdrempel en de premiegrens. Daarnaast kan de deelnemer een extra bijdrage verschuldigd zijn 
afhankelijk van de dekkingsgraad en is vastgelegd in een leidraad conform afspraken tussen sociale partners.  
 
Werknemers zijn een bijdrage verschuldigd van 5% van hun salaris voor zover dit hoger is dan de 
premiegrens. In onderstaande tabel zijn de basisgegevens weergeven. 
 
Met ingang van 1 januari 2015 geldt een maximum grondslag voor pensioengevend salaris: 
 
Maximum per Maximaal pensioengevend salaris 
 EUR 
01-01-2015 100.000 
01-01-2016 101.519 
01-01-2017 103.317 
01-01-2018 105.075 
01-01-2019 107.593 
01-01-2020 110.111 
01-01-2021 112.189 
01-01-2022 114.866 
 
Deeltijdpensioen 
Bij deeltijdpensioen kiest een deelnemer ervoor minder te gaan werken en een deel van zijn pensioen op een 
eerder moment dan zijn pensioenrichtdatum te laten uitkeren. Gedeeltelijke ingang is mogelijk op een tijdstip 
vanaf de eerste dag van de maand waarin de deelnemer de leeftijd van 55 jaar bereikt 

 
Wijziging verhouding tussen ouderdoms- en partnerpensioen 
De (gewezen) deelnemer heeft bij uitdiensttreding of bij pensionering de keuze het ouderdomspensioen uit te 
ruilen voor een hoger partnerpensioen of het partnerpensioen om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. 
 
Vervroegen en uitstellen van de pensioenrichtdatum 
De (gewezen) deelnemer heeft het recht op het ouderdomspensioen eerder of later in te laten gaan dan de 
pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Door het vervroegen of uitstellen van de pensioendatum zal het 
partnerpensioen niet worden gewijzigd. De vroegst mogelijke ingangsdatum is 57 jaar.  
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4.3. Voorwaardelijke toeslagverlening pensioenen deelnemers  
Het verlenen van toeslag is de verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds. Wij proberen 
ieder jaar toeslag te verlenen. Er is geen geld voor toeslag gereserveerd.  
 
Tot en met 2010 was sprake van een garantie van de werkgever tot volledige compensatie voor de actieve 
deelnemers. De lasten komen met ingang van 2011 volledig voor rekening van het fonds. 
 
Bepalend voor de toekenning van toeslag is de dekkingsgraad: 

• tot en met 2013 is dit gebaseerd op de dekkingsgraad op basis van marktrente; 
• met ingang van 2015 op de beleidsdekkingsgraad. 

Volgens voorschrift van DNB mag (gedeeltelijk) toeslag worden toegekend als de beleidsdekkingsgraad hoger 
is dan 109,5%. 
 
Het bestuur zal op korte termijn na de vaststelling van het jaarverslag een besluit nemen over de hoogte van 
de voorwaardelijke toeslagverlening ten laste van het fonds over het jaar 2021, uitgaande van de 
beleidsdekkingsgraad per 31 december 2021 van 127,2%. De berekeningswijze is toegelicht op pagina 63 
van het jaarverslag 2021. 

 
Overzicht toeslagverlening actief: 
De toeslagverlening voor actieven is gebaseerd op de ontwikkeling van de CAO-loonstijging bij Croda.  
Over het 
jaar 

CAO-
loonstijging 

 
% 

Dekkingsgraad 
 
 

% 

Toegekend 
door  fonds 

 
% 

Toegekend en 
betaald door WG 

% 

Achterstand 
 
 

% 
      
2008 3,50 102,5 0 3,5 0 
2009 1,50 116,8 1,18 0,32 0 
2010 1,25 115,3 1,00 0,25 0 
2011 2,10 101,1 0 n.v.t. 2,10 
2012 2,00 106,5 0,20 n.v.t. 1,80 
2013 2,25 117,8 1,92 n.v.t. 0,33 
2014 2,00 119,9 1,00 n.v.t. 1,00 
2015 1,70 111,8 0,26 n.v.t. 1,44 
2016 1,85 104,1 0 n.v.t. 1,85 
2017 2,00 115,1 0,78 n.v.t. 1,22 
2018 3,02 116,9 1,70 n.v.t. 1,32 
2019 2,50 110,5 0,18 n.v.t. 2,32 
2020 0,00 106,8 0,0 n.v.t. 0,00 
2021 3,00 127,2 Te bepalen n.v.t. Te bepalen 
 
