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Inleiding 
 

Zoals in artikel 4 van de statuten is vermeld, werkt Stichting Pensioenfonds Croda gevestigd te 

Gouda, hierna te noemen 'het pensioenfonds', volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota 

(ABTN). De inhoud van de hierna te beschrijven ABTN is afgestemd op het bepaalde bij en 90 

krachtens de Pensioenwet. 

 

Deze ABTN is vastgesteld op 2 november 2020, geldt met ingang van 30 september 2020 en 

vervangt de voorgaande ABTN. 

 95 

De beschrijvingen die deze ABTN bevat zijn zodanig dat de Nederlandsche Bank (DNB) op basis 

van deze ABTN tot een oordeel kan komen over de wijze waarop wordt voldaan aan het bij en 

krachtens de Pensioenwet bepaalde. 

 

De ABTN is onderverdeeld in de volgende onderwerpen: 100 

- vastleggen van de doelstellingen en beleiduitgangspunten, waaronder de risicohouding 

(hoofdstuk 1.1); 

- de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en van de opzet van de administratieve 

organisatie en interne controle (hoofdstuk 1.3); 

- procedures en criteria voor de aansluiting van de onderneming bij het pensioenfonds en voor 105 

het verkrijgen van het deelnemerschap van haar werknemers (hoofdstuk 2); 

- de hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst (hoofdstuk 3); 

- de hoofdlijnen van de pensioenregelingen (hoofdstuk 4); 

- herverzekering (hoofdstuk 5); 

- de financiële opzet (hoofdstuk 6); 110 

- de financiële sturingsmiddelen (hoofdstuk 7); 

- korting pensioenaanspraken en -rechten (hoofdstuk 8). 

 

 

115 
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1. Hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en van de 

opzet van de administratieve organisatie en interne controle 
 

Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de uitvoeringsorganisatie. 
 120 
 

1.1 Doelstelling en beleidsuitgangspunten 
 

Missie 

Stichting Pensioenfonds Croda (PFC) zorgt als zelfstandig pensioenfonds voor een professionele en 125 

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. 

 130 

Ambitie 

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. 

 135 

Visie 

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 sociale partners, adviseurs en uitvoerende partijen op het 140 

gebied van vermogensbeheer en pensioenuitvoering, is cruciaal om onze missie te kunnen 

realiseren. De ambitie blijft erop gericht om de pensioenuitkeringen waardevast te houden. 

 

Strategische doelstellingen 

- Solidariteit en collectiviteit 145 

- PFC zal de risico’s die in de regeling aanwezig zijn, zo evenwichtig mogelijk over alle 

belanghebbenden verdelen. 

- Transparantie en betrokkenheid 

- PFC wil transparantie en betrokkenheid realiseren door  informatie te verstrekken die de 

belanghebbenden daadwerkelijk helpt om de juiste keuzes op pensioengebied te maken. PFC 150 

geeft daarbij een helder inzicht in de pensioensituatie. 

- Professionalisering 

- PFC houdt zich aan de Code Pensioenfondsen. Deze code richt zich op de drie functies van 

een ‘goed pensioenfondsbestuur’: besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen 

over wat het pensioenfonds gepland en gerealiseerd heeft. 155 

- PFC zorgt voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de pensioenregeling met behulp 

van adequate externe ondersteuning. 

- PFC zorgt met interne en externe scholingsfaciliteiten voor voldoende deskundigheid en 

integriteit van het bestuur en het verantwoordingsorgaan en bewaakt deze. 

 160 

Om deze strategische doelstellingen te realiseren, zal het bestuur zich richten op:  

- Het in stand houden, dan wel versterken van de huidige governance om de regie te houden. Het 

risicomanagement zal hierbij een meer expliciete rol krijgt binnen de bestaande en eventueel 

toekomstige governance structuur. Communiceren welke thema’s binnen het bestuur spelen, 

welke besluiten daarover genomen zijn en welke overwegingen daarbij hebben plaatsgevonden 165 

en verantwoording afleggen.  

- Het in stand houden van de goede relatie met de sponsor, waarbij het elkaar over en weer 

informeren en het houden van wederzijds begrip belangrijke aspecten zijn.  
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- Het in contact blijven met de deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds. Ervoor 

zorgdragen dat deelnemers betrokken blijven bij de pensioenregeling. Daarnaast streeft het 170 

bestuur ernaar dat de communicatie-uitingen worden begrepen.  

 

Risicohouding 

Ter voorbereiding op de implementatie van het nFTK, heeft het pensioenfonds in 2015 een ALM-

studie uitgevoerd (met in 2017 een ‘ALM-light’ als update van de ALM uit 2015). Op basis hiervan 175 

is de risicohouding van het pensioenfonds gemeten, besproken en vastgelegd in een aantal 

kernpunten. Deze risicohouding is vastgelegd in het document “Risicohouding en compleet 

pensioencontract” in bijlage 6. Eind 2019/begin 2020 is een nieuwe studie uitgevoerd. Naar 

verwachting zal dit in het beleid worden geïmplementeerd in het eerste kwartaal 2021. 

 180 

1.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur 
 

Het bestuur heeft de volgende verantwoordelijkheden: 

- Het beheer van het pensioenfonds. 

- Het uitvoeren van de door de aangesloten onderneming verleende pensioenregelingen en het 185 

doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden. 

 

Het bestuur heeft onder meer de volgende bevoegdheden: 

- vaststellen en/of wijzigen van statuten en reglementen; 

- vaststellen en/of wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst (na overleg met de aangesloten 190 

onderneming); 

- vaststellen en/of wijzigen van uitvoeringsbesluiten; 

- vaststellen bestuursbesluiten; 

- het uitvoeren van betalingen; 

- overeenkomsten aangaan tot verkrijging, vervreemding en bewaring van registergoederen. 195 

 

1.3 Administratieve organisatie & interne controle 
 

Bestuursmodel 

 200 

Het pensioenfonds heeft een paritair bestuur. In het paritair bestuur zijn de belanghebbende op 

een zo evenwichtige mogelijke wijze vertegenwoordigd. De werknemersleden en de 

pensioengerechtigde leden hebben daarbij tezamen ten minste evenveel zetels als de 

werkgeversleden.   

 205 

Samenstelling bestuur 

 

Het pensioenfonds wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit 6 bestuursleden. 

 

Het bestuur bestaat voor de helft uit werkgeversleden en voor de helft uit werknemersleden en 210 

pensioengerechtigde leden. 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 25% van het totaal aantal zetels van 

het pensioenfonds. 

 215 

De bestuursleden worden als volgt benoemd. De werkgeversleden worden benoemd door de 

directie van de aangesloten onderneming. De werknemersleden worden benoemd door de 

ondernemingsraad van de aangesloten onderneming. De pensioengerechtigde leden worden 

benoemd na verkiezingen door de pensioengerechtigden of op voordracht van de 

vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan, mits deze 220 

vertegenwoordiger door verkiezingen is benoemd. Het bestuur streeft naar een zo goed mogelijke 

diversiteit naar leeftijd en geslacht binnen het bestuur. Bij benoeming van nieuwe bestuursleden 

zal het bestuur hier rekening mee houden.  
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De benoeming van de bestuursleden is voor een periode van 4 jaar. De werkgeversleden hoeven 

geen (gewezen) deelnemer te zijn. De werknemersleden zijn deelnemers en de 225 

pensioengerechtigde leden zijn pensioengerechtigden. Bestuursleden kunnen te allen tijden worden 

ontslagen door de instanties die ze heeft benoemd. Voor iedere bestuursfunctie heeft het bestuur 

een profielschets opgesteld met daarin de vereiste geschiktheid en het geschatte tijdsbeslag. 

 

De samenstelling van het bestuur wordt vermeld in bijlage 3. 230 

 

Sleutelfuncties 

 

Met ingang van 29 april 2020 heeft het bestuur drie sleutelfuncties ingericht, te weten de 

sleutelfunctie Risicobeheer, de sleutelfunctie Interne Audit en de Actuariële Functie. Het bestuur 235 

heeft een bestuurslid voor de risicobeheerfunctie respectievelijk voor de interne audit functie 

(waarnemend) benoemd. Bij de inrichting van de sleutelfuncties heeft het bestuur aansluiting 

gezocht bij de bestaande situatie en is het bestuur uitgegaan van proportionaliteit: 

o Uitvoering vermogensbeheer en pensioenbeheer is uitbesteed. 

o Beperkte complexiteit van de beleggingsportefeuille. 240 

 

Het bestuur heeft voor elk van de functies beleid vastgesteld en evalueert dit beleid minimaal 

eens in de drie jaar.  

 

De (beoogde) sleutelfunctiehouders (SFH) zijn aangemeld bij DNB. DNB heeft ingestemd met de 245 

voordracht van de SFH actuariaat. Het bestuur is in afwachting van reactie DNB op de twee 

andere SFH. 

 

Sleutelfunctie Risicobeheer 

De risicobeheerfunctie bestaat uit de functiehouder risicobeheer (bestuurslid) en de 250 

risicocommissie is de vervuller van de sleutelfunctie Risicobeheer.  

 

De risicobeheerfunctie voert zijn taak uit conform de wettelijke eisen. Hieronder valt in elk geval:  

- Het beoordelen, monitoren en rapporteren van financiële en niet-financiële risico’s aan het 

bestuur;  255 

- Het initiëren van en adviseren over de vormgeving risicobeheer; 

- Gevraagd en ongevraagd adviseren over (de beheersing van) risico’s;  

- Het inrichten van en uitvoering geven aan het risicomanagementraamwerk; 

- Het bestuur faciliteren bij de reguliere identificatie van (toekomstige) risico’s (strategische en 

operationele risico’s) en het bepalen van de (mogelijke) omvang ervan; de risicobeheerfunctie 260 

heeft hierbij zowel een faciliterende als initiërende rol;  

- Het geven van een onafhankelijke opinie (inhoudelijke beoordeling) over de (mogelijke) 

risico’s ten gevolge van bestuursbesluiten (bieden van “countervailing power”);  

- Signalerende en adviserende rol bij het vormgeven van beheersmaatregelen;  

- Het frequent controleren of de risico’s zich nog binnen daartoe vastgestelde risicotoleranties 265 

bevinden en de uitkomsten rapporteren aan het bestuur;  

- Ondersteunen bij de uitvoering van de eigen risico beoordeling.  

 

De functiehouder rapporteert aan het bestuur en aan het intern toezicht. De functiehouder heeft 

een escalatielijn naar de voorzitter van de visitatiecommissie.  270 

 

Sleutelfunctiehouder Risicobeheer 

Het bestuur benoemt een bestuurder, niet zijnde voorzitter van het bestuur, als (waarnemend) 

sleutelfunctiehouder Risicobeheer.  

- De betreffende bestuurder heeft relevante werkervaring opgedaan in deze rol bij het fonds.  275 

- De houder is als bestuurder voldoende betrokken bij de besturing van het fonds en heeft als 

bestuurder tevens voldoende autoriteit en gezag om de functie binnen het bestuur uit te voeren 

en countervailing power te bieden. 
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- Deze bestuurder is, anders dan als lid van het collectieve bestuur, niet betrokken bij de 

beleidsvoorbereiding of opdrachtverstrekking en (monitoring op) uitvoering van de activiteiten 280 

van het fonds, waardoor hij voldoende onafhankelijkheid heeft ten opzichte van de 

beleidsvorming en uitvoering. Dit houdt onder meer in dat de bestuurder geen rechtstreekse rol 

heeft in de aansturing van het bestuursbureau, de vermogensbeheerder en de 

pensioenuitvoerder. De bestuurlijke aansturing van het bestuursbureau, de 

vermogensbeheerder en de pensioenuitvoerder is belegd bij het collectieve bestuur.  285 

- De bestuurder is geen houder van één van de andere sleutelfuncties en maakt geen onderdeel 

uit van de expert teams die audits uitvoeren. 

- De sleutelfunctiehouder Risicobeheer is voorzitter van de risicocommissie en verantwoordelijk 

voor de uitvoering van de werkzaamheden van de vervuller van de Risicobeheerfunctie. 

- De sleutelfunctiehouder Risicobeheer heeft een wettelijke meldingsplicht aan DNB. 290 

- De risicobeheerfunctie maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande risicobeheerrapportages. 

- De taken, rollen en bevoegdheden, als mede de positionering, rapportagelijnen en 

randvoorwaarden voor de functie zijn nader beschreven in een beleidsdocument zoals 

opgenomen in bijlage 8. 

 295 

Sleutelfunctievervuller Risicobeheer 

De risicocommissie is de vervuller van de sleutelfunctie Risicobeheer. De risicocommissie is 

samengesteld uit:  

- de sleutelfunctiehouder Risicobeheer, tevens voorzitter van de risicocommissie,  

- een tweede bestuurder niet zijnde de voorzitter van het fonds (tevens sleutelfunctiehouder 300 

Interne audit), en  

- een extern expert lid, ingevuld door inhuur van de Manager Quality Assurance van de sponsor. 

De Risicocommissie kan zich, indien gewenst, laten ondersteunen door een onafhankelijk externe 

adviseur.  

 305 

Door de wijze van invulling verwacht het bestuur meer gedragenheid voor, en kwaliteit van, de 

adviezen en opinies van de Risicobeheer functie in het bestuur te realiseren. Het bestuur ziet dit 

tevens als een proportionele invulling van de functie.  

 

Het bestuur heeft de volgende maatregelen genomen: 310 

- De bestuurders die lid zijn van de risicocommissie zijn (individueel) niet betrokken bij de 

beleidsvoorbereiding, advisering over en/of uitvoering, anders dan als lid van het collectieve 

bestuur. 

- De houder van de sleutelfunctie Risicobeheer is regievoerder op de activiteiten van de 

sleutelfunctie. Alle leden voeren zelf een deel van de uitvoerende en voorbereidende 315 

werkzaamheden ten behoeve van de commissie uit. Indien specifieke kennis noodzakelijk is kan 

gebruik gemaakt worden van een onafhankelijk externe adviseur. 

- Indien gebruik gemaakt wordt van externe adviseurs treedt de sleutelfunctiehouder 

Risicobeheer op als opdrachtgever en bewaakt hij de kwaliteit en objectiviteit van de 

uitgevoerde werkzaamheden.  320 

 

Sleutelfunctie Interne Audit 

De sleutelfunctie interne audit functie bestaat uit de functiehouder interne audit zijnde de 

voorzitter van het bestuur en de vervulling van de sleutelfunctie Interne Audit. De vervulling van 

de sleutelfunctie Interne Audit wordt op basis van opdrachtverstrekking per audit verleend aan een 325 

extern adviesbureau of aan een voor de audit samengesteld expert team. Dit expert team wordt, 

afhankelijk van de uit te voeren audit, samengesteld uit deskundigen uit het bestuur, de sponsor of 

externe adviseur(s).  

 

De interne audit functie voert zijn taak uit conform de wettelijke eisen. Hieronder valt in elk 330 

geval: 
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- Evaluatie of interne controlemechanismen en andere procedures ter waarborging van de 

integere en beheerste bedrijfsvoering (inclusief uitbestede werkzaamheden) adequaat en 

doeltreffend zijn. 

- Evaluatie van gehele bedrijfsvoering pensioenfonds, onder andere met betrekking tot 335 

inefficiënties of "blinde vlekken“ en de mate waarin de organisatie optimaal is ingericht.  

- Het jaarlijks opstellen van het auditplan. 

- Het uitvoeren van ‘risk-based’ audits. 

- Het afstemmen met externe accountant over administratieve organisatorische inrichting en 

checks & balances. 340 

- Het verrichten van audits, bijvoorbeeld op veranderprocessen en –projecten, onderzoek naar 

opzet, bestaan en werking van beleid op gebied van integriteit, privacy, IT, beloningsbeleid en 

renteafdekkingsbeleid. 

De functiehouder rapporteert zijn bevindingen en aanbevelingen schriftelijk aan het bestuur en 

aan het intern toezicht.   345 

 

Sleutelfunctiehouder Interne Audit 

De voorzitter van het bestuur is tevens sleutelfunctiehouder Interne Audit. De persoon van de 

voorzitter beschikt over de juiste achtergrond, deskundigheid en geschiktheid.  

- De sleutelfunctiehouder Interne Audit is als bestuurder voldoende betrokken bij de besturing 350 

van het fonds en heeft als bestuurder tevens voldoende autoriteit en gezag om de functie 

binnen het bestuur uit te voeren en countervailing power te bieden. 

- De gekozen inrichting is – in het kader van proportionaliteit (voor pensioenfondsen met een 

technische voorziening kleiner dan € 5 miljard) – door de toezichthouder toegestaan mits het 

pensioenfonds aan de volgende voorwaarden voldoet: 355 

o Uitvoering vermogensbeheer en pensioenbeheer is uitbesteed – hieraan wordt door het fonds 

voldaan. 

o Beperkte complexiteit van de beleggingsportefeuille – hieraan wordt door het fonds voldaan. 

o Adequate beheersmaatregelen; het bestuur heeft de volgende maatregelen ingericht: 

▪ De voorzitter is naast zijn rol als voorzitter (anders dan als lid van het collectieve bestuur) 360 

individueel niet betrokken bij de beleidsvoorbereiding of opdrachtverstrekking en 

(monitoring op) uitvoering van de activiteiten van het fonds, waardoor hij voldoende 

onafhankelijkheid heeft ten opzichte van de onderwerpen waarop de audits betrekking 

hebben. Dit houdt onder meer in dat de voorzitter geen rechtstreekse rol heeft in de 

aansturing van het bestuursbureau, de vermogensbeheerder en/of de pensioenuitvoerder. 365 

De bestuurlijke (inhoudelijke) aansturing van het bestuursbureau, de 

vermogensbeheerder en de pensioenuitvoerder is belegd bij het collectieve bestuur. De 

rol van de voorzitter in relatie tot het bestuursbureau is beperkt tot de agenda-technische 

onderwerpen.  

▪ De voorzitter is niet tevens houder van één van de andere sleutelfuncties en maakt geen 370 

onderdeel uit van de risicocommissie. 

▪ De sleutelfunctiehouder Interne Audit heeft een rapportage- en escalatielijn naar de 

voorzitter van de visitatiecommissie. 

▪ De voorzitter wordt in bestuursvergaderingen bij de bespreking van rapportages van de 

Interne Auditfunctie en andere onderwerpen betrekking hebbend op de Interne 375 

Auditfunctie als voorzitter vervangen door een ander bestuurslid. 

▪ De houder Interne Audit stelt jaarlijks een Interne Audit Jaarplan op, dat wordt 

vastgesteld door het bestuur. 

▪ De houder IA is zelfstandig opdrachtgever en inhoudelijk verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de werkzaamheden van de vervuller van de Interne Auditfunctie. 380 

▪ De houder IA heeft een wettelijke meldingsplicht aan DNB. 

▪ De taken, rollen en bevoegdheden, als mede de positionering, rapportagelijnen en 

randvoorwaarden voor de functie zijn nader beschreven in een beleidsdocument zoals 

opgenomen in bijlage 9. 

 385 
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Sleutelfunctievervuller Interne Audit 

De vervulling van de sleutelfunctie IA wordt op basis van opdrachtverstrekking per audit verleend 

aan een extern adviesbureau of aan een voor de audit samengesteld expert team. Dit expert team 

wordt, afhankelijk van de uit te voeren audit, samengesteld uit deskundigen uit het bestuur, de 

sponsor of externe adviseur(s).  390 

Het bestuur is van mening dat op deze wijze de voor de specifiek uit te voeren audit de beste 

expertise kan worden ingezet en dat tevens de onafhankelijkheid ten opzichte van het bestuur, het 

bestuursbureau, de vermogensbeheerder en de pensioenuitvoering is gewaarborgd. Tevens ziet het 

bestuur dit als een proportionele invulling van de functie.  

 395 

Het bestuur heeft de volgende maatregelen genomen: 

- De betrokkenen (inclusief de bestuurders) in het expert team zijn niet betrokken bij de 

beleidsvoorbereiding, advisering over en/of uitvoering van het onderwerp van de audit en zijn 

geen lid van de risicocommissie. 

- Bij de samenstelling van het expert team wordt vastgesteld of er geen sprake is van een 400 

potentieel conflict of interest. Dit wordt gedocumenteerd. 

- De uit te voeren audits worden bepaald op basis van het Interne Audit Jaarplan. 

- De houder van de sleutelfunctie IA is opdrachtgever en bepaalt de scope en het normenkader 

en bewaakt de kwaliteit en objectiviteit van de uitgevoerde audit. 

- De audits worden uitgevoerd conform algemeen geaccepteerde standaarden voor de 405 

uitvoering van interne audits.  

 

Actuariële Sleutelfunctie 

De houder en vervuller van de actuariële functie is tevens de certificerend actuaris. 

 410 

De Actuariële Functie voert zijn taak uit conform de wettelijke eisen. Hieronder valt in elk geval:  

- Het controleren van de berekening van de technische voorzieningen;  

- Het beoordelen van de betrouwbaarheid en adequaatheid van de berekening van de 

technische voorzieningen, waaronder in ieder geval wordt verstaan:  

▪ Het beoordelen of de bij de berekening van de technische voorzieningen gehanteerde 415 

methodieken, onderliggende modellen en aannamen passend zijn;  

▪ Het beoordelen of er voldoende gegevens worden gebruikt bij de berekening van 

technische voorzieningen en het beoordelen van de kwaliteit van die gegevens (hierbij kan 

gebruik worden gemaakt van de werkzaamheden van de accountant); en  

▪ Het toetsen van de bij de berekening van technische voorzieningen gehanteerde aannames 420 

aan de praktijk;  

- Het beoordelen van het premiebeleid en beleid inzake omzetting van pensioenaanspraken 

(bijvoorbeeld bij een waardeoverdracht).  