Overzicht toeslagverlening inactief: 
Voor inactieven is de toeslag afhankelijk van de dekkingsgraad en de toename van CPI-afgeleid.  
Over het jaar CPI-afgeleid 

% 
Dekkings- 

graad    
% 

Toekenning in %  
maatstaf 

Toegekend 
% 

Achterstand 
% 

      
2008 2,25 102,5 0,0 0,00 2,25 
2009 0,86 116,8 77,9 0,67 0,19 
2010 1,07 115.3 69,2 0,74 0,33 
2011 2,18 101,1 0,0 0,00 2,18 
2012 2,05 106,5 10,2 0,21 1,84 
2013 1,30 117,8 85,4 1,11 0,19 
2014 0,64 119,9 50,0 0,32 0,32 
2015 0,45 111,8 15,6 0,07 0,38 
2016 0,25 104,1 0,0 0,00 0,25 
2017 1,37 115,1 38,7 0,53 0,84 
2018 1,37 116,9 56,2 0,77 0,60 
2019 1,58 110,5 6,9 0,11 1,47 
2020 1,24 106,8 0,0 0,0 1,24 
2021 3,004 127,2 Te bepalen Te bepalen Te bepalen 
U kunt geen rechten ontlenen aan deze verhoging en de verwachting voor komende jaren. Op de toegezegde 
bijdrageregeling (beschikbare premie) wordt geen toeslag verleend.  

 
 
 
4 Over de periode 2021-2023 geldt dat conform de cao afspraak 2021-2024 inactieven eenzelfde indexatie 

krijgen als de actieven. 
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4.4. Actuariële analyse over 2021 
 Financiële 

stromen 
Mutatie VPV 

voor risico 
fonds 

Totaal 
2021 

 EUR EUR EUR 
    
Saldo beleggingsopbrengsten    
Directe beleggingsopbrengsten 181 0 181 
Indirecte beleggingsopbrengsten 11.048 0 11.048 
Kosten vermogensbeheer -334 0 -334 
Benodigde interest 0 1.037 1.037 
Rendement risico deelnemers 0 -644 -644 
Wijziging rentetermijnstructuur 0 15.498 15.498 
Wijziging UFR-methode per 1 januari 2021 0 -2.066 -2.066 
 ───────── ───────── ───────── 
 10.895 13.825 24.720 
 -------------- -------------- -------------- 

Saldo premies     
Actuarieel benodigde premie 0 -5.954 -5.954 
Reguliere premie 7.442 0 7.442 
Dekking voor directe kosten in premie -611 0 -611 
 ───────── ───────── ───────── 
 6.831 -5.954 877 
 -------------- -------------- -------------- 
Saldo waardeoverdrachten    
Overdrachtssom inkomende WO 112 0 112 
Mutatie VPV inkomende WO 0 -129 -129 
Overdrachtssom uitgaande WO -203 0 -203 
Mutatie VPV uitgaande WO 0 204 204 
 ───────── ───────── ───────── 
 -91 75 -16 
 -------------- -------------- -------------- 
Saldo kosten    
Kosten in premie 611 0 611 
Vrijval kosten uit VPV 0 65 65 
Kosten verslagjaar -676 0 -676 
 ───────── ───────── ───────── 
 -65 65 0 
 -------------- -------------- -------------- 
Saldo uitkeringen    
Mutatie VPV 0 3.229 3.229 
Feitelijke uitkeringen -3.212 0 -3.212 
 ───────── ───────── ───────── 
 -3.212 3.229 17 
 -------------- -------------- -------------- 
Saldo kanssystemen    
Sterfte 0 106 106 
Arbeidsongeschiktheid 0 -385 -385 
Resultaat op herverzekering 180 0 180 
Overige technisch grondslagen 0 0 0 
 ───────── ───────── ───────── 
 180 -279 -99 
 -------------- -------------- -------------- 
Saldo toeslagverlening    
Mutatie VPV 0 0 0 
 ───────── ───────── ───────── 
 0 0 0 
 -------------- -------------- -------------- 
Saldo overige mutaties    
Wijziging kostenvoorziening 100 -100 0 
Wijziging reglement 0 -134 -134 
Overige mutaties VPV -5 73 68 

 ───────── ───────── ───────── 
 95 -161 -66 
 -------------- -------------- -------------- 
 ───────── ───────── ───────── 
Totale saldo van baten en lasten 14.633 10.800 25.433 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
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4.5. Demografie 
 
Leeftijd Actief Slaper Pensioen-

gerechtigden 
Totaal Man Vrouw 

       
< 20 0 0 3    3 1 2 
20-25 10 3 5   18 17 1 
25-30 22 7 0   29 26 3 
30-35 34 13 0   47 41 6 
35-40 22 12 0   34 27 7 
40-45 18 22 0   40 31 9 
45-50 33 16 0   49 36 13 
50-55 43 29 4   76 57 19 
55-60 82 24 6  112 96 16 
60-65 58 13 10   81 66 15 
65-70 14 3 55   72 56 16 
70-75 0 0 74   74 61 13 

75-80 0 0 13   13 12 1 
80-85 0 0 0    0 0 0 
85-90 0 0 0    0 0 0 
90-95 0 0 0    0 0 0 
> 95 0 0 0    0 0 0 
 ────── ────── ──────── ────── ───── ───── 
  336  142  170  648  527  121 
 ═══════ ══════ ════════ ══════ ═════ ═════ 
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4.6. Begripsomschrijvingen 
 
ABTN  De letters ABTN staan voor actuariële en bedrijfstechnische nota. Dit is een formeel bestuursstuk 
waarin het beleid van het Bestuur is vastgelegd. 
 
AFM  Autoriteit Financiële Markten, de toezichthouder voor financiële markten toezicht (op sparen, beleggen, 
verzekeren en lenen). 
 
Asset Liability Management (ALM)  ALM is een methode om de verwachte ontwikkeling van de financiële 
positie van het pensioenfonds op lange termijn te berekenen, alsmede de risico’s daaromtrent te evalueren. 
Bezittingen (hoofdzakelijk de beleggingen) en verplichtingen worden daartoe met elkaar geconfronteerd. Met 
behulp van een rekenmodel wordt aan de hand van vele scenario’s inzicht verkregen in de risico’s die het 
fonds en haar deelnemers in de komende jaren lopen als gevolg van inflatie, salarisontwikkeling en 
beleggingsrendementen in samenhang met het beleggings- en premiebeleid. Aldus kan op integrale wijze het 
financiële beleid worden bepaald. 
 
Benchmark  is een vergelijkingsmaatstaf ter beoordeling van het behaalde beleggingsresultaat. De 

benchmark wordt als regel samengesteld op basis van representatieve marktindices. 
 
Beleidsdekkingsgraad  is een gemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. 
Daardoor wordt deze iets minder afhankelijk van dagkoersen. 
 
Collateral  In onderpand gegeven zekerheden ter dekking van margin verplichtingen. 
 
Compliance  Handelen in overeenstemming met (in- en externe) wet- en regelgeving en integriteitsbeleid. 
 
Continuïteitsanalyse  is bedoeld om inzicht te geven in de financiële opzet van een pensioenfonds en een 
oordeel te geven over de continuïteit van het fonds. 
 
Corporate governance  Goed ondernemingsbestuur, gericht op (het toezien op) integer en transparant 
handelen en het afleggen van verantwoording daarover. 
 
Dekkingsgraad  De dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van het fonds en dient als 
graadmeter voor de mate van zekerheid dat toegezegde pensioenen uitbetaald kunnen worden. 
 
DNB  De Nederlandsche Bank, de toezichthouder voor pensioenfondsen. 
 
Duratie  Duratie is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van vastrentende waarden. Hoe hoger de 
duratie, hoe sterker de waarde van de vastrentende portefeuille reageert op een verandering van de rente. 
Naarmate de duratie afneemt, is het mogelijk sneller te reageren op ontwikkelingen van de rente en de 
samenstelling van de portefeuille aan te passen. 
 
FTK  Financieel Toetsingskader. 
 
Feitelijke dekkingsgraad  of actuele dekkingsgraad dit wordt maandelijks berekend op basis van de 
aanwezige beleggingen gedeeld door de contante waarde van de verplichtingen op basis van de door DNB 
gepubliceerde rentecurve. 
 
Gedempte premie  is de berekening van de jaarlijkse premie op basis van grondslagen anders dan de 
kostendekkende premie door rekening te houden met verwachtingen en/of historische rendementen en een 
demping van de rentetermijnstructuur over een periode van drie jaar. 
 