- Het beoordelen van een eventuele gedragslijn met betrekking tot het aangaan van 

pensioenverplichtingen.  425 

- Het beoordelen van de adequaatheid van herverzekeringsregelingen (indien van toepassing).  

- Het bijdragen aan een eigen risicobeoordeling met betrekking tot verzekeringstechnische 

risico’s.  

De taken, rollen en bevoegdheden, als mede de positionering, rapportagelijnen en 

randvoorwaarden voor de functie zijn nader beschreven in een beleidsdocument zoals opgenomen 430 

in bijlage 10. 

 

De functiehouder rapporteert zijn bevindingen en aanbevelingen op basis van de uitgevoerde 

werkzaamheden schriftelijk aan het bestuur. 

 435 

De benoeming tot sleutelfunctiehouders en -vervullers wordt vermeld in bijlage 3. 
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Toehoorder 

 440 

Het bestuur kan een persoon, niet zijnde een bestuurslid, lid verantwoordingsorgaan of 

dienstverlener, toestaan de vergaderingen bij te wonen. De persoon heeft geen spreek- of 

stemrecht. In het algemeen zal dit een persoon betreffen die kenbaar heeft gemaakt in de 

toekomst zitting te nemen in een van de organen van het fonds.  

 445 

Uitbestede werkzaamheden 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van interne controlemaatregelen gericht op de 

juiste en volledige registratie van de gegevens van het pensioenfonds. Het pensioenfonds heeft op 

het gebied van administratieve organisatie en interne controle maatregelen getroffen ter naleving 450 

van de Sanctiewet 1977 en de op grond van die wet vastgestelde regelingen en besluiten met 

betrekking tot het financieel verkeer. 

 

Het pensioenfonds heeft de pensioenadministratie uitbesteed (zie bijlage 3). De aanlevering van de 

basisgegevens wordt door de salarisadministratie van de aangesloten onderneming verzorgd. Voor 455 

de uitwisseling van gegevens heeft het pensioenfonds in overeenstemming met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) zowel met de administrateur als met de aangesloten 

onderneming een gegevensverwerkersovereenkomst gesloten.  

 

Het bestuur heeft P1P2 als functionaris gegevensbescherming aangesteld die toeziet op de naleving 460 

van de AVG bij verwerkingsactiviteiten.  

 

Het bestuur houdt bij de uitbesteding van werkzaamheden rekening met het bepaalde in de 

Principes voor beheerst beloningsbeleid. 

 465 

Het pensioenfonds heeft de beleggingsadministratie en de beleggingen van het vermogen van het 

pensioenfonds uitbesteed aan een aantal vermogensbeheerders (zie bijlage 3). 

 

Daarnaast heeft het pensioenfonds een custodian (effectenbewaarbedrijf) aangesteld (zie bijlage 

3). 470 

 

Het bestuur heeft een extern accountantsbureau aangesteld (zie bijlage 3). Deze accountant 

controleert jaarlijks de staten voor DNB en doet verslag van zijn werkzaamheden in de vorm van 

een accountantsverklaring, een management letter en een verslag aan het bestuur.  

 475 

Het bestuur heeft een externe waarmerkend actuaris aangesteld (zie bijlage 3). De waarmerkend 

actuaris zal de financiële positie van het pensioenfonds beoordelen volgens de eisen van DNB. De 

waarmerkend actuaris rapporteert eenmaal per jaar aan het fondsbestuur door middel van een 

actuarieel rapport en een actuariële verklaring. Rapportage vindt plaats uiterlijk 1 juli van het jaar 

volgend op het kalenderjaar waarop de rapportage betrekking heeft.  480 

 

De waarmerkend actuaris is tevens de houder van de Actuariële Sleutelfunctie (zie bijlage 3). 

 

Om een scheiding tussen advisering en waarmerking te waarborgen is overeengekomen dat de 

taken van de waarmerkend actuaris en de adviserend actuaris in persoon zijn gesplitst en 485 

ondergebracht bij twee verschillende actuariële bureaus.  
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Beleid voor uitbesteding van de werkzaamheden 

 490 

Het bestuur heeft het beleid vastgesteld voor het uitbesteden van werkzaamheden.  

De hoofdlijnen van dit beleid zijn als volgt: 

 

Risicoanalyse 

Bij het structureel uitbesteden van werkzaamheden worden de daaraan verbonden risico’s voor het 495 

fonds in kaart gebracht. 

 

Waarborgen 

Bij de uitbesteding verlangt het bestuur waarborgen ter beperking/voorkoming van de 

gesignaleerde risico’s. Daartoe worden procedures opgenomen in de overeenkomst met de 500 

‘aannemer’ voor de uitbestede werkzaamheden, bij voorkeur in de vorm van een Service Level 

Agreement. In de Service Level Agreement worden in beginsel onderwerpen als kwaliteit, 

doorlooptijd, calamiteitbeheersing, tijdigheid alsmede boete- en beëindigingsclausules opgenomen. 

Er zal uitsluitend tot uitbesteding van werkzaamheden worden overgegaan als het pensioenfonds 

voldoende waarborgen verkrijgt voor het handhaven van een beheerste en integere bedrijfsvoering 505 

alsmede ter zake van fraudepreventie. 

 

Procedures 

Uitbesteding kan slechts plaatsvinden na een daartoe strekkend bestuursbesluit, waarbij alle 

bestuursleden voor de uitbesteding hebben gestemd. 510 

In principe zal bij de selectie van een uitvoerder bij meerdere partijen een offerte worden 

aangevraagd. Als aan slechts één partij om een aanbieding wordt gevraagd, zal het bestuur zich 

vergewissen van een marktconforme aanbieding. 

 

Beoordeling ‘aannemers’ 515 

De uitvoerende organisatie zal worden beoordeeld op deskundigheid en continuïteit. 

In beginsel zullen werkzaamheden waaraan risico’s verbonden zijn, uitsluitend worden uitbesteed 

aan gerenommeerde organisaties die hun kwaliteit bewezen hebben. 

 

Toezichthouder 520 

Het bestuur zal erop toezien dat bij de uitbesteding zal worden voldaan aan hoofdstuk 4 van het 

‘Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling’ d.d. 18 december 

2006. De mogelijkheid van toezicht door DNB op de uitbestede werkzaamheden dient aldus 

gegarandeerd te worden. 

 525 

In het kader van uitbesteding van cloud diensten is aan DNB gemeld dat het fonds gebruikt maakt 

van cloud diensten voor de deelnemersadministratie (AxyLife) en de DC beleggingen (NNIP). 

 

Controlemechanismen bij uitbesteding 

 530 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van controlemaatregelen gericht op het 

adequaat beheersen van alle voorkomende ‘bedrijfsprocessen’ van het pensioenfonds, met inbegrip 

van een juiste en volledige registratie van de gegevens van het pensioenfonds.  

Als uitvloeisel van die verantwoordelijkheid wordt gestuurd op het zoveel mogelijk beperken van de 

risico’s die samenhangen met uitbestede processen. 535 

 

Het bestuur heeft een aantal controlemechanismen geïntroduceerd die in drie categorieën onder te 

verdelen zijn: 

- algemene controle en interne controle; 

- controle op de uitbestede taken; 540 

- controle op de volledigheid van gegevens. 
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Bij incidentele processen zal het bestuur nagaan of er additionele risico’s optreden die specifieke, 

dan wel aanvullende controlemaatregelen vereisen. 

 545 

Algemene en interne controle 

 

Om een goed overzicht te houden op alle relevante gebeurtenissen en processen vergadert het 

bestuur in beginsel tenminste vier keer per jaar. Daarbij beziet het bestuur of de voortgang van 

processen naar tevredenheid verloopt. Onderdeel van deze algemene controle zal zijn een 550 

beschouwing van de financiële positie van het pensioenfonds. 

Daarnaast vergadert het bestuur zo dikwijls als dat noodzakelijk wordt geacht over specifieke en/of 

spoedeisende aangelegenheden. 

 

In voorkomende gevallen kan worden besloten tot schriftelijke consultering (per e-mail) van de 555 

bestuursleden om de voortgang van de besluitvorming te waarborgen.  

 

Het bestuur zal de voortgang van gemaakte afspraken (laten) bijhouden in een actie- en 

besluitenlijst. 

 560 

Alle aspecten van het (dagelijks) beleid zullen worden bepaald door minimaal twee bestuursleden, 

zodat het vier-ogen-principe gewaarborgd is. 

 

Voor deze algemene en interne controle maakt het bestuur gebruik van de volgende hulpmiddelen. 

- Jaarplanning 565 

Het bestuur hanteert een jaarplanning in de vorm van een checklist om na te gaan of tijdig 

alle, in enig jaar te ondernemen activiteiten worden verricht. In de jaarplanning is 

aangegeven wie welke rol en wanneer dient te vervullen. Deze jaarplanning is ook bestemd 

om het bestuur te ondersteunen in zijn controletaken op de uitbestede werkzaamheden. 

In deze jaarplanning zijn de voor het pensioenfonds jaarlijks terugkerende besluitvormings-570 

momenten en werkzaamheden opgenomen. Ook is een planning opgenomen voor periodiek 

terugkerende zaken die niet aan een jaarcyclus gekoppeld zijn. 

- Monitoring financiële positie 

Naast de gedetailleerde vaststelling van de financiële positie van het pensioenfonds in het 

jaarverslag, wordt op maandelijkse basis inzicht verkregen in die positie. Dit moet het 575 

bestuur onder andere in staat stellen om aan het eind van het jaar op een verantwoorde 

wijze een toeslagbesluit te nemen. 

- Rapportage sleutelfunctiehouders 

Het bestuur heeft in het kader van de IORP wetgeving sleutelfunctiehouders aangesteld. 

Periodiek rapporteren deze functionarissen aan het bestuur over hun aandachtsgebied. Deze 580 

rapportages worden besproken in de bestuursvergaderingen. 

- Rapportage functionaris gegevensbescherming 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft het bestuur een 

functionaris gegevensbescherming aangesteld. Periodiek rapporteert de functionaris aan het 

bestuur over de naleving van de wetgeving, wijzigingen, gerapporteerde datalekken, 585 

onderzoeken en zijn aanbevelingen. Dit wordt besproken in het bestuur en daar waar nodig 

worden acties ondernomen. 

- Goed pensioenfondsbestuur 

Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van een transparant intern toezicht. Daartoe is 

een visitatiecommissie ingesteld.  590 

Daarnaast heeft het bestuur van het pensioenfonds een verantwoordingsorgaan ingesteld. In 

dit verantwoordingsorgaan zijn de werkgevers, deelnemers en gepensioneerden qua 

stemverhouding evenredig vertegenwoordigt.  

De bevindingen van de visitatiecommissie en het verantwoordingsorgaan zijn voor het 

bestuur van belang voor de toetsing van zijn beleid en de beleidsprocedures. 595 

- Gedragscode 
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Voor de interne controle op integriteit, heeft het pensioenfonds een gedragscode opgesteld. 

De compliancefunctie wordt door een complianceofficer vervuld. De gedragscode wordt ten 

minste één maal per jaar aan de orde gesteld bij een bestuursvergadering. Gelijktijdig komt 

dan ook het beleid met betrekking tot mogelijke belangenverstrengeling aan de orde. 600 

- Geschiktheidsplan 

Voor de interne controle op de, in het bestuur, aanwezige geschiktheid, hanteert het bestuur 

het geschiktheidsplan. Aan de hand van een nulmeting en herhaalmetingen wordt de 

aanwezige geschiktheid geïnventariseerd. 

 605 

Deze hulpmiddelen worden ten minste één maal per jaar aan de orde gesteld bij een 

bestuursvergadering. De jaarplanning staat bij elke bestuursvergadering - als algemeen 

controlemiddel - op de agenda. 

 

Controle op uitbestede werkzaamheden 610 

 

Controle op de administratie 

Voor de controle op de administratie laat het bestuur de administrateur periodiek verantwoording 

afleggen, onder meer door middel van het verstrekken van kwartaalrapportages en -overzichten. 

Deze rapportages behelzen onder andere: 615 

- de registratie van de (financiële) gegevens van het pensioenfonds; 

- de stand van zaken van betalingen door de aangesloten werkgever; 

- behandeling van klachten van de aangesloten onderneming en van (gewezen) deelnemers. 

Het bestuur neemt in zijn beoordeling ook mee: 

- de (jaarlijkse) bevindingen van de accountant over de gevoerde administratie; 620 

- eventuele signalen van de aangesloten werkgever en van de (gewezen) deelnemers, al dan 

niet via de betrokken CAO-partijen. 

Controle op het vermogensbeheer 

De vermogensbeheerder handelt conform het door het bestuur verleende beleggingsmandaat. Dit 

onderwerp is nader uitgewerkt in paragraaf 6.3. 625 

 

Controle op volledigheid gegevens 

 

Controle op de juistheid van de door de werkgever opgegeven gegevens 

Via de uitvoeringsovereenkomst met de aangesloten onderneming, bepaalt het pensioenfonds de 630 

wijze waarop en de termijnen waarbinnen de informatie - nodig voor een goede administratieve 

uitvoering van de statuten en het fondsreglement - door de werkgever moet worden verstrekt aan 

het fonds. 

De aangesloten onderneming is door het pensioenfonds in bezit gesteld van (papieren dan wel 

digitale) formulieren voor de gegevensuitwisseling. Deze formulieren worden bij binnenkomst door 635 

de administrateur gecontroleerd op volledigheid. Deze administrateur is Dion (zie bijlage 3). Deze 

controleert de formulieren (indien mogelijk met de gegevens van de Gemeentelijke Basis 

Administratie (GBA)). Bij volledig ingevulde formulieren worden de aangegeven wijzigingen 

doorgevoerd in de administratie. Voor de uitwisseling van gegevens heeft het pensioenfonds in 

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zowel met de 640 

administrateur als met de aangesloten onderneming een gegevensverwerkersovereenkomst 

gesloten. 

 

Controle op de juistheid van premies  

Voorafgaand aan ieder kalanderjaar wordt een inschatting gemaakt van de verschuldigde 645 

jaarpremies voor de aangesloten onderneming. De verschuldigde premie wordt maandelijks bij de 

werkgever in rekening gebracht. Jaarlijks wordt aan de hand van het jaarverslag de definitieve 

premie vastgesteld en verrekend met de voorschotpremie. 
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Managementinformatie 650 

 

Periodiek wordt het bestuur voorzien van informatie over de actuele ontwikkelingen op 

pensioengebied door haar adviseurs. 

 

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter het wenselijk acht of tenminste de helft van de 655 

bestuurders daarom verzoekt, doch tenminste viermaal per jaar en laat zich dan in ieder geval op 

de hoogte brengen van de volgende zaken: 

- de financiële positie van het pensioenfonds (maandelijks); 

- de ontwikkelingen op pensioengebied die acties vereisen (denk aan juridische of fiscale 

veranderingen); 660 

- een evaluatie van de opbrengsten van de beleggingsportefeuille; 

- de afdekking van het renterisico; 

- de uitbesteding van de processen door de pensioenuitvoeringsorganisatie middels een SLA 

rapportage op kwartaalbasis. 

 665 

Het bestuur stelt jaarlijks de statutaire jaarrekening en staten voor DNB vast.  

 

Ieder kwartaal wordt het bestuur geïnformeerd over de ontwikkeling van - en de resultaten uit het 

belegde vermogen, gebaseerd op de rapportage van de vermogensbeheerders. Verder worden 

ieder kwartaal de kwartaalrapportages aan DNB– die worden opgesteld door de administrateur in 670 

samenwerking met de vermogensbeheerders en de adviserend actuaris –  door het bestuur 

besproken en vastgesteld. 

 

Het bestuur laat zich minimaal een keer per jaar, doch in de praktijk nagenoeg elke 

bestuursvergadering, bijstaan door een beleggingsadviseur.  675 

 

Deskundigheid en functioneren van het bestuur 
 

Het bestuur zorgt ervoor dat de deskundigheid van het bestuur binnen het bestuur voldoende op 

peil is. Het beleid ten aanzien van de deskundigheid is vastgelegd in het geschiktheidsplan Het 680 

geschiktheidsplan voorziet erin dat het kennisniveau van het gehele bestuur op het gewenste peil 

blijft. De bestuursleden vullen elkaar aan in deskundigheid en competenties. Het volledige bestuur 

beschikt over deskundigheid (op niveau B) op de volgende aandachtsgebieden:  

- het besturen van een organisatie;  

- relevante wet- en regelgeving;  685 

- pensioenregelingen en pensioensoorten;  

- financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële 

principes en herverzekering;  

- administratieve organisatie en interne controle;  

- communicatie;  690 

- uitbesteding (externe uitvoering).  

 

In het geschiktheidsplan worden de verschillende aandachtsgebieden verdeeld onder de individuele 

bestuursleden. Per aandachtsgebied zijn twee bestuursleden hiervoor verantwoordelijk.  

 695 

Het bestuur draagt er zorg voor dat het via permanente educatie op de hoogte blijft van actuele 

ontwikkelingen op de bovengenoemde aandachtsgebieden. Tegelijkertijd zorgt het bestuur ervoor 

dat zij op de hoogte blijft van de brede maatschappelijke ontwikkelingen die van belang kunnen 

zijn voor de pensioenregeling en de uitvoering daarvan. In het geschiktheidsplan is nadere invulling 

gegeven aan de informatie die het bestuur ontvangt en welke opleidingen en permanente educatie 700 

van toepassing zijn voor nieuwe en zittende bestuursleden. 

 

Het bestuur draagt er verder zorg voor dat de volgende competenties binnen het bestuur aanwezig 

zijn en blijven: het vermogen tot strategisch denken, multidisciplinair denken en oordeelsvorming, 
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verantwoordelijkheid kunnen nemen en over reflecterend vermogen beschikken, omgevingsbewust 705 

zijn, communicatief vermogen, samenwerken, loyaliteit, strategische sturing, stressbestendigheid, 

onafhankelijkheid, authenticiteit, overtuigingskracht, klant- en kwaliteitsgerichtheid, 

besluitvaardigheid en onderhandelingsvaardigheid. Voor de voorzitter geldt: voorzittersvaardigheid 

en leiderschap. 

 710 

Elk jaar wordt er door het bestuur een zelfevaluatie uitgevoerd door het bestuur. Dit gebeurt eens 

in de twee jaar door een derde partij. De voorzitter houdt evaluatiegesprekken met alle 

afzonderlijke bestuursleden. De resultaten van de zelfevaluatie worden besproken in het bestuur. 

Ieder nieuw bestuurslid van het pensioenfonds volgt indien noodzakelijk introductie- en 

vervolgcursussen inzake pensioenen. Het bestuur volgt periodiek diverse vaktechnische cursussen 715 

inzake pensioenen om zich op de hoogte te houden over nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast wordt 

regelmatig relevante literatuur aan de bestuursleden verspreid. De opleidingen en de gevolgde 

seminars worden vastgelegd in een opleidingskaart per bestuurder.  

 

Risicomanagement 720 

 

Het risicomanagement van het pensioenfonds is gericht op het beheersen van risico’s die het 
realiseren van de strategische doelstelling kunnen belemmeren. De facetten van het 

risicomanagement, zoals het risicomanagementproces, de onderkende risico’s en de wijze waarop 

de governancestructuur de uitvoering van het risicomanagement borgt, is vastgelegd in het 725 

integraal risicomanagementbeleid. Dit risicomanagementbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd.  

De missie, visie, kernwaarden en strategische doelstellingen van het pensioenfonds zijn het 

uitgangspunt voor de invulling van het risicomanagement. De risicohouding van het bestuur is 

kader stellend voor de inrichting en besturing van de interne organisatie. Deze risicohouding is 

nader geconcretiseerd door middel van risicobereidheidprincipes. Ten behoeve van het 730 

risicomanagement hanteert het fonds het volgende (RAVC©) denkmodel: 

 
 

Het pensioenfonds maakt binnen het risicomanagement onderscheid naar de strategische risico’s 

en de operationele risico’s.  735 

 

Strategische risico’s (behorend bij de strategische doelstellingen) 

1. Solidariteit en collectiviteit: 
Risico: Verandering van wetgeving die een effect heeft op de solidariteit en collectiviteit van de 
pensioenregeling. 740 
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2. Transparantie en betrokkenheid: 
Risico: Negatieve beeldvorming onder deelnemers ten aanzien van het pensioenfonds en het 

pensioenfondsbestuur als gevolg van publicaties over pensioen in het algemeen in kranten, 

nieuwsberichten etc. Transparantie en heldere communicatie dient dit te voorkomen. 

3. Professionalisering 745 

Risico: Het vinden van interne kandidaten voor het vervullen van de verschillende functies in 
bestuur en verantwoordingsorgaan. 
Het behouden van de interne kandidaten, vanwege de toegenomen regeldruk en complexiteit 
enerzijds en de hoeveelheid tijd die gemoeid is met het besturen van het fonds anderzijds. 
Indien gekozen wordt voor externe bestuurder(s) zal het kostenplaatje negatief veranderen, hoe 750 
lang is de werkgever bereid om toenemende kosten te blijven financieren. 

 
Strategische risico indicatoren DNB 
DNB heeft een tiental risico indicatoren vastgesteld en de inventarisatie uitgevraagd bij het 
pensioenfonds. Deze informatie is gedeeld in het periodiek overleg met DNB. Voor elk van de 755 
genoemde risico indicatoren is een score bepaald en een omschrijving geplaatst zoals het bestuur 
dit risico beoordeeld heeft. Gezien het belang van deze risico’s zullen de indicatoren regelmatig 
(minimaal 1 x per jaar) opnieuw besproken en beoordeeld worden. 