Inflatie  Geldontwaarding. 
 
IORPII 
IORP II is een Europese richtlijn voor pensioenfondsen en premie-pensioeninstellingen, hierna samen 
aangeduid als ‘pensioenfondsen’. IORP II stelt onder andere nieuwe eisen aan de governance van 
pensioenfondsen. 
IORP II heeft vier hoofddoelen.  

• het functioneren van de interne markt verbeteren en grensoverschrijdende pensioenactiviteiten 
mogelijk maken; 

• het instrumentarium van toezichthouders uitbreiden;  

• in alle lidstaten van de EU moet op dezelfde manier worden gecommuniceerd met deelnemers en 
gepensioneerden; 

• het creëren van organisatorische waarborgen voor een onafhankelijk en integraal risicomanagement. 
Voor Nederland heeft de richtlijn vooral gevolgen voor enkele bepalingen rondom de governance (met name 
het inrichten van de drie sleutelfuncties, risicobeheer, actuariaat en interne audit), risicomanagement, ESG 
en communicatie van pensioenfondsen richting hun deelnemers. 
 
Kostendekkende premie  is de kostendekkende premie die gelijk is aan de actuarieel benodigde premie 
voor de inkoop van de onvoorwaardelijke onderdelen van de pensioentoezegging. 
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Matchingportefeuille  Betreft de beleggingen om de ontwikkeling van de verplichtingen zo goed mogelijk 
bij te houden. Hierin zijn begrepen beleggingen in vastrentende waarden en rente derivaten. 
 
Nominaal  Uitgedrukt in geldwaarde of procenten zonder rekening te houden met toekomstige loon- of 
prijsinflatie. 
 
PFC   Stichting Pensioenfonds Croda. 
 
PV01 Maatstaf voor het meten van rentegevoeligheid is PV01, een waarde die aangeeft hoe sterk de waarde 
reageert op een verandering in de marktrente van 0,01%. Hoe groter PV01, hoe sterker de waarde van de 
vastrentende portefeuille en de verplichtingen reageren op een verandering van de rente 
 
Rentetermijnstructuur  Is het verband tussen de looptijd van een vastrentende belegging enerzijds en de 
daarop te ontvangen marktrente anderzijds. 
 
Returnportefeuille  Betreft de beleggingen in aandelen, vastgoed en valuta derivaten. 
 
SLA Voluit is dit een Service Level Agreement, een afspraak over de overeengekomen diensten en 
bijvoorbeeld reactietijden, rapportages over nakoming van afspraken. 
 
Slapers  Deelnemers van een pensioenfonds die niet langer bij dit fonds pensioenrechten opbouwen. 
 
Swap  is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij wordt afgesproken om gedurende een bepaalde 
periode bepaalde betalingen met elkaar uit te wisselen, bijvoorbeeld het ruilen van vaste rentebetalingen en 
variabele rentebetalingen. 
 
Toeslag  Aanpassing van de toegezegde pensioenrechten aan de loonontwikkeling of prijsontwikkeling in 
enig jaar; de toeslag is strikt voorwaardelijk. 
 
Ultimate Forward Rate (UFR)  is de rente waartegen de voorziening pensioenverplichtingen vanaf 31 
augustus 2012 verdisconteerd mag worden. 
 
UPO  Uniform Pensioen Overzicht, dit is een door de AFM voorgeschreven standaard om de deelnemers te 

informeren over hun pensioenopbouw.  
 
Valutarisico  is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van 
veranderingen in valutawisselkoersen. 
 
Vastgoedfondsen  Een beleggingsfonds waarvan het kapitaal is belegd in vastgoed. 
 
Vastrentende waarden  Beleggingen met een vaste looptijd en een overeengekomen plan van rente en 
aflossing, zoals onderhandse leningen, obligaties en hypothecaire leningen. 
 
Verantwoordingsorgaan  is een orgaan waaraan het bestuur van het pensioenfonds verantwoording moet 
afleggen. 
 
Visitatiecommissie  bestaat ten minste uit drie externe deskundigen; de visitatiecommissie beoordeelt 
minimaal één keer in de drie jaar het functioneren van het pensioenfonds. 
 
VPV  staat voor Voorziening Pensioenverplichtingen. Dit is de huidige waarde van alle verwachte 
pensioenuitkeringen. 
 
Zakelijke waarden  Aandelen en onroerende zaken. 