 

Eigenrisicobeoordeling (ERB) 760 
Ten minste eens per 3 jaar voert het fonds een Eigenrisicobeoordeling (ERB) uit. De ERB geeft het 
pensioenfonds inzicht in de samenhang tussen de strategie van het fonds, de materiele risico’s die 
het fonds kunnen bedreigen en de mogelijke consequenties hiervan voor de financiële positie van 
het fonds en de rechten van pensioengerechtigden en van (gewezen deelnemers). Daarnaast wordt 

in de ERB een beoordeling van de doelmatigheid van het risicobeheer van het fonds gegeven. De 765 
ERB is een proces dat uitmondt in een zelfstandig leesbaar document.  
 
Indien sprake is van een door het bestuur gedefinieerde ‘trigger’ voert het bestuur een tussentijdse 

ERB uit. Een trigger moment kan zijn: 

1. Een significante wijziging in het risicoprofiel: 770 

a. Een materiële wijziging in de uitbesteding van de werkzaamheden 

b. Een significante wijziging in de risicohouding 

c. Een significante wijziging van beleid of beleidsuitgangspunten 

d. Een significante wetswijziging 

e. Een significante wijziging in de pensioenregeling 775 

2. Een strategisch besluit met materiële impact op het risicoprofiel van het fonds. 

 

Bij de uitvoering van de ERB wordt waar mogelijk gesteund op het bestaande 
risicomanagementraamwerk van het fonds. Het bestuur gebruikt de uitkomsten van de ERB vanaf 
het moment dat deze beschikbaar zijn, bij de (strategische) besluitvorming.  780 
 
Operationele risico’s 
Het fonds heeft de volgende operationele risico’s geïdentificeerd en benoemd en vastgelegd in een 
risicoregister. De risico’s zijn verdeeld in financiele risico’s en niet-financiele risico’s. Onder de 

beleggingsrisico’s vallen alle risico’s ten aanzien van beleggingen conform de S-formule van DNB.  785 
 

Financiële risico’s  Risk appetite 

S1- Renterisico max. score van 12; het fonds accepteert hier een 
redelijk hoge score omdat onderkend wordt dat 
beleggingen te allen tijde een risico vormen en 
nauwlettend gemonitord dienen te worden om 

snel en adequaat op ontwikkelingen te kunnen 
reageren. 
 

S2- Zakelijke waarden risico 

S3- Valutarisico 

S4- Grondstoffen risico 

S5- Kredietrisico 

S6- Verzekeringstechnisch risico  

S7- Liquiditeitsrisico 

S8- Concentratierisico 

S9- Operationeel risico – beleggingen 

S10- Actief beheer risico 

Inflatierisico max. score van 12 
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Niet-financiële risico’s   

Operationele risico’s max. score van 4 

Uitbestedingsrisico max. score van 4 

Uitvoeringsrisico max. score van 4 

IT risico’s max. score van 4 

Sponsor risico  max. score van 4 

Juridische risico’s max. score van 4 

Integriteitsrisico’s  algemene maximale score van 4 (SIRA) 

 
Het pensioenfonds heeft voor de verschillende risico’s de (ex-ante) risk appetite score bepaald. 
Deze zijn opgenomen in de tabel hierboven. De wijze van totstandkomen van de scores is 
beschreven in het integraal risicomanagementbeleid. Deze scores zijn tevens vastgelegd in het 790 
risicoregister van het fonds.  
Jaarlijks wordt het risicoregister beoordeeld door de risicocommissie, aanpassingen zullen worden 
besproken en geaccordeerd door het bestuur. 
 

Thematische risico analyses 795 
In aanvulling op keten-risico-analyses voert het bestuur van het fonds periodiek risicoanalyses uit 
op specifieke thema’s. Bij de bepaling van de thema’s en de frequentie laat het fonds zich leiden 
door haar initiële risico-inschatting en/of de vereisten uit wet- en regelgeving. Ook voor de 
thematische risico-analyses geldt dat deze worden uitgevoerd voor de gehele procesketen van het 

fonds.  800 
 
Het fonds onderscheidt de volgende thematische risico analyses: 

• De systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) – minimaal jaarlijks  
Het integriteitsrisico is een integraal onderdeel van het jaarlijkse risico identificatie 
proces.  805 

• IT – en cybersecurity risicoanalyse (databeveiliging) – minimaal eens per 2 jaar. 

• Privacy (AVG compliance, keten in verwerkingsregister) – minimaal eens per 2 jaar.  

• Uitbesteding en contractmanagement – eens per 2 jaar. 

 

De laatste bijstelling heeft plaatsgevonden in de bestuursvergadering van 18 december 2019. 810 

 

Gedragscode en compliance beleid 

 

Het pensioenfonds heeft een gedragscode ingesteld voor het bestuur en al diegenen die voor, 

namens of in opdracht van het pensioenfonds werken en alle door het bestuur aan te wijzen 815 

betrokkenen, ter voorkoming van conflicten tussen het belang van het pensioenfonds en de 

privébelangen van betrokkenen alsmede ter voorkoming van het gebruik van vertrouwelijke 

informatie van het pensioenfonds voor privédoeleinden. In de gedragscode zijn bepalingen 

opgenomen om belangenverstrengelingen van de bestuursleden, de leden van het 

verantwoordingsorgaan en de leden van de visitatiecommissie te voorkomen.  820 

 

Jaarlijks vullen de betrokkenen een vragenlijst is ten aanzien van de naleving van de gedragscode, 

opgave van privérelaties en nevenwerkzaamheden. Insiders vullen daarnaast nog een vragenlijst 

uitvraag privé beleggingstransacties in. De ingevulde vragenlijsten wordt opgestuurd naar de 

compliance officer.  825 

 

Bij uitbesteding aan derden wordt aan dienstverleners gevraagd om een verklaring in te vullen dat 

zij over een eigen gedragscode en een incidenten- en klokkenluidersregeling beschikken. 

 

Integriteit en onafhankelijkheid vormen een eerste voorwaarde om te kunnen besturen. Het 830 

bestuur heeft daarvoor het compliance beleid vastgelegd. Het compliance beleid heeft als 

doelstelling het voorkomen van:  

- benadeling van derden; 

- voorwetenschap; 
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- witwassen; 835 

- terrorismefinanciering; 

- belangenverstrengeling; 

- fraude; 

- onoorbaar handelen. 

 840 

In het compliance beleid worden deze risico’s per onderdeel gedefinieerd en wordt aangegeven 

welke beheersmaatregelen zijn getroffen. Jaarlijks zal het bestuur bezien of het compliance beleid 

nog up-to-date is en zullen - indien nodig - aanvullende maatregelen worden getroffen.  

 

Het pensioenfonds beschikt over een klachten- en incidentenregeling, evenals een 845 

klokkenluidersregeling. 

 

Compliance officer 

 

Als compliance officer is P.Verburgh, voormalig secretaris van het fonds en werkzaam bij de 850 

aangesloten onderneming, door het pensioenfonds aangesteld. 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.  

 

De compliance officer heeft een zelfstandige en onafhankelijke positie binnen het pensioenfonds. 855 

De compliance officer faciliteert, adviseert en toetst het bestuur bij het implementeren en 

onderhouden van compliance in de organisatie. De compliance officer ziet toe op de naleving van 

wet- en regelgeving, alsmede op het werken volgens de regels en normen 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 860 

beleidsadviseur van het pensioenbureau. 

 

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 diverse uitvragen. De rapportage wordt besproken 865 

in een bestuursvergadering en vastgelegd in de notulen. 

In het geval van ernstige compliance-incidenten wordt direct gerapporteerd, zowel in de 

hiërarchische als in de functionele compliance lijn.  

 

Klachten- en geschillenregeling 870 

 

Het pensioenfonds kent een klachten- en geschillenregeling. In deze regeling is de procedure 

omschreven ingeval van een klacht of een geschil. In eerste instantie wordt door administratie 

binnen vier weken een gemotiveerd schriftelijk standpunt aan de belanghebbende opgestuurd. 

Indien de belanghebbende niet wenst te berusten in dit standpunt dan kan hij/zij daar binnen vier 875 

weken bezwaar tegen aantekenen. Het bestuur zal daar, na een gedegen onderzoek met hoor en 

wederhoor, binnen twee maanden schriftelijk op reageren. De deelnemer kan dan nog besluiten om 

het geschil of de klacht voor te leggen aan de Ombudsman Pensioenen. Het pensioenfonds zal zich 

in principe houden aan de uitspraak van de Ombudsman Pensioenen. 

 880 

Intern toezicht 

 

Het interne toezicht zal worden vormgegeven door middel van een periodieke visitatie, ten minste 

eenmaal per jaar, door een visitatiecommissie bestaande uit onafhankelijke externe deskundigen. 

De leden van de visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur na een bindende voordracht 885 

van het verantwoordingsorgaan en ontslagen door het bestuur na bindend advies van het 

verantwoordingsorgaan. De leden van de visitatiecommissie kunnen maximaal acht jaar zitting 

hebben in de visitatiecommissie. Het lidmaatschap van de visitatiecommissie is niet verenigbaar 

met het lidmaatschap van het bestuur of het verantwoordingsorgaan. 
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De sleutelfunctiehouder risicobeheer en de sleultelfunctiehouder interne audit hebben een 890 

rapportage- en escalatielijn naar de voorzitter van de visitatiecommissie, naast de rapportagelijn 

naar het bestuur. 

 

Verantwoordingsorgaan 

 895 

Het pensioenfonds kent een adviesorgaan in de vorm van een verantwoordingsorgaan. Het 

verantwoordingsorgaan bestaat uit een vertegenwoordiger van de aangesloten onderneming, een 

vertegenwoordiger van de deelnemers en een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. 

De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor een periode van vier jaar. 

 900 

Het bestuur bespreekt tenminste eenmaal per jaar het gevoerde beleid en de resultaten daarvan 

met het verantwoordingsorgaan. 

 

Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van 

bestuur aan de hand van het concept jaarverslag, de concept jaarrekening en andere informatie, 905 

waaronder de bevindingen van het interne toezicht, over het door het bestuur gevoerde beleid, 

alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het 

bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het pensioenfonds opgenomen.  

 

Het verantwoordingsorgaan heeft daarnaast op een aantal onderwerpen adviesrecht. De taken, 910 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in een 

reglement.  

 

Communicatiebeleid 

 915 

Het bestuur voldoet aan de communicatieverplichtingen die wettelijk zijn voorgeschreven. Het 

bestuur heeft zich optimale communicatie over de verschillende aspecten van de pensioenregeling 

van het pensioenfonds tot doel gesteld.  

Het communicatiebeleid richt zich op informatieverstrekking aan alle belanghebbenden bij het 

pensioenfonds. Het bestuur heeft een communicatie(beleids-)plan opgesteld. 920 

 

In het communicatiebeleid zijn de volgende communicatiedoelen opgenomen: 

- De doelgroepen zijn zich bewust van het belang van een goede pensioenvoorziening; 

- De doelgroepen zijn zich bewust van het belang van de pensioenregeling als 

arbeidsvoorwaarde; 925 

- De doelgroepen zijn zich bewust van hun eigen rol en hun eigen verantwoordelijkheden t.a.v. 

de pensioenregeling en het pensioenfonds; 

- De doelgroepen hebben vertrouwen in het pensioenfondsbestuur en in de uitvoering van de 

pensioenregeling door het pensioenfonds; 

- De doelgroepen weten waar informatie over de pensioenregeling of over het pensioenfonds 930 

gevraagd of geraadpleegd kan worden.  

 

Om deze doelen te bereiken hanteert het pensioenfonds de volgende communicatiestrategieën: 

- Tijdig en op een correcte, duidelijke en evenwichtige wijze communiceren naar alle 

doelgroepen; 935 

- De doelgroepen zo breed en - voor hun doelgroep - specifiek mogelijk informeren over de voor 

hen relevante pensioenonderwerpen; 

- De inzet van communicatiemiddelen zoveel mogelijk afstemmen op de informatiebehoeften en 

kenmerken van de doelgroep; 

- Zoveel mogelijk toepassen van gelaagdheid in alle communicatiemiddelen; 940 

- De personen uit de doelgroepen zoveel mogelijk stimuleren om de benodigde informatie zelf te 

gaan halen; 
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- Waar verplicht - op grond van wet, richtlijn DNB/AFM of landelijk beleid pensioenkoepels – 

personen uit de doelgroepen schriftelijk informeren; 

- Voldoen aan wet- & regelgeving. 945 
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2. Procedures en criteria voor de aansluiting van 

ondernemingen bij het pensioenfonds en voor het verkrijgen 

van het deelnemerschap van haar werknemers 950 

 

 

2.1 Aansluiting onderneming 
 

Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit voor de werknemers van de aangesloten 955 

onderneming, Croda Nederland B.V. (aangesloten onderneming). De wederzijdse 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rechten en (financiële) plichten zijn vastgesteld in een 

uitvoeringsovereenkomst. Tevens heeft de aangesloten onderneming een pensioenovereenkomst 

gesloten met de vakvereniging inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen. 

 960 

 

2.2 Verkrijging deelnemerschap 
 

Deelnemer aan de pensioenregeling is de werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst 

pensioenaanspraken verwerft jegens het pensioenfonds en voldoet aan de voorwaarden als bedoeld 965 

in artikel 2 van het van toepassing zijnde pensioenreglement.  
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3. Hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst 
 970 

Inleiding 

 

De afspraken over de uitvoering van de pensioenovereenkomst tussen het pensioenfonds en de 

aangesloten onderneming zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. 

 975 

 

3.1 Wijze vaststelling verschuldigde premie 
 

De wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld, alsmede de hoogte van de 

verschuldigde premie, worden behandeld in paragraaf 6.2. De aangesloten onderneming kan door 980 

het pensioenfonds worden verplicht tot betaling van hogere bijdragen. De aangesloten 

onderneming heeft geen rechten om de hiervoor genoemde bijdragen in enig jaar te verlagen, 

tenzij de onverminderde betaling van de bijdragen door de aangesloten onderneming gezien de 

financiële positie van de aangesloten onderneming niet verantwoord is.  

 985 

 

3.2 Premiebetaling 
 

DB-regeling1 
 990 

De werkgeverspremie en de op het loon van de werknemer ingehouden werknemerspremie wordt 

in twaalf termijnen door de aangesloten onderneming uiterlijk binnen een maand na afloop van 

elke maand, aan het pensioenfonds betaald. 

De aangesloten onderneming voldoet de totale verschuldigde premie, bestaande uit de 

werkgeverspremie en de werknemerspremies, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het 995 

kalenderjaar aan het pensioenfonds. De in enig jaar af te dragen premie op jaarbasis is ten minste 

gelijk aan de in dat jaar door de werknemers verschuldigde jaarlijkse bijdragen. Ingeval van een 

beëindiging van de deelneming wordt de ten tijde van de beëindiging nog verschuldigde premie 

binnen dertien weken voldaan. 

 1000 

DC-regeling2 
 

De premie voor de DC-regeling bestaat uit de aan de deelnemers toegezegde premies en de 

risicopremies voor het partner- en wezenpensioen in de module beleggingspensioen. De aan de 

deelnemers toegezegde premies in de module beleggingspensioen worden in twaalf termijnen 1005 

uiterlijk binnen een maand na afloop van elke maand, door de aangesloten onderneming op de 

individuele beleggingsrekening van de deelnemers bij de vermogensbeheerder gestort.  

 

Het pensioenfonds ziet erop toe dat de aangesloten onderneming de premies binnen de genoemde 

termijnen aan de vermogensbeheerder overmaakt en kan maatregelen nemen om te 1010 

bewerkstelligen dat de aangesloten onderneming eventuele achterstanden voldoet. 

 

De risicopremies voor het partner- en wezenpensioen in de module beleggingspensioen worden 

maandelijks door de aangesloten onderneming gelijktijdig met de premie betaling voor het 

basispensioen aan het pensioenfonds betaald.  1015 

 

 

  

 
1 DB-regeling betreft de basismodule uit het pensioenreglement Combinatiepensioen 2006 
2 DC-regeling betreft de module beleggingspensioen uit het pensioenreglement Combinatiepensioen 2006 
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3.3 Informatieverstrekking door werkgever aan pensioenfonds 
 1020 

De aangesloten onderneming is verplicht werknemers bij het pensioenfonds aan te melden en bij 

uitdiensttreding af te melden en de, in de uitvoeringsovereenkomst genoemde, voor de uitvoering 

benodigde gegevens en mutaties in deze gegevens aan het pensioenfonds te leveren. Voor de 

uitwisseling van gegevens heeft het pensioenfonds in overeenstemming met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming met de aangesloten onderneming een 1025 

gegevensverwerkersovereenkomst gesloten.  

 

De aangesloten onderneming informeert het pensioenfonds wie als rechtsgeldige 

vertegenwoordiger kan optreden voor de betrokken deelnemers bij een wijziging van de 

pensioenovereenkomst.  1030 

 

De aangesloten onderneming informeert het pensioenfonds binnen 10 dagen over een wijziging van 

de pensioenovereenkomst. De informatie dient schriftelijk te worden verstrekt en een volledige 

opsomming te bevatten van de overeengekomen wijzigingen.  

 1035 

 

3.4 Procedures premiebetalingsachterstand 
 
Het pensioenfonds informeert elk kwartaal schriftelijk aan het verantwoordingorgaan indien sprake 

is van een premieachterstand ter grootte van 5% van de totale door het pensioenfonds te 1040 

ontvangen jaarpremie en tevens niet voldaan wordt aan de bij of krachtens de Pensioenwet 

geldende eisen inzake het minimaal vereist eigen vermogen.  

 

Gedurende de in het vorige lid bedoelde situatie informeert het pensioenfonds tevens elk kwartaal 

de ondernemingsraad van de aangesloten onderneming. 1045 

 

 

3.5 Procedures wijziging pensioenovereenkomst 
 

Het pensioenfonds stelt een pensioenreglement op en wijzigt dit in overeenstemming met de 1050 

bepalingen uit de statuten en de pensioenovereenkomst. Nadat het pensioenfonds kennis heeft 

genomen van de wijziging van de pensioenovereenkomst stelt het pensioenfonds een aangepast 

pensioenreglement in concept op en legt deze voor aan de aangesloten onderneming en de 

rechtsgeldige vertegenwoordiger van de deelnemers. 

 1055 

Indien aanpassing van het pensioenreglement volgens het pensioenfondsbestuur wenselijk of 

noodzakelijk is, dan vindt over deze aanpassing en over de eventueel tevens benodigde aanpassing 

van de pensioenovereenkomst vooraf overleg plaats tussen het pensioenfondsbestuur, de 

aangesloten onderneming en de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de deelnemers. Het 

pensioenfondsbestuur is bevoegd om gedurende de periode dat het overleg plaatsvindt eventueel 1060 

tijdelijk noodzakelijke maatregelen te treffen.  

 

Het pensioenfondsbestuur is zelfstandig bevoegd cq. verplicht om het pensioenreglement in 

overeenstemming te brengen met (gewijzigde) wet- en regelgeving. Reglementsvariabelen die 

periodiek o.b.v. een vaste methodiek worden vastgesteld kunnen na de vaststelling door het 1065 

pensioenfondsbestuur zelfstandig in het pensioenreglement worden aangepast. De aangesloten 

onderneming en de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de deelnemers worden zo spoedig 

mogelijk geïnformeerd over deze aanpassingen. 

 

3.6 Voorwaarden toeslagverlening 1070 

 

Het toeslagbeleid van het pensioenfonds is een voorwaardelijke toeslagregeling. Voor de toeslagen 

wordt niet gereserveerd en er wordt geen premie voor betaald. Op basis van de leidraad ten 
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aanzien van toeslagverlening, kan het bestuur besluiten tot aanpassing van de pensioenaanspraken 

van zowel actieve -, als inactieve deelnemers. Een nadere uitwerking van het toeslagbeleid is 1075 

opgenomen in paragraaf 6.4.  

 

3.7 Procedures aangaande besluiten omtrent vermogensoverschot en 
vermogenstekort 

 1080 

Vermogensoverschot 
 
Van een vermogensoverschot is sprake als 

- De beleidsdekkingsgraad minimaal gelijk is aan de dekkingsgraad die hoort bij het vereist eigen 

vermogen, en 1085 

- De technische voorzieningen en de aan het pensioenfonds verstrekte leningen volledig door 

waarden worden gedekt, en 

- De voorwaardelijke toeslagen met betrekking tot de voorgaande tien jaar zijn verleend en ook 

in de toekomst kunnen worden verleend, en 

- De eventuele verleende kortingen op de pensioenaanspraken en pensioenrechten in de 1090 

voorgaande tien jaar zijn gecompenseerd. 

 

Vermogenstekort 
 

Indien de beleidsdekkingsgraad per het einde van een kalenderkwartaal minder bedraagt dan de 1095 

dekkingsgraad behorende bij het vereist eigen vermogen, is er sprake van een vermogenstekort. 

Het pensioenfonds moet dan een herstelplan indienen bij DNB, zie verder hoofdstuk 6.1d. 

 

De aangesloten onderneming dient in het kader van een vermogenstekort bij te dragen aan het 

herstel van de financiële situatie van het pensioenfonds, zoals omschreven in het premiebeleid in 1100 

hoofdstuk 6.2.  

 

Pensioenaanspraken kunnen in geval van een vermogenstekort uitsluitend worden gekort als wordt 

voldaan aan de voorwaarden genoemd in hoofdstuk 8.1. 

 1105 

3.8 Betalingsvoorbehoud aangesloten onderneming 
 

De aangesloten onderneming behoudt zich het recht voor om zijn bijdrage aan het pensioenfonds 

tussentijds te verminderen, op te schorten of te beëindigen in geval van een ingrijpende wijziging 

van omstandigheden. Hiervan kan onder meer sprake zijn bij: 1110 

- Een wijziging in de verplichte sociale verzekeringswetten. 

- Een verplichte deelname voor de werknemers (of een deel van de werknemers) aan een 

bedrijfstakpensioenfonds. 

- Onverminderde betaling van de bijdragen onverantwoord is gezien de financiële positie van de 

aangesloten onderneming. 1115 

 

Zodra de aangesloten onderneming van dit voorbehoud gebruik maakt, zal het pensioenfonds 

degenen wier pensioen of aanspraak op pensioen daardoor worden getroffen hier direct schriftelijk 

over informeren. 

 1120 

3.9 Vrijwillige pensioenregelingen 
 

Het pensioenfonds voert een vrijwillige pensioenregeling uit waar deelnemers tot 1 januari 2013 

aan konden deelnemen (de Module Spaarpensioen). Op grond van deze vrijwillige pensioenregeling 

kon tot 1 januari 2013 gespaard worden voor een aanvulling op de in het pensioenreglement 1125 

benoemde pensioensoorten.  
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4. Hoofdlijnen van de pensioenregelingen 
 1130 

De pensioenregelingen zijn van kracht vanaf 1 september 2007 en zijn vastgelegd in respectievelijk 

het Pensioenreglement Combinatiepensioen 2006 (voor werknemers die op 31 december 2005 

deelnemer waren aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Noblesse en die zijn 

geboren op of na 1 januari 1950 en voor werknemers die vanaf 1 januari 2006 in dienst zijn 

getreden) en het Pensioenreglement 2006 (voor werknemers die op 31 december 2005 deelnemer 1135 

waren aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Noblesse en die zijn geboren vóór 1 

januari 1950). 

 

Het Pensioenreglement 2006 kent geen (gewezen) deelnemers meer, maar alleen 

pensioengerechtigden. Dit pensioenreglement wordt daarom niet meer in de abtn omschreven. 1140 

 

Het Pensioenreglement Combinatiepensioen 2006 is een hybride regeling bestaande uit een 

basismodule (op basis van een middelloonregeling), een beleggingsmodule (op basis van 

beschikbare premie) en een per 1 januari 2013 gesloten spaarmodule. 

 1145 

De pensioenregeling is per 1 januari 2015 aangepast aan de gewijzigde fiscale grenzen 

(Witteveenkader) waarvan de uitgangspunten zijn vastgelegd in een uitvoeringsopdracht die op 29 

maart 2016 is ondertekend door het bestuur van het pensioenfonds en door sociale partners (zie 

bijlage 6). De uitvoeringsopdracht is het laatst herzien en getekend op 10 december 2018. 

 1150 

De belangrijkste (geactualiseerde) kenmerken van het Pensioenreglement 

Combinatiepensioen 2006 zijn: 

 

 

Module basispensioen 1155 

 

Karakter regeling - Middelloon met voorwaardelijke toeslagverlening 

Deelnemer - Werknemer in dienst van de aangesloten onderneming 

Pensioenrichtdatum - Eerste van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 67 

wordt 

Deelnemersjaren - De jaren vanaf de datum indiensttreding tot maximaal de 

pensioenrichtdatum 

Pensioensalaris - Het bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag en 

eventueel een persoonlijke toeslag, een ADV-toeslag, 

ploegentoeslag en afbouw ploegentoeslag. Het maximum 

pensioensalaris in 2020 bedraagt € 110.111 

Beleggingspensioengrens - De beleggingspensioengrens bedraagt per 1 januari 2020  

€ 56.195 

Pensioengrondslag - Het pensioensalaris tot maximaal de 

beleggingspensioengrens minus de opbouwdrempel 

Opbouwdrempel - Het bedrag van het pensioensalaris waarboven 

pensioenaanspraken worden opgebouwd. De 

opbouwdrempel bedraagt per 1 januari 2020 € 16.475.  

Aanpassing opbouwdrempel/ 

beleggingspensioengrens 

- De opbouwdrempel wordt jaarlijks aangepast 

overeenkomstig de feitelijke toeslagverlening voor de 

deelnemers 

Premiegrens - Maximum van € 56.195 per 1 januari 2020 

AOP-uitkeringsdrempel - Per 1 juli 2020 € 58.145 

Ouderdomspensioen - Het ouderdomspensioen is voor elk pensioenjaar gelijk 

aan 1,855% maal de voor dat jaar vastgestelde 

pensioengrondslag, per 1 januari 2020 

Partnerpensioen - 70% van het bereikbare ouderdomspensioen  
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Wezenpensioen - 20% van het bereikbare partnerpensioen. Bij volle wezen 

wordt dit bedrag verdubbeld 

Arbeidsongeschiktheidspensioen 

ingevolge de WIA 

- 65% van het gedeelte van het pensioensalaris dat uitgaat 

boven de AOP-uitkeringsdrempel bij volledige 

arbeidsongeschiktheid. Bij de vaststelling voor het 

arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximum 

pensioensalaris van € 107.593. 

 Mate arbeidsongeschikt  Hoogte uitkering 

  80 tot 100% 100,0% 

  65 tot 80% 72,5% 

  55 tot 65% 60,0% 

  45 tot 55% 50,0% 

  35 tot 45% 40,0% 

Premievrijstelling bij 

arbeidsongeschiktheid ingevolge WIA 

- Bij arbeidsongeschiktheid wordt de pensioenopbouw 

afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid 

voortgezet conform bovenstaande 5 klassen 

Toeslagverlening deelnemers - Voorwaardelijk op basis van de algemene 

loonontwikkeling van de aangesloten onderneming 

Toeslagverlening gewezen deelnemers 

en pensioengerechtigden 

- Voorwaardelijk op basis van het CBS-indexcijfer van de 

consumentenprijsindex, alle huishoudens afgeleid. Het 

toeslagpercentage wordt bepaald over de periode van 1 

januari tot en met 31 december van het aan het boekjaar 

voorafgaande jaar 

Mate van toekenning van 

toeslagverlening 

- Voorwaardelijk, zie paragraaf 6.4 

   

Flexibiliseringmogelijkheden:   

- vervroeging pensioendatum - De pensioenrichtdatum is de eerste van de maand waarin 

de (gewezen) deelnemer 67 wordt. De deelnemer kan het 

ouderdomspensioen eerder laten ingaan. Bij vervroeging 

vindt, uitgaande van collectieve actuariële neutraliteit, 

korting plaats 

- uitstel pensioendatum - De deelnemer kan het ouderdomspensioen uit stellen tot 

maximaal vijf jaar na de AOW-datum, zolang de 

dienstbetrekking wordt voortgezet. Bij uitstel wordt het 

ouderdomspensioen verhoogd op basis van collectieve 

actuariële neutraliteit. De pensioenopbouw loopt bij uitstel 

door tot pensioendatum 

- deeltijdpensionering - Deeltijdpensionering is mogelijk, echter ook de kapitalen 

uit de modules beleggings- en spaarpensioen zullen 

(deels) aangewend worden voor een direct ingaand 

ouderdomspensioen 

- wijziging van de verhouding tussen 

  ouderdomspensioen en 

  partnerpensioen  

- Bij beëindiging van het deelnemerschap en op de 

pensioendatum kunnen de deelnemer en de gewezen 

deelnemer kiezen voor een wijziging van de verhouding 

tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen 

- variatie in de hoogte van de  

  pensioenuitkering 

- De mogelijkheid bestaat om gedurende een bepaalde 

periode een hoger pensioen en daarna een lager pensioen 

uit te keren (of andersom). Daarbij mag de hoge uitkering 

niet meer dan 33% hoger zijn dan de lage uitkering 

   

Flexibiliseringsfactoren - De flexibiliseringsfactoren worden jaarlijks vastgesteld op 

basis van de fondsgrondslagen per 30 september 

(rentepeildatum) van het jaar voorafgaand aan het 

boekjaar waarin de factoren van toepassing zijn. Jaarlijks 
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toetst het bestuur of de wijziging van de rekenrente meer 

bedraagt dan 0,25%. Indien dit niet het geval is, dan kan 

het bestuur besluiten om de flexibiliseringsfactoren niet 

aan te passen 

   

Aanvullende verzekering - De deelnemer kan voor eigen rekening een ANW-hiaat 

verzekering afsluiten ter grootte van € 6.000 of € 12.000 

per jaar 

Deelnemersbijdrage - 2% van het pensioensalaris boven de opbouwdrempel tot 

aan maximaal de beleggingspensioengrens. Verder kan de 

deelnemersbijdrage jaarlijks per 1 juli worden verhoogd 

of verlaagd op basis van de dekkingsgraad. Per 1 juli 

2019 is de werknemersbijdrage 2,13% 

 

 

Module beleggingspensioen 
 1160 

Karakter regeling - Beschikbare premieregeling 

Deelnemer - Deelnemer in de basismodule van wie het pensioensalaris 

boven de beleggingspensioengrens uitkomt 

Pensioenrichtdatum - Eerste van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 67 

wordt 

Deelnemersjaren - De jaren vanaf de datum indiensttreding tot maximaal de 

pensioenrichtdatum 

Pensioensalaris - Gelijk aan het bruto jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag 

en eventueel een persoonlijke toeslag, een ADV-toeslag, 

ploegentoeslag en afbouw ploegentoeslag 

Beleggingspensioengrens - De beleggingspensioengrens bedraagt per 1 januari 2020  

€ 56.195 

Premiegrens - Maximum van € 56.195 per 1 januari 2020 

Pensioengrondslag - Het pensioensalaris minus de beleggingspensioengrens, 

met een maximum pensioensalaris van € 110.111 (2020) 

Aanpassing beleggingspensioengrens - De beleggingspensioengrens wordt jaarlijks aangepast 

overeenkomstig de feitelijke toeslagverlening in de 

module basispensioen voor de deelnemers 

Ouderdomspensioen - Ouderdomspensioenkapitaal wordt opgebouwd conform 

onderstaande premiestaffel (gericht op een jaarlijkse 

opbouw van pensioenaanspraken van 1,738%): 

  15 – 19 jaar 3,9%  

  20 – 24 jaar 4,4%  

  25 – 29 jaar 5,4%  

  30 – 34 jaar 6,6%  

  35 – 39 jaar 8,0%  

  40 – 44 jaar 9,8%  

  45 – 49 jaar 11,9%  

  50 – 54 jaar 14,9%  

  55 – 59 jaar 18,0%  

  60 – 64 jaar 22,4%  

  65 – 66 jaar 26,8%  

Partnerpensioen - In principe wordt het beschikbare kapitaal op 

pensioendatum aangewend voor de aankoop van een 

ouderdoms- en partnerpensioen in de verhouding 100:70 

Partnerpensioen bij overlijden vóór de 

pensioendatum 

- 1,0745% (2020) van de pensioengrondslag maal het 

aantal pensioenjaren. Dit pensioen is op risicobasis 

verzekerd 
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Wezenpensioen - Naast een ouderdoms- en partnerpensioen heeft de 

deelnemer ook de mogelijkheid een wezenpensioen aan te 

kopen 

Wezenpensioen bij overlijden vóór de 

pensioendatum 

- 20% van het partnerpensioen bij overlijden vóór de 

pensioendatum. Bij volle wezen wordt dit bedrag 

verdubbeld 

Flexibiliseringmogelijkheden - Conform de module basispensioen 

Deelnemersbijdrage - Boven de premiegrens is een bijdrage verschuldigd van 

5% van het pensioensalaris boven de premiegrens  

 

 

Module spaarpensioen 

 

Karakter regeling - Deze regeling is per 1 januari 2013 gesloten, er wordt 

vanaf 1 januari 2014 geen premie of eenmalige bijdrage 

meer betaald  

Opbouw en aanwending 

pensioenkapitaal 

- Het pensioenkapitaal wordt bij de externe 

vermogensbeheerder opgebouwd. Op de pensioendatum 

wordt het kapitaal bij een externe verzekeraar aangewend 

voor een ouderdomspensioen en/of partnerpensioen en/of 

wezenpensioen 

Overlijden vóór de pensioendatum - Het opgebouwde pensioenkapitaal wordt aangewend voor 

de aankoop bij een externe verzekeraar voor een 

partnerpensioen en/of wezenpensioen 

 1165 
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5. Herverzekering 
 

Herverzekeringsbeleid 
 1170 

Het pensioenfonds heeft een risicoherverzekeringscontract afgesloten met een herverzekeraar (zie 

bijlage 3). Dit contract heeft een contractduur vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. 

Op 30 september 2020 heeft het bestuur besloten het contract te verlengen, contractduur 1 januari 

2021 tot en met 31 december 2025. Het contract betreft een risicoherverzekeringscontract waarin 

de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s volledig zijn herverzekerd.  1175 

 

De risicokapitalen worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld voor alle actieve deelnemers. 

 

Het risicokapitaal bij overlijden is gelijk aan de contante waarde bij ingang van het totale 

partnerpensioen in de basismodule en beleggingsmodule verminderd met de technische 1180 

voorziening van het opgebouwde ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Eveneens wordt het 

opgebouwde kapitaal in de module beleggingspensioen in mindering gebracht. 

 

Het risicokapitaal voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is gelijk aan de contante waarde van de 

van het arbeidsongeschiktheidspensioen op dat moment.  1185 

Het risicokapitaal voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is gelijk aan de contante 

waarde van de toekomstige pensioenopbouw in de module basispensioen en de contante waarde 

van de toekomstige beschikbare premies in de module beleggingspensioen. 

 

Voor de berekening van de risicokapitalen wordt uitgegaan van de grondslagen van het fonds en de 1190 

rentetermijnstructuur die het pensioenfonds hanteert per 31 december van het vorige jaar. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de opslagen voor excasso en wezenpensioen als omschreven in 

hoofdstuk 6.1.b.Er wordt geen rekening gehouden met een solvabiliteitsopslag. 

 

Verrekening risicopremie met werkgever 1195 

 

De aan de herverzekeraar verschuldigde risicopremies worden doorberekend aan de aangesloten 

onderneming. De jaarlijks door de herverzekeraar in rekening gebrachte risicopremies maken deel 

uit van de premie zoals omschreven in hoofdstuk 6.2. Aangezien bij de vaststelling van de 

risicokapitalen geen rekening wordt gehouden met de solvabiliteitsopslag is over de risicopremies 1200 

wél de solvabiliteitsopslag verschuldigd. 

 

Na afloop van de contractperiode is géén resultatendeling van kracht. In plaats hiervan zijn lagere 

risicopremies bij de herverzekeraar bedongen (de resultatendeling is hiermee verdisconteerd). Het 

pensioenfonds en de werkgever hebben in deze –vereenvoudigde- constructie zonder winstdeling 1205 

dus zekerheid vooraf over de kosten en de risico’s. 

 

ANW Pensioen 

 

Het pensioenfonds heeft een risicoherverzekeringscontract afgesloten met de herverzekeraar. Dit 1210 

contract heeft een contractduur vanaf 1 juli 2017 tot en met 31 december 2020. Op 30 september 

2020 heeft het bestuur besloten het contract te verlengen, contractduur 1 januari 2021 tot en met 

31 december 2025. Het contract betreft een risicoherverzekeringscontract waarin het 

overlijdenrisico voor het ANW pensioen volledig zijn herverzekerd.  

 1215 

Het risicokapitaal voor het ANW Pensioen wordt op dezelfde wijze vastgesteld als het risicokapitaal 
bij overlijden, met daarbij de volgende bijzonderheden: 
- Dit is een vrijwillige te verzekeren uitkering van €1.000 of € 500 per maand; 

- De opslag voor wezenpensioen is niet van toepassing; 

- Voor de einddatum van het ANW Pensioen wordt uitgegaan van de verwachte AOW-datum 1220 

zoals gecommuniceerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
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- Indien de deelnemer kiest voor een ANW Pensioen die ingaat op de eerste dag van de maand 

waarin het jongste kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, wordt er vanuit gegaan dat dit 

jongste kind geboren is toen de moeder 31 jaar was. De uitgestelde ingangsdatum wordt dan 

verondersteld plaats te vinden vanaf het moment dat de vrouwelijke deelnemer de 49 jarige 1225 

leeftijd zou hebben bereikt, danwel de 52-jarige leeftijd ingeval van een mannelijke 

hoofddeelnemer. 

 
De aan de herverzekeraar verschuldigde risicopremies voor het ANW Pensioen worden via de 

aangesloten onderneming doorberekend aan de deelnemer. 1230 
 
Hiertoe wordt jaarlijks per 1 januari een tabel opgesteld waarin per leeftijd per € 1.000 en € 500 
maandelijks ANW Pensioen de sexe-neutrale premie wordt weergegeven, met daarbij de volgende 
bijzonderheden: 
- Bij de bepaling van de leeftijd wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer deze op 1 januari van 1235 

het jaar heeft bereikt; de bijbehorende premie geldt voor het komende jaar c.q. de komende 

12 maanden indien de premie pas gedurende het kalenderbalansjaar bekend wordt.  

- Om per 1 januari tot sexe-neutrale premies te komen, wordt een zodanige verhouding 

man/vrouw toegepast dat de totale werknemerspremie voor het ANW Pensioen gelijk is aan de 

totaal verschuldigde herverzekeringspremie voor het ANW Pensioen. 1240 

- Aangezien bij de vaststelling van de risicokapitalen geen rekening wordt gehouden met de 

solvabiliteitsopslag is over de risicopremies wél de solvabiliteitsopslag verschuldigd. 

- Om de deelnemers te informeren over de jaarlijkse wijzigingen in de premies voor het ANW 

Pensioen worden deze jaarlijks (voor het eerst in 2019) doorgevoerd. Hierbij zal individueel 

bepaald worden wat de verschuldigde premie is. De jaarpremie wordt op maandbasis 1245 

ingehouden.  

- Er vindt geen afrekening plaats tussen het door de werkgever in rekening gebrachte premie bij 

de werknemer en de feitelijk betaalde premie aan de herverzekeraar. Eventuele winsten en 

verliezen komen ten goede respectievelijk ten laste van het pensioenfonds. 

 1250 

Modules beleggingspensioen en spaarpensioen 
 

De modules beleggingspensioen en spaarpensioen (onderdelen van het pensioenreglement 

Combinatiepensioen 2006) worden uitgevoerd door een externe partij (zie bijlage 3). 

Er is een contract aangegaan voor onbepaalde tijd, waarbij het contract met een opzegtermijn van 1255 

6 maanden kan worden ontbonden. Er is dan geen exit-fee verschuldigd. 

Het risico van het partner- en wezenpensioen is volledig verzekerd bij de herverzekeraar. 

 

Met de externe partij zijn afspraken gemaakt over (zie paragraaf 6.3.f over beleggingsbeleid DC-

regelingen): 1260 

- invulling van de wettelijke zorgplicht; 

- kwaliteit van de Life Cycle en mogelijkheden voor andere beleggingsstrategieën; 

- transparante en zo laag mogelijk kosten. 
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6. Financiële opzet 1265 

 
De voornaamste financiële doelstellingen van het pensioenfonds zijn: 

- Het waarborgen van de opbouw van de pensioenaanspraken overeenkomstig de in de 

reglementen vastgelegde bepalingen. 

- Het minimaliseren van de kansen op een vermogenstekort, alsmede van de mate van 1270 

vermogenstekort. 

- Het maximaliseren van het beleggingsrendement om de nagestreefde toeslagen te realiseren. 

- Het streven naar een stabiele en lage premie. 

 

In dit hoofdstuk wordt de financiële opzet van het pensioenfonds uiteengezet. Ingegaan wordt op 1275 

de waarderingsgrondslagen van de pensioenverplichtingen en het belegd vermogen, alsmede de 

uitgangspunten voor het premiebeleid, het beleggingsbeleid en het toeslagbeleid. 

 

Uitgangspunt bij de financiële opzet is de wet- en regelgeving zoals beschreven in: 

- De Pensioenwet. 1280 

- Het Besluit FTK. 

- De Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. 

- De regeling parameters pensioenfondsen. 

 

 1285 

6.1 Eigen vermogen 
 

a. Waarderingsgrondslagen beleggingen 
 
De waardering van de bezittingen van het pensioenfonds geschiedt op marktwaarde.  1290 
 

b. Technische voorzieningen 
 

Het pensioenfonds stelt toereikende technische voorzieningen vast met betrekking tot het geheel 

van de pensioenverplichtingen. De voorwaardelijke toeslagverlening maakt geen onderdeel uit van 1295 

de pensioenverplichtingen.  

 

Het pensioenfonds voert de pensioenregelingen uit conform de pensioenreglementen. De 

pensioenaanspraken zijn verzekerd in eigen beheer, met uitzondering van de modules beleggings- 

en spaarpensioen van het pensioenreglement Combinatiepensioen 2006. Het risico bij overlijden 1300 

voor de basismodule en de beleggingsmodule zijn volledig herverzekerd. Het risico van het 

arbeidsongeschiktheidspensioenen en het risico van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, 

zijn eveneens volledig herverzekerd (zie verder hoofdstuk 5).  

 

De vaststelling van de technische voorzieningen geschiedt op basis van de volgende 1305 

uitgangspunten: 

- Berekening vindt plaats op basis van marktwaardering. 

- De grondslagen zijn gebaseerd op prudente beginselen inzake arbeidsongeschiktheid en 

levensverwachting. 

- De methodiek van vaststelling is van jaar op jaar consistent, tenzij juridische, demografische 1310 

en/of economische omstandigheden zich hiertegen verzetten. 

 

De technische voorzieningen van het pensioenfonds bestaan uit de voorziening 

pensioenverplichtingen. 

 1315 
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De voorziening pensioenverplichtingen is gelijk aan: 

- voor de actieve deelnemers de - op basis van prudente grondslagen vastgestelde - actuariële 

contante waarde van de over de verstreken dienstjaren verkregen pensioenaanspraken, 

inclusief de toegekende toeslagen.  1320 

- voor niet-actieve deelnemers de actuariële contante waarde van de verzekerde pensioenen, 

inclusief de tot en met balansdatum toegekende toeslagen.  

- voor arbeidsongeschikte deelnemers de actuariële contante waarde van de verzekerde 

pensioenen, inclusief het premievrijgestelde deel van de toekomstige premies. Het betreft 

hierbij de contante waarde van de toekomstige - tot en met de pensioendatum - te betalen 1325 

reglementaire pensioenbijdragen, waarbij de kans op revalidering buiten beschouwing gelaten 

wordt. Pensioenbijdragen die betrekking hebben op de Basismodule worden, conform het 

premiebeleid, verhoogd met de solvabiliteitsopslag en de opslag voor uitvoeringskosten. 

- Een voorziening pensioenverplichting toekomstige arbeidsongeschiktheid. Deze voorziening 

heeft betrekking op de contante waarde van de toekomstige opbouw in verband met 1330 

arbeidsongeschiktheid van deelnemers die op de balansdatum ziek zijn. De voorziening wordt 

bepaald door het herverzekeringskapitaal van de deelnemer te vermenigvuldigen met het 

ziektepercentage en de verstreken duur van de ziekte als percentage van de totale duur van de 

ziekte tot mogelijk arbeidsongeschiktheid.  

 1335 

De voorziening pensioenverplichtingen is gebaseerd op de volgende actuariële grondslagen: 

 

Interest Conform de Rentetermijnstructuur Financieel Toetsingskader, zoals  

deze wordt gepubliceerd door DNB 

  

Sterfte De sterftekansen worden ontleend aan de door het Actuarieel Genootschap 

gepubliceerde Prognosetafel AG2020 waarbij rekening wordt gehouden met 

ervaringssterfte. De ervaringssterfte is ontleend aan het door het CBS 

gepubliceerde onderzoek “gezonde levensverwachting naar opleidingsklasse”. 

Aan de hand hiervan is de opleidingsafhankelijke fondsspecifieke 

ervaringssterfte bepaald, gebaseerd op ervaringscijfers 2016. 

In verband met deze ervaringssterfte wordt een correctiefactor toegepast op 

de prognosetafel voor zowel de hoofd verzekerde als de medeverzekerde. 

  

Pensioenrichtdatum - Deelnemers en gewezen deelnemers aan pensioenreglement 

Combinatiepensioen 2006: eerste van de maand volgend op de maand 

waarin de (gewezen) deelnemer 67 wordt 

- Pensioengerechtigden: werkelijke pensioendatum 

  

Partnerfrequentie Voor de pensioenrichtdatum wordt een partnerfrequentie van 100% 

gehanteerd. Na de pensioendatum wordt de voorziening vastgesteld op basis 

van het bepaalde partnersysteem.  

  

Leeftijden De leeftijden worden in maanden en jaren nauwkeurig bepaald. 

  

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

vrouw). 

  

Kosten Voor excassokosten wordt een voorziening getroffen ter grootte van 2% van 

de voorziening pensioenverplichtingen. Bij de vaststelling van dit percentage is 

er vanuit gegaan dat als de aangesloten onderneming wegvalt het 

pensioenfonds binnen twee jaar wordt geliquideerd.  

Ter financiering van de uitvoeringskosten houdt het pensioenfonds tevens een 

aanvullende kostenvoorziening in geval van een liquidatiescenario aan ter 

hoogte van € 750.000,- (niveau ultimo 2018). Periodiek wordt beoordeeld of 
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dit bedrag nog steeds toereikend is om, gegeven een afwikkelperiode van één 

jaar, de kosten te financieren voor voortzetting van de (inactieven-) 

administratie en voor (advies)kosten voor de afwikkeling van de liquidatie.  

  

Wezenpensioen Voor het wezenpensioen wordt een opslag toegepast van 0,6% op het latente 

partnerpensioen van niet-gepensioneerden in de technische voorziening en in 

de premie voor de opbouw van het partnerpensioen. 

Tevens wordt een opslag van 5,0% gehanteerd op het risicokapitaal bij 

overlijden.  

 

Uitkeringen Bij de waardering van de aanspraken is uitgegaan van de veronderstelling dat 

de pensioenuitkeringen prenumerando per maand geschieden. 

 

c. Minimaal vereist eigen vermogen 
 1340 

Het minimaal vereist eigen vermogen wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 11 van het Besluit 

financieel toetsingskader en voldoet daarmee aan de daaromtrent gestelde wettelijke eisen. Hierbij 

wordt tevens rekening gehouden met een opslag van 1% van de voorziening voor risico 

deelnemers (module beleggingspensioen). Bij de bepaling van het minimaal vereist eigen 

vermogen wordt voor de bepaling van de risicopremies uitgegaan van de verschuldigde 1345 

risicopremies voor de herverzekering (zie hoofdstuk 5). 

Indien de beleidsdekkingsgraad, die jaarlijks wordt vastgesteld uit hoofde van een herstelplan, 

gedurende vijf opeenvolgende jaren onder de beleidsdekkingsgraad, die hoort bij het minimaal 

vereist eigen vermogen ligt, zal het pensioenfonds binnen zes maanden maatregelen nemen 

waardoor de beleidsdekkingsgraad direct weer voldoet aan het minimaal vereist eigen vermogen. 1350 

Dit gebeurt niet als de beleidsdekkingsgraad binnen die zes maanden al weer boven het minimaal 

vereist eigen vermogen is.  

 

d. Vereist eigen vermogen 
 1355 

Het pensioenfonds stelt het vereist eigen vermogen zodanig vast dat met een zekerheid van 97,5% 

wordt voorkomen dat het pensioenfonds binnen een periode van een jaar over minder waarden 

beschikt dan de hoogte van de technische voorzieningen. De onderliggende methodiek is 

beschreven in bijlage 2. Voor de module beleggingspensioen wordt gerekend met een vereist eigen 

vermogen van nihil. 1360 

 

Indien de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds minder bedraagt dan de dekkingsgraad die 

hoort bij het vereist eigen vermogen is er sprake van een vermogenstekort. Het pensioenfonds 

dient dan binnen drie maanden een herstelplan in bij DNB. In het herstelplan werkt het 

pensioenfonds uit hoe het uiterlijk binnen tien jaar weer op het vereist eigen vermogen uitkomt. 1365 

Het herstelplan moet worden goedgekeurd door DNB. 

Indien de situatie van een vermogenstekort ontstaat, zal het pensioenfonds DNB direct inlichten 

over de ontstane situatie.  

 

e. Vrij vermogen 1370 

 

Het totaal gewenst vermogen, welke door het pensioenfonds wordt nagestreefd, is gelijk aan de 

technische voorzieningen vermeerderd met het vereist eigen vermogen.  

 

Het pensioenvermogen boven het gewenst vermogen is het vrije vermogen van het pensioenfonds. 1375 
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6.2 Premiebeleid 
 

In deze paragraaf wordt het premiebeleid van het pensioenfonds beschreven. Achtereenvolgens 1380 

komen aan de orde: 

a. de hoogte van de kostendekkende premie conform de voorschriften gesteld bij - en krachtens 

artikel 128 van de Pensioenwet alsmede door DNB; 

b. de interne financiering welke gebaseerd is op toepassing van een gedempte premie; 

c. de feitelijke premie, zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. 1385 

 

a. Hoogte kostendekkende premie 
 

De beleidsregels van DNB schrijven voor dat bij de berekening van de premie ten behoeve van het 

pensioenfonds met de volgende elementen rekening wordt gehouden: 1390 

1. koopsom voor de onvoorwaardelijke onderdelen van de pensioentoezegging; 

2. solvabiliteitsopslag over premieonderdeel ‘1’; 

3. opslag voor uitvoeringskosten; 

4. koopsom voor voorwaardelijke onderdelen van pensioentoezegging met inachtneming van de 

geformuleerde ambitie en de wijze van financieren. 1395 

 

Deze elementen van de kostendekkende premie zijn als volgt nader gedefinieerd. 

ad 1. de actuariële benodigde premie voor de inkoop van de onvoorwaardelijke onderdelen uit het 

pensioenreglement berekend op basis van de nominale rentetermijnstructuur, zoals 

voorgeschreven door DNB. De vaststelling van deze koopsom geschiedt op basis van dezelfde 1400 

actuariële grondslagen zoals vermeld bij paragraaf 6.1.b. voor de bepaling van de technische 

voorzieningen.  

Voor de risicopremies met betrekking tot de nog niet opgebouwde aanspraken op (tijdelijk) 

partnerpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling wegens 

arbeidsongeschiktheid in de basismodule en de module beleggingspensioen wordt uitgegaan 1405 

van de risicopremies voor de herverzekeraar (zie hoofdstuk 5). 

De kostendekkende premie voor de module Beleggingspensioen uit het pensioenreglement 

Combinatiepensioen 2006 is gelijk aan de aan de deelnemers toegezegde premies plus de 

risicopremies voor het partnerpensioen en het wezenpensioen.  

ad 2. een solvabiliteitsopslag die gelijk is aan het percentage vereist eigen vermogen (zoals 1410 

beschreven onder paragraaf 6.1) over het premieonderdeel als beschreven onder ad 1.  

Gelet op het voorwaardelijke karakter en het ambitieniveau van het toeslagbeleid, wordt in 

de premie geen structureel element opgenomen voor toeslagen en wordt hiervoor ook niet 

gereserveerd (zie voor een nadere omschrijving van het toeslagbeleid paragraaf 6.4 van 

deze abtn). 1415 

ad 3. uitvoeringskosten, daarbij gaat het pensioenfonds uit van de begroting van de totale 

uitvoeringkosten voor het nieuwe jaar. Dit bedrag wordt verminderd met de vrijval uit de 

kostenvoorziening als gevolg van het verrichten van uitkeringen. 

 

In uitzondering op het hiervoor bepaalde geldt het volgende. 1420 

 

De kostendekkende premie voor de module Beleggingspensioen uit het pensioenreglement 

Combinatiepensioen 2006 is gelijk aan de aan de deelnemers toegezegde premies.  

 

b. Interne financiering 1425 

 

Gedempte premie 

 

Het pensioenfonds hanteert een intern financieringsbeleid dat uitgaat van een gedempte premie. 

De gedempte premie wordt berekend als de som van dezelfde componenten als vermeld bij de 1430 

hoogte van de kostendekkende premie in paragraaf 6.2.a. 
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De interest waarop de inkoop van de onvoorwaardelijke onderdelen zoals gedefinieerd onder 

component 1. wordt vastgesteld, is gelijk aan de voor het pensioenfonds geldende gemiddelde 

marktrente. Onder marktrente wordt hierbij verstaan de uniforme rente die voor het pensioenfonds 1435 

leidt tot dezelfde verplichtingen als de Rentetermijnstructuur Financieel Toetsingskader (zoals deze 

wordt gepubliceerd door DNB). De gemiddelde marktrente is gelijk aan het meerjaren -gemiddelde 

van de marktrente. De dempingsperiode is vastgelegd in het document “Risicohouding en compleet 

pensioencontract” op bijlage 6. 

 1440 

In uitzondering op het hiervoor bepaalde geldt het volgende.  

• Voor de risicopremies met betrekking tot de nog niet opgebouwde aanspraken op (tijdelijk) 

partnerpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling wegens 

arbeidsongeschiktheid in de basismodule en de module beleggingspensioen wordt uitgegaan 

van de risicopremies voor de herverzekeraar (zie hoofdstuk 5). 1445 

• De gedempte premie voor de module Beleggingspensioen uit het pensioenreglement 

Combinatiepensioen 2006 is gelijk aan de aan de deelnemers toegezegde premies plus de 

risicopremies voor het partnerpensioen en het wezenpensioen.  

 

c. Feitelijke premie 1450 

 
De feitelijke premie is gelijk aan de gedempte premie in enig jaar. Het premiebeleid is vastgelegd 

in het document “Risicohouding en compleet pensioencontract” in bijlage 6. In dit document is ten 

aanzien van de premie het volgende vastgelegd: 

- de dempingsperiode van de rekenrente; 1455 

- de voorwaarden voor een herstelpremie van de aangesloten onderneming; 

- de voorwaarden voor een mogelijk premiekorting. 

 

De hiervoor genoemde voorwaarden zijn niet van toepassing voor de modules Beleggingspensioen 

uit het pensioenreglement Combinatiepensioen 2006. Voor deze module is de feitelijke premie 1460 

gelijk aan de ingelegde premie. Tevens is voor deze modules geen dekkingsgraad afhankelijke 

bijdrage van toepassing. 

 

Ingeval de uitkomsten uit dit document strijdig zijn met hetgeen is bepaald bij of krachtens de 

Pensioenwet, gaat hetgeen is bepaald bij of krachtens de Pensioenwet voor op de uitkomsten uit de 1465 

tabel.  

 

6.3 Beleggingsbeleid 
 

In deze paragraaf wordt het beleggingsbeleid van het pensioenfonds beschreven. Tevens zijn hierin 1470 

de richtlijnen voor het vermogensbeheer vastgelegd. Conform de artikelen 123 en 124 van de 

Pensioenwet en paragraaf 5 uit het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen wordt 

achtereenvolgens ingegaan op het strategische beleggingsbeleid, de opzet en uitvoering van de 

vermogensbeheeractiviteiten, de wijze van risicometing en -beheersing, de opzet van de 

resultaatsevaluatie alsmede de waarderingsgrondslagen. 1475 

 

a. Strategisch beleggingsbeleid  
 

Beleggingsdoelstelling 

 1480 

Teneinde de beoogde pensioenuitkeringen op korte en lange termijn veilig te stellen wenst het 

bestuur de toevertrouwde middelen op een verantwoorde en solide wijze te beleggen. Dit komt in 

grote mate overeen met de prudent person gedachte conform de Europese richtlijnen3. 

 

 
3  Richtlijn nr. 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van juni 2003 

betreffende de werkzaamheden van het toezicht op instellingen voor bedrijfsvoorziening. 



ABTN PER 30-9-2020 

36 

In lijn hiermee is de hoofddoelstelling van het beleggingsbeleid: “het op lange termijn realiseren 1485 

van een zo hoog mogelijk rendement uitgaande van het strategische beleggingsbeleid bij een 

acceptabel risico, rekening houdend met de verplichtingenstructuur van het pensioenfonds, waarbij 

gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke mate van toeslagverlening voor de actieve - en de 

niet-actieve deelnemers.” 

 1490 

De uitgangspunten van het beleggingsbeleid heeft het pensioenfonds vastgelegd in de ´Verklaring 

inzake beleggingsbeginselen´, die als bijlage 1 van deze ABTN is opgenomen. 

 

In bijlage 7 heeft het pensioenfonds onderbouwd dat het handelt conform de prudent person 

beginselen. 1495 

 

Om de doelstelling te realiseren voert het pensioenfonds voorlopig op bepaalde onderdelen een 

‘passieve’ en op andere onderdelen een ‘actieve’ beleggingsstrategie.  

 

Samenstelling strategische beleggingsportefeuille en tactische bandbreedtes 1500 
 

Het bestuur heeft in de periode 2014-2015 een Asset Liability Management (ALM-)studie laten 

uitvoeren. Aan de hand van de uitkomsten van deze studies is een beleggingsportefeuille gekozen 

met een acceptabele combinatie van kansen op onderdekking, kansen op (volledige) 

toeslagverlening en een stabiele kosten efficiënte premie.  1505 

 

Het bestuur heeft medio 2015 besloten om de strategische beleggingsmix vast te stellen op: 

- 50% vastrentende waarde; 

- 50% aandelen; 

- een renteafdekking/hedgeratio van 50% van het renterisico van de nominale 1510 

pensioenverplichtingen. 

 

Om hier invulling aan te geven, is de beleggingsportefeuille ingericht met een matchingportefeuille 

(50%) en een returnportefeuille (50%). 

 1515 

In het najaar van 2019 is een aanvang gemaakt met een ALM studie. In de bestuursvergadering 

van 18 december 2019 is een voorlopige conclusie getrokken die het bestaande beleggingsbeleid 

bevestigd. In het eerste halfjaar van 2020 wordt de studie afgerond en geïmplementeerd. 

 

b. Opzet en uitvoering vermogensbeheeractiviteiten 1520 

 

Organisatie vermogensbeheer 

 

Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het strategische beleggingsbeleid. 

Onder het strategische beleggingsbeleid wordt verstaan de vaststelling van het doel en de stijl van 1525 

het beleggingsbeleid, de samenstelling van de strategische beleggingsportefeuille en de 

bijbehorende bandbreedtes, de benchmarks en de selectie en aanstelling van de 

vermogensbeheerder(s). Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar over het 

beleggingsbeleid. 

 1530 

De vermogensbeheerders zijn verantwoordelijk voor operationele uitvoering van het deel van het 

beleggingsbeleid dat aan hen is uitbesteed. De vermogensbeheerder is binnen de in de 

vermogensbeheerovereenkomst geformuleerde randvoorwaarden vrij in de wijze van belegging en 

herbelegging. De vermogensbeheerder is verantwoordelijk voor het verzamelen, administreren en 

rapporteren over de beleggingen aan het bestuur. 1535 

 

De selectie van derden, zoals vermogensbeheerders en custodian, vindt plaats aan de hand van 

enerzijds de eisen die ter zake door DNB worden gesteld en anderzijds door het bestuur van het 

pensioenfonds gehanteerde criteria die samenhangen met de beschikbare deskundigheid, cultuur 
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van de eigen organisatie, schaalvoordelen en flexibiliteit. De selectie van derden en de beoordeling 1540 

van hun prestaties vinden plaats op basis van objectieve criteria. De gemaakte afwegingen en de 

daarbij gehanteerde argumenten blijken uit een systematisch opgebouwd selectie- en 

evaluatiedossier. 

 

Uitbesteding van vermogensbeheer vindt plaats op basis van een Service Level Agreement (SLA). 1545 

Deze overeenkomst voldoet (tenminste) aan de door DNB daaraan te stellen eisen. Zowel de 

custodian als de vermogensbeheerder voldoen aan eisen ten aanzien van de opzet en werking van 

de administratieve processen. Dit wordt vastgesteld door een externe auditor. Het bestuur neemt 

kennis van deze rapportages. 

 1550 

Structuur vermogensbeheer 

 

Het bestuur heeft externe vermogensbeheerders aangesteld (zie bijlage 3) om binnen de in het 

beleggingsplan opgestelde doelstellingen en restricties het tactische en operationele 

beleggingsbeleid uit te voeren.  1555 

 

Er is ook een externe vermogensbeheerder aangesteld voor de kapitalen in de modules 

beleggingspensioen en vrijwillig spaarpensioen van het pensioenreglement Combinatiepensioen 

2006 (zie bijlage 3). 

 1560 

c. Wijze van risicometing en –beheersing 
 

De risicobeheersing is vormgegeven door met de vermogensbeheerder beleggingsrestricties ten 

aanzien van de samenstelling van de portefeuille en toelaatbare risico’s overeen te komen. Deze 

restricties zijn voor het laatst per 14 juni 2019 vastgesteld en als ‘bijlage 4 Beleggingsrichtlijnen’ 1565 

en ‘bijlage 4a Beleggingsinstellingen’ bij deze ABTN opgenomen. De vermogensbeheerder dient 

deze restricties te respecteren. Door middel van rapportages van de vermogensbeheerder wordt de 

naleving van deze voorwaarden gecontroleerd door het bestuur. 

 

Randvoorwaarden vastrentende waarden 1570 

 

De vastrentende beleggingen bestaan uit LDI-fondsen, beleggingsfondsen in obligaties, 

geldmarktinstrumenten en hypotheken. Het pensioenfonds heeft geen rechtstreekse invloed op het 

binnen de beleggingsfondsen gevoerde beleid. Beleggingsfondsen mogen pas in portefeuille worden 

opgenomen na toestemming van het bestuur.  1575 

 

De matching portefeuille heeft als doelstelling om op efficiënte wijze een deel van het renterisico 

van de pensioenverplichtingen te mitigeren. Het grootste deel van het renterisico binnen de 

matching portefeuille wordt behaald door middel van de LDI fondsen. Deze beleggingsfondsen zijn 

voornamelijk opgebouwd uit renteswaps en obligaties, aangevuld met futures op staatsobligaties 1580 

en liquide middelen. Het beleggingsbeleid van de LDI fondsen is semi-passief en benchmark 

gedreven. De beleggingen in de LDI fondsen worden op een dusdanige manier gecombineerd met 

de overige beleggingen in de matching portefeuille, zodat zowel de doelstelling van de mate van 

renteafdekking behaald wordt en de kwaliteit van de renteafdekking aan de randvoorwaarden 

voldoet. Hierbij dient altijd rekening te worden gehouden met voldoende diversificatie in de 1585 

portefeuille.  

 

Het European Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund wordt beheerd door 

Aberdeen Standard Investments en voert een actief beleggingsbeleid.  

 1590 

De strategische verdeling en gehanteerde benchmarks binnen de portefeuille vastrentende 

waarden zijn vastgelegd in bijlage 4. 
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Matching portefeuille en benchmark 1595 

 

Alle individuele fondsen binnen de matching portefeuille hebben hun eigen benchmark, zoals 

bepaald door de manager. De matching portefeuille heeft een benchmark gelijk aan 50% van de 

waardeontwikkeling van de technische voorzieningen. De technische voorzieningen worden hierbij 

berekend door de contante waarde van de nominale uitkeringsverplichtingen te bepalen op basis 1600 

van de Euro zero coupon swap curve, ook wel de marktrentecurve genoemd. 

 

Afdekking renterisico 

 

Het beleid van Stichting Pensioenfonds Croda met betrekking tot het immuniseren van het 1605 

renterisico op balansniveau is afgestemd op de nominale pensioenverplichtingen van het fonds 

welke op basis van een afwikkelscenario periodiek (in beginsel twee keer per jaar) worden 

vastgesteld. Het uitgangspunt van het beleid is de door het bestuur bepaalde hedgeratio op 

balansniveau. De norm voor de hedgeratio op totaal pensioenfondsniveau bedraagt 50% van het 

renterisico van de nominale pensioenverplichtingen op basis van markrente. Het renterisico van 1610 

Stichting Pensioenfonds Croda wordt ingeperkt door de on-balance beleggingen in vastrentende 

waarden, voornamelijk in de vorm van LDI- fondsen met diverse looptijdsegmenten, 

bedrijfsobligaties en een participatie in een hypotheekfonds. Doelstelling is een afdekking van 50% 

op marktwaarde verplichtingen, er geldt hierbij een toelaatbare bandbreedte van 45% - 55%. 

Indien blijkt dat buiten deze bandbreedte getreden wordt, dan vindt in overleg met het bestuur 1615 

eventuele correctie plaats.  

 

Het bestuur kan tactische beslissingen nemen tot een renteafdekking buiten de genoemde 

bandbreedten. Afwijkingen buiten de bandbreedte kunnen sporadisch tijdelijk toegestaan worden 

onder extreme marktsituaties of met het oog op efficiënt portefeuille management (bijvoorbeeld in 1620 

het geval van significante wijzigingen van de verplichtingen). 

 

De kasstromen betreffende de pensioenuitkeringen worden twee keer per jaar aan de 

vermogensbeheerder BNP Paribas Asset Management Nederland N.V. (BNPP) aangereikt. BNPP zal 

op basis van deze informatie vaststellen welk deel van het renterisico door de on-balance 1625 

vastrentende beleggingen wordt gehedged en welk deel off-balance moet worden toegevoegd om 

de gewenste norm hedge ratio van het renterisico te bewerkstelligen. Voor de implementatie van 

de off-balance hedge vraagt BNPP schriftelijk toestemming aan het Bestuur, waarbij wordt 

gekwantificeerd wat de verwachte ‘tracking error’ van de voorgestelde rente matching portefeuille 

ten opzichte van de nominale pensioenverplichtingen is. 1630 

 

Randvoorwaarden aandelen 

 

Ten behoeve van de aandelenbeleggingen wordt gebruik gemaakt van beleggingsfondsen. Het 

pensioenfonds heeft geen rechtstreekse invloed op het binnen de beleggingsfondsen gevoerde 1635 

beleid. Beleggingsfondsen mogen pas in de portefeuille worden opgenomen na toestemming van 

het bestuur.  

 

De beleggingsfondsen zelf hoeven niet aan algemeen erkende beurzen te zijn genoteerd. De 

onderliggende aandelen in de beleggingsfondsen dienen wel te zijn genoteerd aan algemeen 1640 

erkende beurzen. 

 

De voorwaarden aan de aandelenbeleggingen en de gehanteerde benchmarks binnen de 

aandelenportefeuille zijn vastgelegd in bijlage 4.  Alleen het Aberdeen Emerging Markets Equity 

fund voert een actief beleggingsbeleid. 1645 
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Randvoorwaarden vastgoed 

 

Ten behoeve van de vastgoedbeleggingen wordt gebruik gemaakt van het EuroSiris Fund van CB 

Real Estate. Het pensioenfonds heeft geen rechtstreekse invloed op het binnen dit beleggingsfonds 1650 

gevoerde beleid. Deze vastgoedbelegging is aangemeld voor aflossing. 

 

Fonds Benchmark Norm Bandbreedte 

CB Real Estate  Rendement CB Real Estate  
100% n.v.t. 

EuroSiris Fund EuroSiris Fund 

 

De vastgoedbeleggingen dient aan de voorwaarde te voldoen dat alle beleggingen in Europa dienen 

te geschieden. Dit fonds is in liquidatie. Het aandeel vastgoed wordt afgebouwd in het tempo 1655 

waarop de onderliggende panden door de beheerder zullen worden verkocht. Het aandeel van het 

vastgoed komt uit eindelijk dan op 0% uit.  

 

Randvoorwaarden liquide middelen 

 1660 

Onder liquide middelen wordt verstaan: deposito’s en kasgeld in Euro’s met een looptijd van 

maximaal één jaar. Liquide middelen mogen alleen worden aangehouden bij financiële instellingen 

met een rating van minimaal AA-, alsmede KAS BANK N.V. en ABNAMRO Bank N.V. 

 

Derivaten 1665 

 

Derivaten vormen als afgeleide beleggingsinstrumenten geen aparte beleggingscategorie. Alleen 

BNP Paribas Asset Management mag als vermogensbeheerder buiten de beleggingsfondsen om in 

derivaten handelen met slechts als doel om: 

- de risicograad van de beleggingsportefeuille te verlagen; 1670 
- op instructie van het bestuur het rentemismatchrisico tussen de beleggingen en verplichtingen 

(gedeeltelijk) af te dekken; 
- tactische wijzigingen in de portefeuille op een efficiënte wijze tot stand te brengen; 
- op defensieve wijze valutarisico’s af te dekken door middel van valutatermijntransacties. 

 1675 

Het gebruik van derivaten is beperkt tot renteswaps, valutaswaps, valutaforwards, rente futures en 

plain vanilla opties. Het gebruik van derivaten is slechts toegestaan na overleg met - en na 

goedkeuring van het bestuur van het pensioenfonds. De totale portefeuille inclusief 

derivatenposities dient te allen tijde binnen de vermelde randvoorwaarden te blijven. 

 1680 

Bovenstaande restricties zijn niet van toepassing op beleggingen binnen de beleggingsfondsen: het 

bestuur heeft immers geen directe invloed op het binnen de beleggingsfondsen gevoerde beleid. 

 

Toegestane tegenpartijen voor derivaten 

 1685 

Het fonds heeft de vermogensbeheerder BNP Paribas Asset Management toestemming gegeven om 

onderhandse (“OTC”) derivatencontracten aan te gaan op naam van de opdrachtgever uitsluitend 

met wederpartijen die voldoen aan door haar gehanteerde derivatenrichtlijnen ten aanzien van 

toegestane wederpartijen (“Qualified Counterparties”), met uitzondering van valuta transacties en 

valuta termijn transacties. Laatstgenoemde soorten transacties mogen behalve met Qualified 1690 

Counterparties, ook worden aangegaan met uitsluitend de custody bank van opdrachtgever 

ongeacht of die bank als Qualified Counterparty kan worden aangemerkt. De vermogensbeheerder 

BNPP zal in dat kader periodiek de kredietwaardigheid van de custody bank beoordelen. Indien de 

kredietwaardigheid van de custody bank onder Investment Grade daalt, zal contact worden 

opgenomen met de opdrachtgever over de te nemen maatregelen. 1695 

 

Als Qualified Counterparties zijn partijen toegestaan die een rating hebben van tenminste BBB (S & 

P of equivalent van Moody’s of Fitch). In het geval van verschillende ratings zal de laagste rating 
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gelden. Voor de Qualified Counterparties geldt een drempelbedrag voor het uitwisselen van 

onderpand (Minimum Transfer Amount) en een drempel (Threshold). 1700 

 

Securities lending 

 

Dit is niet toegestaan voor de discretionaire portefeuille.  

 1705 

Indien en voor zover de beleggingsfondsen een uitbestedingsbeleid met bijbehorend onderpand 

beheer is beschreven in het prospectus, is dit toegestaan. 

 

Valuta’s 

 1710 

Valutatransacties die geen betrekking hebben op onderliggende waarden zijn niet toegestaan. Het 

valutarisico wordt als een onbeloond risico gezien. Het afdekken van niet in Euro’s genoteerde 

aandelen beleggingen wordt tot de normale taak van de vermogensbeheerder gerekend. Het 

valutarisico van de beleggingen in US dollar, Britse pond, Hong Kong dollar, Japanse yen en 

Zwitserse frank wordt afgedekt. Dit gebeurt maandelijks op feitelijke basis. Valutatransacties die 1715 

geen betrekking hebben op onderliggende waarden zijn niet toegestaan. Het valutarisico wordt als 

een onbeloond risico gezien. Het afdekken van niet in Euro’s genoteerde aandelen beleggingen 

wordt tot de normale taak van de vermogensbeheerder gerekend. Er kan daarbij gebruik worden 

gemaakt van FX spot transacties en derivaten, zoals FX forward transacties.  

 1720 

Indien beschikbaar zal de beheerder de valutablootstelling van de benchmark als uitgangspunt 

nemen om het valutarisico te meten. Er wordt op het meetmoment rekening gehouden met de 

laatst beschikbare waarde van de (fonds)belegging. 

 

Er wordt doorgaans van FX Forwards gebruik gemaakt voor de afdekking van het valutarisico met 1725 

een 3-maands looptijd. Gedurende de looptijd van de contracten kan door passieve drift de 

werkelijke afdekking afwijken van de strategische afdekking. Op maandelijkse basis wordt de 

afdekking geëvalueerd door de beheerder en indien deze zich buiten de toegestane bandbreedte 

bevindt zal de beheerder de werkelijke afdekking terugbrengen naar de strategische afdekking. 

 1730 

Binnen de bedrijfsobligaties (wereldwijd) worden de bovengenoemde valuta risico’s in principe 

eveneens afgedekt. Echter, omdat de fondsbeheerder volgens het emissieprospectus ook (beperkt) 

in andere valuta’s dan US Dollar en Britse pond kan beleggen, wordt gezien de relatieve omvang 

van de beleggingen, de andere valuta’s niet afgedekt. 

 1735 

Reden is dat: 

- sommige posities te klein zijn om praktisch af te dekken; 
- waardeverandering van de te hedgen zakelijke waarden, zorgen er voor de hedged amount niet 

constant gelijk is aan de valuta exposure; 
- afdekking kan alleen geschieden op benchmark niveau; indien de manager afwijkt van de 1740 

benchmark, levert dit valuta risico op. 
 

De beheerder BNPP houdt op basis van de exposure ten opzichte van de benchmark zicht op het 

valuta risico in het bedrijfsobligatiefonds.  

  1745 
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Uitsluitingenbeleid 

 

Het pensioenfonds voert een uitsluitingenbeleid voor beleggingen in bedrijven en organisaties die 

activiteiten uitvoeren die volgens de Nederlandse wet zijn verboden. Uitsluiting betekent dat er niet 

wordt belegd in ondernemingen die zich bezighouden met de verkoop of vervaardiging van 1750 

omstreden wapens als clusterbommen en anti-persoonsmijnen. Het bestuur stelt de 

uitsluitingenlijst vast.  

Ook wordt er niet belegd in ondernemingen die gevestigd zijn in landen die op de sanctielijst staan 

van de Verenigde naties of Europese Unie. Zo houdt het Pensioenfonds zich voorts aan de door de 

EU ingestelde sancties ten aanzien van Rusland naar aanleiding van de Oekraïne-crisis (zowel 1755 

bedrijven als personen) en de door EU opgestelde uitsluiting van personen die verdacht worden 

van terrorisme. 

 

d. Resultaatsevaluatie 
 1760 

De vermogensbeheerder dient zorg te dragen voor een volledige administratie van de 

beleggingsportefeuille en alle daarop betrekking hebbende transacties. Minimaal ieder kwartaal 

dienen de volgende zaken te worden vastgelegd.  

 

Voor elke beleggingscategorie en de totale portefeuille: 1765 
- Portefeuille overzichten in marktwaarden begin en einde periode op transactiebasis inclusief 

lopende rente in euro; 

- Beschikbaar gestelde beleggingsopbrengsten in euro; 

- Aan- en verkopen op transactiebasis in euro; 

- Waarde vermogenswinst of –verlies in euro; 1770 

- Fonds- en benchmarkrendement in procenten; 

- Samenstelling en effectiviteit rente hedge in relatie tot af te dekken kasstroom van de 

pensioenverplichtingen; 

- Attributie analyse. 

 1775 

Voor de totale portefeuille: 

- Beknopte terugblik op macro-economie en financiële markten; 

- Beknopte toelichting op het gevoerde beleggingsbeleid en het behaalde resultaat; 

- Verwachtingen voor de komende periode; 

- Overzicht van valuta-, rating-, duration- en looptijdverdeling voor totale vastrentende 1780 

portefeuille en vastrentende benchmark; 

- Overzicht van regio- en sectorenverdeling voor de totale aandelenportefeuille en aandelen 

benchmark. 

 

Elk kwartaal worden bovenstaande zaken getoetst en beoordeeld, waarbij de nadruk ligt op de 1785 

performance van de beleggingscategorieën tegen de vastgestelde benchmarks en de door de 

vermogensbeheerders aangeleverde performance- en risicoattributie.  

 

Op basis van een kritische beoordeling kan de bijdrage van diverse beleidsbeslissingen aan de 

performanceverschillen met de benchmark worden toegewezen en kan deze informatie worden 1790 

gebruikt bij toekomstige beleidsbeslissingen.  

 

e. Waarderingsgrondslagen 
 

Alle beleggingen worden tegen marktwaarde gewaardeerd. 1795 
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f. Beleggingsbeleid DC-regelingen 
 

De uitvoering van de modules Beleggingspensioen is door het pensioenfonds uitbesteed aan een 

externe partij (zie bijlage 3). 1800 

 

Met de externe partij zijn afspraken gemaakt over: 

- invulling van de wettelijke zorgplicht; 

- kwaliteit van de Life Cycle en mogelijkheden voor andere beleggingsstrategieën; 

- transparante en zo laag mogelijke kosten. 1805 

 

Zorgplicht 

De gestorte premie in de module Beleggingspensioen wordt standaard belegd in de Default Optie. 

Deze komt overeen met de Life Cycle Mix neutraal.  

 1810 

De deelnemer heeft de keuze om af te wijken van de Default Optie en de gestorte premies naar 

keuze te beleggen.  

 

De deelnemer heeft hierbij de keuze uit: 

- Life Cycle Mix offensief of defensief; 1815 

- Life Cycle mix met variabele inkoop van pensioenaanspraken; 

- Eigen verdeling in beschikbare beleggingsfondsen; 

- Sparen. 

Op bijlage 4b is een overzicht opgenomen van de Life Cycle Mixen en worden de mogelijkheden 

van eigen verdeling en sparen nader toegelicht.  1820 

 

Indien de deelnemer er voor kiest om af te wijken van de Default Optie moet er worden voldaan 

aan de zorgplicht uit de Pensioenwet. Daarvoor wordt er een cliëntprofiel van de deelnemer 

gemaakt. Het cliëntprofiel wordt vastgesteld op grond van een door de deelnemer juist en volledige 

ingevulde vragenlijst op de website van de externe partij. Op basis van het cliëntprofiel krijgt de 1825 

deelnemer een advies over de spreiding van de beleggingen in de relatie tot de duur van de 

periode tot de pensioendatum, waarbij het beleggingsrisico kleiner dient te worden naarmate de 

pensioendatum nadert.  

 

Transparante en zo laag mogelijke kosten 1830 

Met de externe partij zijn transparante en zo laag mogelijke kosten afgesproken. Samenvattend 

komen deze neer op: 

- 0,30% jaarlijkse administratiekosten over het gemiddeld belegd vermogen; 

- lopende kosten bij een Life Cycle Mix neutraal van gemiddeld 0,34% over het belegd 

vermogen; 1835 

- geen aan- & verkoopkosten; 

- geen distributie-fee voor zover de externe partij deze van derden ontvangt; 

- geen op- of afslag op de NAV koersen in de lifecyclefondsen, huisfondsen en de meeste 

overige fondsen die geselecteerd zijn voor de deelnemer bij keuze voor opting-out. 

 1840 

6.4 Toeslagbeleid 
 

a. Voorwaardelijke toezegging 
 

De mate van toeslagverlening wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is afhankelijk van de 1845 

financiële positie van het pensioenfonds. De feitelijke premie bevat geen structurele opslag ten 

behoeve van het toeslagbeleid. Er bestaat echter geen recht op toeslagen. Bovendien wordt er door 

het pensioenfonds geen reserve aangehouden om in de toekomst toeslagen te kunnen verlenen.  

 

Het indexatiebeleid is vastgelegd in het document “Risicohouding en compleet pensioencontract” in 1850 

bijlage 6. In dit document is ten aanzien van de toeslagen vastgelegd: 
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- de voorwaarden voor (gedeeltelijke) indexatie;  

- de voorwaarden voor inhaalindexatie, waarbij in het verleden verleende kortingen en niet 

verleende indexatie alsnog worden toegekend.  

De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 1855 

12 maanden berekend op de rentetermijnstructuur zoals die door DNB is vastgesteld voor die 

maand. 

 

De benodigde kosten voor de beoogde toeslagverlening is gelijk aan de contante waarde van alle 

beoogde toeslagen berekend op grondslagen van het pensioenfonds en een rekenrente van het 1860 

verwachte netto rendement op zakelijke waarden.  

 

Voor de toepassing van de toeslagen wordt voor de bepaling of er sprake is van deelnemer, 

gewezen deelnemer of pensioengerechtigde gekeken naar de situatie per 1 januari. 

 1865 

De feitelijke toekenning van toeslagen zal altijd pas plaatsvinden na een daartoe door het bestuur 

genomen besluit. 

 

Het bestuur houdt zich het recht voor om het toeslagbeleid aan te passen. Toekomstige wijzigingen 

zijn bindend voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. 1870 

 

b. Streefniveau 
 

Het pensioenfonds streeft er naar om: 

- de tijdens het deelnemerschap opgebouwde aanspraken van de actieve deelnemers aan het 1875 

pensioenreglement Combinatiepensioen 2006 jaarlijks per 1 juli (maximaal) te verhogen op 

basis van de algemene loonontwikkeling bij de aangesloten onderneming; 

- de premievrije en ingegane pensioenen jaarlijks (maximaal) te verhogen met de relatieve 

stijging van het prijsindexcijfer CPI afgeleid.  

 1880 

c. Verwachte realisatie streefniveau 
 

De indexatieambitie van het pensioenfonds is vastgelegd in het document “Risicohouding en 

compleet pensioencontract” in bijlage 6. 

 1885 

d. Haalbaarheidstoets 

 

Het fonds heeft in 2015 een aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. Deze toets is een analyse die 

inzicht geeft in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de 

daarbij geldende risico’s.  1890 

 

De aanvangshaalbaarheidstoets laat zien: 

- dat het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau boven de door het fonds te kiezen 

ondergrens voor dit pensioenresultaat blijft;  

- dat het premiebeleid over de gehele berekeningshorizon voldoende realistisch en haalbaar is;  1895 

- dat het fonds voldoende herstelcapaciteit heeft om naar verwachting vanuit de situatie dat aan 

de vereisten voor het minimaal vereist eigen vermogen wordt voldaan, binnen de looptijd van 

het herstelplan aan de vereisten voor het vereist eigen vermogen te voldoen; en 

- dat het pensioenresultaat op fondsniveau in het slechtweerscenario niet te veel afwijkt van het 

verwachte pensioenresultaat op fondsniveau, waarbij het fonds hiervoor de maximale afwijking 1900 

vaststelt.  

- De door het fonds gekozen ondergrenzen van het pensioenresultaat met de bandbreedtes zijn 

vastgelegd in het document “Risicohouding en compleet pensioencontract” in bijlage 6.  

- De haalbaarheidstoets wordt na 2015 jaarlijks vóór 1 juli van dat jaar herhaald. Indien er 

sprake is van een nieuwe pensioenregeling of een significante wijziging van de 1905 
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pensioenregeling, wordt een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets gedaan. De laatstelijk 

uitgevoerde haalbaarheidstoets is besproken op de bestuursvergadering van 27 mei 2020. 

Hieruit blijkt dat het verwachte pensioenresultaat op vrijwel hetzelfde niveau als in de 

aanvangshaalbaarheidstoets uitkomt en daarmee ruim boven de vastgestelde ondergrenzen. 

De uitkomsten van de haalbaarheidstoets zijn tevens gedeeld met de sociale partners. 1910 
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7 Financiële sturingsmiddelen 
 

In dit hoofdstuk worden de financiële sturingsmiddelen kort uiteengezet. 

 1915 

7.1 Premiebeleid 
 

Het premiebeleid staat omschreven in paragraaf 6.2. In het geval er sprake is van een 

vermogenstekort dan zal het bestuur in overleg treden met de aangesloten onderneming. Op basis 

van de afspraken overeengekomen in de uitvoeringsovereenkomst is de aangesloten onderneming 1920 

te allen tijde aansprakelijk voor het herstel van de financiële positie van het pensioenfonds. 

 

In de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd dat de aangesloten onderneming de bijdrage aan het 

pensioenfonds kan verminderen of beëindigen in het geval dat een ongewijzigde voortzetting van 

betaling van de bijdragen, gezien de financiële positie van de aangesloten onderneming, niet 1925 

langer verantwoord is. 

 

 

7.2 Beleggingsbeleid 
 1930 

Uit paragraaf 6.3 blijkt dat het strategische beleggingsbeleid door middel van een in 2015 

uitgevoerde ALM-studie is afgestemd op de verplichtingen van het pensioenfonds. Door het 

strategisch beleggingsbeleid te baseren op een ALM-studie kan er worden ingespeeld op 

wijzigingen in het risicoprofiel van de pensioentoezeggingen en in de risicoperceptie van het 

bestuur van het pensioenfonds. De ALM-studies worden in beginsel eens in de drie jaren, doch 1935 

zoveel vaker als het pensioenfonds dat wenselijk acht dan wel wordt verlangd door DNB, 

uitgevoerd. In 2019-2020 is deze studie opnieuw uitgevoerd. 

 

 

7.3 Toeslagbeleid 1940 

 

Uit paragraaf 6.4 blijkt dat de aanpassing van de opgebouwde pensioenaanspraken, ingegane 

pensioenen en premievrije aanspraken door middel van een toeslagverlening voorwaardelijk is. Het 

bestuur is bevoegd de toeslagverlening te verminderen, indien nodig tot nul, indien de financiële 

positie van het pensioenfonds daartoe noodzaakt. Tevens is in paragraaf 6.4 aangegeven in welke 1945 

gevallen de daadwerkelijke financiële positie zal leiden tot een verhoging, dan wel een verlaging 

van de toeslag. De feitelijke toekenning van toeslagen zal altijd eerst plaatsvinden na een daartoe 

door het bestuur genomen besluit. 

 

 1950 

7.4 Herstelplan 
 

Het pensioenfonds bevindt zich per eind juni 2015 in een situatie van een vermogenstekort. De 

beleidsdekkingsgraad per die datum is lager dan de dekkingsgraad die hoort bij het vereist eigen 

vermogen op basis van de strategische beleggingsmix.  1955 

 

Het pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij DNB. Hieruit bleek dat 

beleidsdekkingsgraad naar verwachting in 2017 weer boven het vereiste niveau uitkomt, zonder 

korting op de pensioenrechten en pensioenaanspraken. Dit is binnen de gekozen hersteltermijn van 

12 jaar. In het herstelplan wordt voor het premie- en toeslagenbeleid uitgegaan van het beleid 1960 

zoals omschreven in het document “Risicohouding en compleet pensioencontract” in bijlage 6.  

 

Tijdens de uitvoering van het herstelplan zal worden vastgesteld of het herstel plaatsvindt conform 

het geplande herstelpad. Als de werkelijke ontwikkeling substantieel achterblijft, zal onderzoek 

gedaan worden naar de oorzaken hiervan. Na afronding van dit onderzoek zal het bestuur de 1965 

noodzaak van aanvullende maatregelen vaststellen. 
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Jaarlijks zal het pensioenfonds de voortgang van het herstel rapporteren aan DNB. In dat kader 

dient het pensioenfonds aan te geven welke activiteiten hebben plaatsgevonden en wat de 

gevolgen daarvan waren voor de dekkingsgraad.  

 1970 

De voortgang van het herstelplan is laatstelijk besproken in de bestuursvergadering van 16 maart 

2020. Op basis van de DNB-parametervoorschriften blijkt dat de dekkingsgraad van het 

pensioenfonds eind 2022 weer boven het vereist eigen vermogen uitkomt en dat er vanaf 2024 

weer volledige indexatie mogelijk is. 

 1975 

 

7.5 Crisisplan 
 

Het financieel crisisplan geeft een beschrijving van maatregelen die een pensioenfonds op korte 

termijn zou kunnen inzetten indien de beleidsdekkingsgraad zich bevindt op of zich snel beweegt 1980 

richting kritische waarden, waardoor het realiseren van de doelstelling van het pensioenfonds in 

gevaar komt. In het financieel crisisplan wordt ingegaan op de volgende punten: 

- Wat wordt door het bestuur verstaan onder een crisissituatie?; 

- De kritische beleidsdekkingsgraad (of beleidsdekkingsgraden); 

- Beschikbare maatregelen, mate van inzetbaarheid en financiële effecten van deze 1985 

maatregelen; 

- Evenwichtige belangenbehartiging; 

- Communicatie tijdens een crisissituatie en over het financieel crisisplan. 

 

Naast de in dit plan benoemde financiële situaties onderkent het bestuur een aantal situaties die op 1990 

enig moment aandacht van het bestuur kunnen vragen. Het gaat dan om bijvoorbeeld een situatie, 

waarbij gedurende langere tijd geen toeslagen kunnen worden verleend. Het gedurende langere 

tijd geen toeslagen verlenen betekent een direct (voor pensioengerechtigden) of uitgesteld (voor 

deelnemers en gewezen deelnemers) verlies van koopkracht. Ook een situatie van een plotseling 

sterk dalend aantal actieven of het geheel wegvallen van de sponsor kan voor het bestuur 1995 

aanleiding zijn voor het nemen van (crisis)maatregelen. De mate waarin in deze laatste situatie 

gestuurd kan worden met de premie neemt in een dergelijke situatie (geheel) af. 

 

Dit financieel crisisplan is voor het eerst op 25 april 2012 door het bestuur van het pensioenfonds 

vastgesteld en wordt jaarlijks getoetst op actualiteit en indien nodig aangepast. De laatste 2000 

aanpassing van het crisisplan heeft plaatsgevonden op 2 november 2020. 

 

Het crisisplan is opgenomen in bijlage 5. 

 

 2005 
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8 Korting en herstel pensioenaanspraken en -rechten 
 

8.1 Korting van aanspraken 
 2010 

Het beleid ten aanzien van het korten van de pensioenaanspraken is verder vastgelegd in het 

document “Risicohouding en compleet pensioencontract” in bijlage 6. 

 

Het pensioenfonds informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de 

aangesloten onderneming schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en 2015 

pensioenrechten. De vermindering kan op zijn vroegst een maand na de in de vorige volzin 

bedoelde informatieverstrekking worden gerealiseerd. 

 

 

8.2 Herstel van gekorte aanspraken en gemiste toeslagen 2020 

 

Het beleid ten aanzien van het herstel van gekorte pensioenaanspraken en gemiste toeslagen is 

verder vastgelegd in het document “Risicohouding en compleet pensioencontract” in bijlage 6. 

 

Het hierboven omschreven beleid kan te allen tijde door het bestuur voor alle deelnemers en 2025 

gewezen deelnemers (waaronder mede begrepen de pensioengerechtigden) worden aangepast. 
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9. Ondertekening 
 2030 

 

Het bestuur van het pensioenfonds heeft deze ABTN op 2 november 2020 vastgesteld. 

 

 

Stichting Pensioenfonds Croda 2035 

 

 

 

 

Voorzitter C. van’t Hof 2040 

 

 

 

 

 2045 

 

 

Bestuurslid J.T. Müller 

 

2050 
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Bijlage 1 – Verklaring inzake beleggingsbeginselen 
 

0. Introductie 
 

Deze ‘Verklaring inzake beleggingsbeginselen’ (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de 2055 

uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds Croda (hierna: het 

pensioenfonds). De uitgangspunten worden door het bestuur vastgesteld.  

 

Conform geldende wet- en regelgeving gaat de Verklaring in op: 

1. de doelstelling van het beleggingsbeleid; 2060 

2. de organisatie en risicobeheerprocedures; 

3. de beleggingsbeginselen, in het bijzonder de toegepaste wegingmethodes voor 

beleggingsrisico’s en de strategische allocatie van de activa in het licht van de aard en de 

looptijd van de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds. 

 2065 

De Verklaring is als bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota van het pensioenfonds 

opgenomen en wordt om de drie jaren herzien. Daarnaast wordt de Verklaring onverwijld herzien 

als er tussentijds een belangrijke wijziging in het beleggingsbeleid optreedt. 

 

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt. 2070 

 

 

1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 
 

Het pensioenfonds is het pensioenfonds voor (ex-)medewerkers van de aangesloten onderneming 2075 

en voert een tweetal pensioenregelingen uit ten behoeve van de financiële gevolgen van 

pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het pensioenfonds is onder andere 

verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. 

 

Het pensioenfonds belegt vanuit de “prudent person” gedachte. Dit komt in grote mate overeen 2080 

met dat wat de Nederlandsche Bank (DNB) ‘op solide wijze’ beleggen noemt. Daarbij moeten de 

beleggingen voldoen aan kwalitatieve beginselen van veiligheid, kwaliteit en spreiding van risico’s. 

 

In lijn hiermee is de doelstelling van het beleggingsbeleid: “het op lange termijn realiseren van een 

zo hoog mogelijk rendement uitgaande van het strategische beleggingsbeleid bij een acceptabel 2085 

risico, rekening houdend met de verplichtingenstructuur van het pensioenfonds, waarbij gestreefd 

wordt naar een zo hoog mogelijke mate van toeslagverlening voor de actieve en de niet-actieve 

deelnemers”. 

 

Om de doelstelling te waarborgen wordt bij het bepalen van het strategische beleggingsbeleid 2090 

rekening gehouden met het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet, de verplichtingenstructuur 

en de financiering van het pensioenfonds zoals vastgesteld in de uitvoeringsovereenkomst met de 

aangesloten onderneming. 

 

 2095 

2. Organisatie en risicobeheer 
 

2.1 Organisatie 

 

2.1.1 Taken en verantwoordelijkheden 2100 

 

Het pensioenfonds is zich bewust van de rol die zij als pensioenbelegger vervult. Die rol dwingt 
haar tot grote zorgvuldigheid in haar handelen. Het pensioenfonds is te allen tijde bereid 
verantwoording af te leggen over haar beleggingsgedrag en de gevolgen die dit heeft voor de 

belanghebbenden. 2105 
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2.1.2 Nevenactiviteiten 

 

Het pensioenfonds ontwikkelt activiteiten die haar in staat stellen haar kerntaken zo goed mogelijk 

uit te voeren. Voor zover die activiteiten niet behoren tot de kerntaken van een pensioenfonds, 

brengt het pensioenfonds deze onder in een aparte rechtspersoon. Tussen het pensioenfonds en 2110 

deze rechtspersoon zal geen sprake zijn van: 

- financiële kruisstromen die de rechtspersoon tot niet marktconform concurrentievoordeel 

strekken; 

- personele unies tussen de Directie of Raad van Beheer van de rechtspersoon enerzijds en het 

bestuur van het pensioenfonds anderzijds; 2115 

- toegang tot kennis en gegevensbestanden van het pensioenfonds, anders dan op voorwaarden 

die door wet- en regelgeving worden toegestaan; 

- gebruik van de naam en het beeldmerk van het pensioenfonds door de rechtspersoon. 

 

Op dit moment zijn door het pensioenfonds geen nevenactiviteiten ondergebracht in een aparte 2120 

rechtspersoon. 

 

2.1.3 Uitbesteding 

 

De selectie van derden, zoals vermogensbeheerders en commissionairs, vindt plaats aan de hand 2125 

van enerzijds de eisen die ter zake door DNB worden gesteld en anderzijds door het bestuur van 

het pensioenfonds gehanteerde criteria die samenhangen met beschikbare deskundigheid, de 

cultuur van de eigen organisatie, schaalvoordelen en flexibiliteit. De selectie van derden en de 

beoordeling van hun prestaties vinden plaats op basis van objectieve criteria. De gemaakte 

afwegingen en de daarbij gehanteerde argumenten blijken uit een systematisch opgebouwd 2130 

selectie- en evaluatiedossier. Zie verder hoofdstuk 1.2. 

 

2.1.4 Rapportage 

 

De huidige vermogensbeheerders dragen zorg voor de beleggingsrapportages. 2135 

BNPP zorgt thans voor de geaggregeerde beleggingsrapportages richting het bestuur en voor de 

benodigde rapportages richting de toezichthouder. 

Deze rapportages dienen minimaal de rendements- en risicocijfers te bevatten op zowel 

geaggregeerd niveau, als per afzonderlijk mandaat. 

Het bestuur bespreekt de beleggingsrapportages vier keer per jaar. Bij de beleggingsbesprekingen 2140 

kunnen externe adviseurs aanwezig zijn. 

 

2.1.5 Kostenbeheersing 

 

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid maakt het pensioenfonds geen andere kosten dan die 2145 

welke redelijk en proportioneel zijn in relatie tot de omvang en de samenstelling van het belegd 

vermogen en de doelstelling van het pensioenfonds. 

 

2.1.6 Deskundigheid 

 2150 

Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat zij in alle fasen van het beleggingsproces beschikt over 

de deskundigheid die vereist is voor: 

- een optimaal beleggingsresultaat; 

- een professioneel beheer van de beleggingen; en 

- de beheersing van de aan beleggingen verbonden risico’s. 2155 
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2.1.7 Scheiding van belangen 

 

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gewaakt voor belangenverstrengeling. Met het oog 2160 

daarop zijn de leidinggevenden en medewerkers van het pensioenfonds gehouden een gedragscode 

na te leven. 

 

Een interne compliance officer ziet toe op naleving van de gedragscode. 

 2165 

 

2.2 Risicobeheer 

 

2.2.1 Rente-immunisatie 

 2170 

Afdekking renterisico 

 

Het beleid van Stichting Pensioenfonds Croda met betrekking tot het immuniseren van het 

renterisico op balansniveau is afgestemd op de nominale pensioenverplichtingen van het fonds 

welke op basis van een afwikkelscenario periodiek (in beginsel twee keer per jaar) worden 2175 

vastgesteld. Het uitgangspunt van het beleid is de door het bestuur bepaalde hedgeratio op 

balansniveau. De norm voor de hedgeratio op totaal pensioenfondsniveau bedraagt 50% van het 

renterisico van de nominale pensioenverplichtingen. Het renterisico van Stichting Pensioenfonds 

Croda wordt gedeeltelijk reeds ingeperkt door de on-balance beleggingen in vastrentende waarden 

waaronder hypothekenbeleggingen. Naar de mate waarin het renterisico door deze on-balance 2180 

beleggingen niet tot de norm voor de hedgeratio van 50% wordt afgedekt, vindt in beginsel 

maandelijks een aanvullende (off-balance) hedge van renterisico plaats door het gebruik van 

renteswaps. Er geldt hierbij een toelaatbare bandbreedte van 45% - 55%. Indien blijkt dat buiten 

deze bandbreedte getreden wordt, dan vindt in overleg met het bestuur eventuele correctie plaats.  

 2185 

Het bestuur kan tactische beslissingen nemen tot een renteafdekking buiten de genoemde 

bandbreedten. 

 

De kasstromen betreffende de pensioenuitkeringen worden twee keer per jaar aan BNPP 

aangereikt. BNPP zal op basis van deze informatie vaststellen welk deel van het renterisico reeds 2190 

door de on-balance vastrentende beleggingen wordt gehedged en welk deel dan off-balance moet 

worden toegevoegd om de gewenste norm hedge ratio van het renterisico te bewerkstelligen. Voor 

de implementatie van de off-balance hedge vraagt BNPP schriftelijk toestemming aan het Bestuur, 

waarbij wordt gekwantificeerd wat de verwachte ‘tracking error’ van de voorgestelde rente 

matching portefeuille ten opzichte van de nominale pensioenverplichtingen is.  2195 

 

2.2.2 Valuta-overlay 

 

Het valutarisico op aandelen wordt door BNPP als volgt afgedekt: 

 2200 

 Minimum Maximum Norm Betrokken exposures 

Hedgecoëfficiënt valuta 95% 105% 100% USD, GBP, HKD, JPY, CHF 

 

Voor het afdekken van het valutarisico zijn enkel valuta spotcontracten en valutatermijncontracten, 

oftewel valuta swaps en valutaforwards, toegestaan. Sporadisch kan ook gebruik gemaakt worden 

van valuta futures. 

 2205 

Valutatermijntransacties dienen steeds betrekking te hebben op de in de werkelijke portefeuille in 

buitenlandse valuta luidende aandelenbeleggingen, mogen geen actief risico zoekend karakter 

hebben. 
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BNPP zal de positie van de currency-overlay maandelijks dan wel bij majeure pensioenfonds-, 2210 

portefeuille- en/of marktmutaties controleren respectievelijk bijstellen. BNPP monitort de valuta 

positie in de bedrijfsobligaties. 

 

2.2.3 Derivaten 

 2215 

Het gebruik van financiële derivaten (met uitzondering van het schrijven van opties) is toegestaan, 

mits de aan het gebruik van derivaten verbonden specifieke risico’s beperkt blijven binnen het 

raamwerk van een solide beleggingsbeleid. Indien sprake is van buiten de beurs om (Over The 

Counter - OTC) verhandelde derivaten dient de tegenpartij te voldoen aan de door BNPP 

gehanteerde derivatenrichtlijnen (Qualified Counterparties). BNPP dient, voor zover redelijkerwijs 2220 

mogelijk, te streven naar een spreiding van exposure uit hoofde van deze afgeleide instrumenten 

over een voldoende aantal tegenpartijen. BNPP dient zich voortdurend op de hoogte te houden van 

de kredietwaardigheid van alle betrokken tegenpartijen en bij gerede twijfel adequate maatregelen 

te nemen. 

 2225 

 

3. Beleggingsbeginselen 

 

3.1 Het beleggingsproces 

 2230 

Het beleggingsproces vormt de randvoorwaarden van het beleggingsbeleid. Onder het 

beleggingsproces wordt verstaan het geheel van regels dat toeziet op de voorbereiding en de 

uitvoering van het beleggingsbeleid en het beheer van de beleggingen. Het pensioenfonds heeft 

het vermogensbeheer uitbesteed. 

 2235 

3.2 Beleggingsbeslissingen 

 

Het pensioenfonds beoordeelt het strategische beleggingsbeleid op grond van risico- en 

rendementsoverwegingen in relatie tot de verplichtingenstructuur. In beginsel sluit het 

pensioenfonds geen afzonderlijke beleggingscategorie, –instrument of –techniek uit. 2240 

 

Daarentegen zal het pensioenfonds zo veel als mogelijk erop toezien dat de door haar aangestelde 

beheerders niet meewerken aan een beleggingstransactie die verboden is, bijvoorbeeld op grond 

van het internationaal recht. In dit kader heeft het pensioenfonds op het gebied van 

administratieve organisatie en interne controle concrete maatregelen getroffen ter naleving van 2245 

antiterrorismewetgeving, in het bijzonder de Sanctiewet 1977 en de op grond van die wet 

vastgestelde regelingen en besluiten met betrekking tot het financieel verkeer. 

 

Afweging passief beheer versus actief beheer 

 2250 

Uitgangspunt bij de invulling van de beleggingen is passief beheer. Actief beheer wordt alleen 

toegepast daar waar dat lonend is in inefficiënte markten (aandelen) of bedrijfsobligaties waar 

rekening wordt gehouden met ESG factoren ( niet in benchmark) en bottom up analyse waarde 

toevoegt in plaats van geheel volgen benchmark. Door het gericht inzetten van passief beheer 

wordt een bewuste keuze gemaakt voor het besteden van risicobudget, feebudget en benodigd 2255 

toezicht en kennis. Pensioenfonds Croda kiest er voor om enkel in bepaalde inefficiënte markten 

actief beheer te voeren en op deze manier een hoger rendement dan het marktrendement te 

behalen. 

 

De keuze tussen actief en passief beheer zal verschillen per beleggingscategorie en zal periodiek 2260 

herzien worden, omdat marktinefficiënties kunnen variëren over de tijd. Hierbij wordt een afweging 

gemaakt tussen: 

- marktinefficiënties; 

- de mogelijkheden die managers hebben om outperformance te genereren; 
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- risico’s; 2265 

- kosten. 

 
Momenteel heeft het fonds twee actief beheerde fondsen: 

- Matching portefeuille: European Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment 

Fund, beheerd door Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.. Keuze voor actief 2270 

beheer vanwege de component ESG in het beleggingsbeleid en gedegen bottom up analyse 

van individuele beleggingstitels waarbij niet in alle titels/ondernemingen uit de benchmark 

wordt belegd. 

- Return portefeuille: Emerging Markets Equity Fund, beheerd door Aberdeen Standard 

Investments Luxembourg S.A.. Keuze voor actief beheer, dit wordt als een minder efficiënte 2275 

markt beschouwd met duidelijk regionale verschillen. Via bottom up fundamentele analyse 

waarbij veel aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van het management en lokale 

economieën waarin deze bedrijven opereren. 

 

Verder zal het pensioenfonds er zo veel als mogelijk op toezien dat de aangestelde beheerders zich 2280 

onthouden van beleggingstransacties indien: 

- daardoor strafbare of moreel verwerpelijke gedragingen worden bevorderd; 

- deze in onmiddellijk verband staat met een schending van mensenrechten of fundamentele 

vrijheden. 

 2285 

3.3 Toegepaste wegingsmethoden voor beleggingsrisico’s 

 

De beleggingen, het beheer van de beleggingen en de beheersing van de aan beleggingen 

verbonden risico’s geschieden met inachtneming van het meest recente beleggingsbeleidsplan. 

Voor de generieke sturing van de risico’s is de weging naar de beleggingscategorieën in de 2290 

beleggingsportefeuille van groot belang. Voor kredietrisico’s wordt gewerkt met credit ratings. Voor 

de beheersing van operationele risico’s zijn meerdere maatregelen geïmplementeerd waaronder 

bevoegdhedenregeling, uitwijkbeleid en incidentenmanagement.  

 

3.4 Waarderingsmethode 2295 

 

De beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde.  

 

3.5 Strategische allocatie 

 2300 

In het kader van een integrale benadering van de beleggingen en de verplichtingen wordt de 

invulling van het beleggingsbeleid gebaseerd op Asset Liability Management (ALM). De ALM-studie 

is maatgevend voor de verdeling over de beleggingscategorieën, waarbij wordt gestreefd naar een 

optimale beleggingsportefeuille in combinatie met een consistent premie- en toeslagbeleid. De 

ALM-studie wordt in beginsel eens in de drie jaren, doch zoveel vaker als het bestuur van het 2305 

pensioenfonds dat wenselijk acht dan wel wordt verlangd door DNB, uitgevoerd. Er mag door de 

vermogensbeheerder een tactisch asset allocatiebeleid worden gevoerd. De portefeuille zal worden 

gerebalanced als de bandbreedtes worden overschreden. 

 

Het bestuur kan besluiten om de strategische allocatie aan te passen, waarbij met name in 2310 

onzekere financiële markten wordt beoogd het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille niet te 

vergroten en indien gewenst zelfs te verlagen. 

 

3.5.1 Bandbreedtes 

 2315 

De bandbreedtes (als percentage van het totale belegd vermogen) en benchmarks die bij de 

verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën -aandelen, 

vastgoed(maatschappijen), vastrentende waarden en liquiditeiten- in acht dienen te worden 

genomen, zijn als volgt vastgesteld: 
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 2320 

 Beoogde 

strategische mix 

Minimum Maximum 

Matching portefeuille 50% 40% 60% 

In % van de matching portfolio: 
- BNPP LDI fondsen 

- Euro bedrijfsobligaties 

- Nederlandse hypotheken 

- Cash of cash fondsen 

 
Rente hedge 
 

 

34% 

16,4% 

9,4% 

40,2% 

 

50% 

 

24% 

11,4% 

4,4% 

30,2% 

 

45% 

 

44% 

21,4% 

14,4% 

50,2% 

 

55% 

Samenstelling BNPP LDI fondsen: 

- All maturities 

- 0-10 jaar maturity 

- 10-20 jaar maturity 

- 20-25 jaar maturity 

- 25-35 jaar maturity 

- 35-50 jaar maturity 

De rente afdekking vindt plaats op 
basis van bovenstaande looptijd 
segmenten. Doelstelling is conform de 
rente gevoeligheid af te dekken met 
een marge van – en + 5% per 
looptijdsegment. 

   

Return portefeuille 50% 40% 60% 

- Wereldwijde aandelen 

- Vastgoed 

50% 

0% 

40% 

0% 

60% 

3% 

 

Mandaat Benchmark 

 

Matching portefeuille 

Benchmark matching portefeuille 

(ontwikkeling VPV obv euro swap curve) 

BNPP LDI fondsen : Benchmark matching portefeuille 

(ontwikkeling VPV obv euro swap curve) 

Investment grade Euro bedrijfsobligaties: IBOXX Euro Corporate Index 

Nederlandse hypotheken Bloomberg Barclays Euro Treasury 

Netherlands index 

Geldmarktfondsen Euribor 3 mnds of EONIA 

Return portefeuille  

BlackRock MSCI Europe Equity Index Fund B ex CW MSCI Europa NDR 

BlackRock MSCI US Equity Index Fund B ex CW MSCI USA NDR 

BlackRock MSCI Japan Equity Index Fund ex CW MSCI Japan NDR 

BlackRock MSCI Pacific Rim ex Japan Equity Index 

Fund B ex CW 

MSCI Pacific ex Japan NDR 

Aberdeen Emerging Markets Equity Fund MSCI Emerging Markets NDR 

CBRE Real Estate Select EuroSiris Fund Rendement Eurosiris fund 
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3.5.2 Liquiditeiten en deposito’s  

 2325 

Liquiditeiten en deposito’s mogen alleen worden aangehouden bij eerste klas financiële instellingen 

(rating minimaal AA-) , Kas Bank NV, ABNAMRO Bank N.V en ING Bank N.V. Het tijdelijk 

aanhouden van tekorten uit hoofde van valutaire afstemming is mogelijk (frictiekas). 

 

3.5.3 Rebalancing 2330 

 

Beleggingen inclusief eventuele bijbehorende posities in derivaten dienen zich te allen tijde binnen 

de voorgeschreven bandbreedtes te bevinden. Actief asset allocatiebeleid is niet toegestaan. Bij 

noodzakelijke rebalancing tussen de vastgestelde asset classes dient rebalancing plaats te vinden 

halverwege de norm en de grens van de betreffende bandbreedte. Uitzondering: zie 3.5. 2335 

 

3.5.4 Stortingen en onttrekkingen  

 

Stortingen en onttrekkingen aan de beleggingsportefeuille worden conform de normverdeling aan 

aandelen en vastrentende waarden onttrokken resp. bijgestort, tenzij het bestuur anders besluit.  2340 

 

Het belang in de beleggingscategorie Vastgoed alsmede het belang bij Aberdeen Emerging markets 

zal bij stortingen, onttrekkingen en rebalancing buiten beschouwing worden gelaten. Mutaties in 

deze belangen is enkel toegestaan na overleg en goedkeuring door het bestuur. Indien de belangen 

Vastgoed en Aberdeen Emerging Markets buiten de bandbreedtes treden, zal hiervan melding 2345 

worden gemaakt naar het bestuur. 
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Begrippenlijst Verklaring inzake beleggingsbeginselen 2350 

 

Actief beleggen 

Op grond van een bepaalde marktvisie wordt afgeweken van de benchmark, om zo te trachten een 

betere performance te behalen.  

 2355 

ALM 

Afkorting van Asset Liability Management, het afstemmen van de beleggingsmix op verplichtingen. 

Het uitvoeren van een ALM-studie kan een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij behulpzaam 

zijn bij het kiezen van de juiste beleggingsmix. Een ALM-studie kent de volgende aspecten:  

- het in kaart brengen van de financiële stromen;  2360 

- de simulatie van toekomstige financiële posities;  

- de samenhang met de economische omgeving;  

- de vergelijking van beleidsvarianten.  

 

Beleggingsmix 2365 

De verdeling van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën, zoals bijvoorbeeld: 

aandelen, onroerend goed en vastrentende waarden met een nadere onderverdeling in binnen- en 

buitenlandse beleggingen.  

 

Beleggingsbeleid 2370 

Een pensioenfonds is verplicht om op solide wijze te beleggen. Het beleggingsbeleid van een 

pensioenfonds is enerzijds gericht op het zoveel mogelijk uitsluiten van beleggingsrisico's en 

anderzijds op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Bovendien moet de afstemming 

van beleggingen op de verplichtingen juist zijn: het pensioenfonds moet op het juiste moment aan 

haar verplichtingen kunnen voldoen. Om optimaal aan deze uitgangspunten te voldoen is een juiste 2375 

samenstelling van de beleggingsmix noodzakelijk, die met behulp van een ALM-studie kan worden 

vastgesteld.  

 

Beleggingsfondsen 

Een beleggingsfonds is in feite een ‘verzamelpunt’ voor beleggers. Op dat punt komt het geld van 2380 

alle in het betreffende fonds investerende beleggers samen. Het totaalbedrag wordt het 

fondsvermogen genoemd. Beleggen door middel van een beleggingsfonds is een efficiënte manier 

om een adequate spreiding te bewerkstelligen. 

 

Benchmark (index) 2385 

Een objectieve maatstaf voor zowel de samenstelling als de performance van het belegde 

vermogen. Een benchmarkindex is een mandje van – bijvoorbeeld – een aantal aandelen. In 

beginsel bepaalt de totale waarde van alle uitstaande aandelen de waarde van een index; 

fluctuaties in de waarde van de index worden derhalve veroorzaakt door koersfluctuaties van de in 

de index opgenomen aandelen. Bekende voorbeelden van indices zijn AEX, CBS en Dow Jones. 2390 

 

  

http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/b.asp#benchmark
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/p.asp#Performance
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/b.asp#Beleggingsmix
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/p.asp#pensioenfonds
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/p.asp#Pensioenfonds
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/p.asp#Pensioenfonds
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/r.asp#Rendement
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/b.asp#Beleggingsmix#Beleggingsmix
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fonds&action=edit
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/p.asp#Performance
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Commodities 

Letterlijk betekent het grondstoffen. Beleggen in commodities is direct investeren in grondstoffen 

of indirect via bijvoorbeeld termijncontracten, waarbij de waarde is gebaseerd op grondstoffen. 2395 

Verhandelde grondstoffen zijn onder andere energie, metalen en landbouwproducten. 

 

Derivaten 

Afgeleide financiële instrumenten, dat wil zeggen financiële contracten, waarvan de waarde wordt 

afgeleid van een onderliggende waarde (bijv. een aandeel), een referentieprijs of een index (bijv. 2400 

de AEX-index). De hoofdvormen van derivaten zijn opties, futures contracten en forward 

contracten.  

 

Toeslagverlening 

Toeslagverlening is het van tijd tot tijd aanpassen van het reeds opgebouwde pensioen aan de 2405 

algemene stijging van de lonen of prijzen. Hierdoor blijft u met het opgebouwde pensioen ook in de 

toekomst dezelfde welvaart of koopkracht behouden.  

 

Governance 

De wijze waarop de besluitvormingsprocessen omtrent het (beleggings)beleid binnen een 2410 

pensioenfonds is georganiseerd. 

 

Mandaat vermogensbeheer 

Het mandaat vermogensbeheer, ook wel beleggingsrichtlijnen of beleggingsinstructie genoemd, 

bevat de beleggingstechnische afspraken over het beheer van het vermogen. Het mandaat wordt 2415 

vastgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur en bevat alle restricties waarbinnen een 

vermogensbeheerder vervolgens naar eigen inzicht mag beleggen.  

 

Marktwaarde 

Waarde van een beleggingsobject als het op dit moment zou worden verkocht.  2420 

 

Monitoring 

Monitoring is het continue proces van overzicht van de consequente en juiste werking van de 

controlemaatregelen. Deze monitoring kan door het pensioenfonds zelf gebeuren of uitbesteed 

worden aan een onafhankelijk orgaan (bijv. audit). Monitoring maakt integraal deel uit van het 2425 

controlesysteem. 

 

Onroerend goed 

Men kan direct en indirect beleggen in onroerend goed. Direct beleggen kan men door woningen of 

winkels aan te kopen. Indirect kan men investeren middels participaties in beleggingsfondsen aan 2430 

te kopen die beleggen in onroerend goed. 

 

Outperformance 

Het verschil tussen het behaalde rendement en het rendement van de benchmark (positief of 

negatief). Dit verschil geeft aan hoeveel waarde is toegevoegd door middel van actief beleggen. 2435 

Outperformance wordt ook wel (alpha) genoemd.  

 

Passief beleggen 

Hieronder kan worden verstaan indexbeleggen of buy and hold beleggen. Het is gericht op het zo 

laag mogelijk houden van de transactiekosten. 2440 

 

Performance 

De performance van (een deel van) het vermogen is het totale beleggingsresultaat op 

marktwaarde. Deze performance wordt normaliter vergeleken met de performance van de 

benchmark(index). Door middel van een zogenoemde performance attributieanalyse wordt het 2445 

verschil tussen deze beiden op een kwantitatieve wijze verklaard.  

 

http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/a.asp#AEX-index
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/o.asp#Opties
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/f.asp#Futures contract
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/f.asp#Forward contract
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/f.asp#Forward contract
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/v.asp#Vermogensbeheerder
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/b.asp#Benchmark (index)
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/a.asp#Actief beleggen
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/r.asp#Rendement
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/b.asp#Benchmark (index)
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Strategische beleggingsmix 

De lange termijn verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën 

(aandelen, vastrentende waarden, onroerend goed). Deze verdeling wordt veelal gebaseerd op een 2450 

ALM-studie.  

 

Tracking error 

Statistische maatstaf die weergeeft hoe groot de kans is dat de outperformance zal afwijken van 

nul. De tracking error is gelijk aan de standaarddeviatie van de outperformance. Het is een goede 2455 

maatstaf voor het meten van het extra risico van de portefeuille ten opzichte van de benchmark. 

Een hoge tracking error betekent veel kans op een rendement ver onder of boven de benchmark en 

dus veel extra risico ten opzichte van de benchmark. 

 

Rating 2460 

De rating van een belegging of een onderneming geeft het kredietrisico of debiteurenrisico van een 

bepaalde belegging weer. Vastrentende waarden hebben bijvoorbeeld pas voldoende kwaliteit 

vanaf een bepaalde kredietwaardigheid, voorzien van een rating BBB, A, AA of AAA. De ratings 

worden vastgesteld door gespecialiseerde bureaus. 

 2465 

Valutahedging 

Het afdekken van valutarisico door middel van valutatermijntransacties (forward contracts).  

 

Vastrentende waarden 

Verzamelnaam voor beleggingen waarop in beginsel een vaste rentevergoeding en een vaste 2470 

looptijd geldt. Voorbeelden van vastrentende waarden zijn obligaties, onderhandse leningen en 

hypotheken. Deze beleggingen worden ook wel als risicomijdend aangeduid.  

 

Vermogensbeheerder 

Een professionele beheerder van vermogens voor organisaties (zoals pensioenfondsen, 2475 

verzekeringsmaatschappijen enz.) en/of vermogende particulieren. Vermogensbeheerders zijn vaak 

onderdeel van een bank, dan wel financiële instelling, maar kunnen ook een onafhankelijke 

organisatie zijn. In Nederland kunnen vermogensbeheerders zich onder bepaalde voorwaarden 

laten registreren bij Autoriteit Financiële Markten (voorheen: Stichting Toezicht Effectenverkeer). 

 2480 

Waarde stijl (value style) 

Beleggingsstijl waarbij met name in aandelen wordt belegd van bedrijven die worden gekenmerkt 

door zaken als een lage koers/winst-verhouding.  

 

Zakelijke waarden 2485 

Verzamelnaam voor beleggingen in aandelen en beleggingen in onroerend goed. Deze beleggingen 

worden ook wel aangeduid als risicodragend.  

 

  

http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/v.asp#Vastrentende waarden
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/a.asp#ALM
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/grippen/p.asp#Pensioenfonds
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Bijlage 2 – Vereist eigen vermogen 2490 

 

Er is sprake van voldoende eigen vermogen ten opzichte van het vereist eigen vermogen indien het 

eigen vermogen groter is dan S zoals hieronder bepaald waarbij S wordt bepaald op basis van de 

strategische beleggingsmix. 

 2495 

Renterisico (S1) 

Dit is het effect van een ongunstige wijziging van de rente/rentetermijnstructuur volgens door DNB 

vastgestelde stijgings- en dalingsfactoren. 

 

Risico zakelijke waarden (S2) 2500 

De waardedaling van de zakelijke waarden die opgevangen moet kunnen worden is als volgt 

vastgesteld: 

 

Zakelijke waarden Waardedaling 

in % 

Beursgenoteerde aandelen in ontwikkelde markten 

en indirect onroerend goed 

25% 

Niet beursgenoteerde aandelen in ontwikkelde landen 

Beursgenoteerde aandelen in emerging markets 

30% 

35% 

Private equity 30% 

Direct onroerend goed 21,5% 

 

In verband met de binnen de vastgoedportefeuille aanwezige leverage, is het percentage 2505 

waardedaling in de vastgoedportefeuille verhoogd van 15% in het standaardmodel van DNB naar 

21,5%. 

 

Valutarisico (S3) 

Het effect van een daling van alle valutakoersen ten opzichte van de euro met 20% moet 2510 

opgevangen kunnen worden.  

 

Grondstoffenrisico (S4) 

Het pensioenfonds belegt niet grondstoffen. De S4 is derhalve nihil. 

 2515 

Kredietrisico (S5) 

Het effect van een toename van de actuele credit spread (marktrenteopslag voor kredietrisico) op 

de portefeuille vastrentende waarden met kredietrisico (credits) ter grootte van 40% moet 

opgevangen kunnen worden. 

 2520 

Verzekeringstechnisch risico (S6) 

De vereiste solvabiliteit voor verzekeringstechnische risico’s vloeit voort uit onvoorziene 

sterfterisico’s als gevolg van procesrisico. Daarnaast zijn er onvermijdbare sterfterisico’s, zoals de 

onzekerheid rondom de sterftetrend (TSO of ‘langleven-risico’) en de negatieve stochastische 

afwijkingen (NSA). De S6 van het pensioenfonds wordt vastgesteld volgens het standaardmodel 2525 

van DNB. 

 

Liquiditeitsrisico (S7) 

Het liquiditeitsrisico is het risico dat het fonds niet aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van 

pensioenuitkeringen, derivatentransacties of uitvoeringskosten kan voldoen. Het beleid is erop 2530 

gericht dat enerzijds een gedegen cashmanagementproces wordt gevoerd en anderzijds dat de 

beleggingsportefeuille voornamelijk belegd wordt in liquide en dus snel verhandelbare beleggings 

producten. De omvang van de liquiditeitsbehoefte uit hoofde van maandelijkse pensioenuitkeringen 

en betaling van kosten is beperkt. Dit cashmanagementproces wordt maandelijks gemonitord, 

waarbij afstemming met de premie-inkomsten plaatsvindt. 2535 



ABTN PER 30-9-2020 

60 

 

Bij de bepaling van het vereist vermogen past het pensioenfonds het standaardmodel van DNB toe. 

In dat model wordt het liquiditeitsrisico vooralsnog op nul gesteld. 

 

Concentratierisico (S8) 2540 

We hebben dit concentratierisico becijferd middels het toepassen van de standaard Solvency II 

schokken gecorrigeerd voor het 97,5e percentiel onder FTK-regelgeving. Hieruit blijkt dat het 

concentratierisico geen effect heeft op het vereist eigen vermogen, deze wordt derhalve op nul 

gesteld. 

 2545 

Operationeel risico (S9) 

Het operationele risico is het risico samenhangend met ondoelmatige of onvoldoende doeltreffende 

procesinrichting dan wel procesuitvoering. Gezien het uitbestedingsbeleid van het pensioenfonds 

wordt dit risico op nihil gezet. 

 2550 

Actief beheer risico (S10) 

Eind 2014 is er sprake van actief beheer binnen een gedeelte van de zakelijke waarden 

portefeuille. Het fonds Aberdeen – Emerging Markets Equity Fund wordt actief beheerd en heeft 

een ex-post tracking error van 5,5% en bijbehorende kosten van 2,0% voor het actief beheer. Dit 

risico wordt vervolgens berekend volgens de handleiding van DNB. 2555 

 

Totaal risico 

Het totale risico is gelijk aan S, waarbij S wordt bepaald op basis van de navolgende formule. 

 

S = √ ( S1 
2  +  S2 

2  +  2×0,5×S1×S2  +  S3 
2    +  S5 

2  +  S6 
2   + S10

2  ) 2560 

 

met dien verstande dat S niet minder dan het minimaal vereist eigen vermogen mag zijn. 

 

Tot slot wordt tevens rekening gehouden met een opslag van 1% van de voorziening voor risico 

deelnemers (module beleggingspensioen). 2565 
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Bijlage 3 – Samenstelling van het bestuur en aangestelde externe 

partijen 
 2570 

 

Het bestuur van het fonds bestaat per 30 september 2020 uit de volgende leden: 

 

Naam Namens Functie Looptijd 

C. van ’t Hof Werkgevers • Voorzitter 

• (Waarnemend) 
sleutelfunctiehouder 
Internal Audit 

1 augustus 2021  

A.M.F. Bertram Werkgevers Bestuurslid 1 september 2024  

W. Keijzer Werkgevers Secretaris 31 december 2024 

(vacature) Werknemers  1 augustus 2022 

H. Müller Werknemers (waarnemend) 

sleutelfunctiehouder 

risicobeheer 

1 februari 2021 

N.H. Man Gepensioneerden Bestuurslid 31 december 2024 

 

Bestuur en aangestelde externe partijen: 2575 
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Bijlage 4 – Beleggingsrichtlijnen 
 2580 
 
 
 

 
 2585 
 
 
 
 
 2590 

 
 
Ingangsdatum: 14 juni 2019 

 

De beheerder BNP Paribas Asset Management dient de beleggingsrestricties ten aanzien van de 2595 

samenstelling van de portefeuille en de toelaatbare risico’s in acht te nemen, zoals in deze Bijlage 

omschreven. Eventuele restricties die zijn vastgelegd in deze Bijlage, gelden niet ten aanzien van 

participaties in Beleggingsinstellingen.  

 

De norm-, minimum- en maximumpercentages opgenomen in schema´s A, B, C en E zijn 2600 

uitgedrukt als percentage van de marktwaarde van het totale Beheerd Vermogen, tenzij anders 

vermeld. De norm-, minimum- en maximumpercentages opgenomen in schema D zijn uitgedrukt 

als percentage van de rentegevoeligheid afgeleid uit de nominale uitkeringsverplichtingen, tenzij 

anders vermeld. 

 2605 

De Beleggingsinstellingen en Operationeel Vermogensbeheerder(s) die kunnen worden opgenomen, 

staan in Bijlage 4a “ Toegestane Beleggingsinstellingen en Operationeel Vermogensbeheerder(s)”  

 

Controversiële wapens – cluster munitie 

Beheerder, als Nederlandse financiële instelling, handelt in overeenstemming met het gestelde in 2610 

artikel 5:68 lid 1 Wft en artikel 21a Besluit Marktmisbruik Wft en heeft daartoe de nodige 

beheersmaatregelen getroffen. 

 

1. Beleggingscategorieën  
 2615 

Het Beheerd Vermogen dient te worden belegd in de in Schema A opgenomen 

beleggingscategorieën.  

 

Schema A: samenstelling beleggingscategorieën 

Beleggingscategorie Norm %  
Min 
% Max % 

Matchingportefeuille 50 40 60 

Returnportefeuille  50 40 60 

Totaal 100   

    
 2620 

2. Matchingportefeuille 

2.1. Doelstelling 

Beheerder streeft ernaar om de rentegevoeligheden van de Benchmark Matchingportefeuille op 

totaal niveau zo goed mogelijk te repliceren en een optimaal beleggingsrendement te behalen ten 

opzichte van het rendement van de Benchmark Matchingportefeuille, gegeven haar 2625 
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beleggingsrestricties. De klant is zich bewust dat het rendement van de Matchingportefeuille kan 

afwijken van de Benchmark Matchingportefeuille. 

 

2.2. Matchingportefeuille bandbreedtes 

Het Beheerd Vermogen van de Matchingportefeuille dient te worden belegd volgens Schema B.  De 2630 

genoemde percentages refereren aan het totaal van de matching portefeuille. 

 

Schema B: samenstelling Matchingportefeuille 

Beleggingscategorie Benchmark 
Norm 

% Min % 
Max 
% 

BNPP LDI Solution duration matching 

fondsen (diverse sub-fondsen) 
 34 24 44 

Bedrijfsobligaties   16,4 11,4 21,4 

Nederlandse hypotheken  9,4 4,4 14,4 

Cash en geldmarktfondsen  40,2 30,2 50,2 

     

Totaal 
Benchmark 
Matchingportefeuille 

50 40 60 

 

2.3. Rente afdekking 2635 

In onderstaand schema C is de strategische Rente hedge ratio met de bijhorende bandbreedte 

weergegeven. 

 

Schema C: Rente hedge ratio 

 

Norm 

% 

Minimum 

% 

Maximum 

%  

Rente hedge ratio  50 45 55 

 2640 

Ter beheersing van het curverisico zal beheerder voldoen aan de gehanteerde bandbreedten in 

schema D 

 

Schema D: Curverisico per looptijd segment  Bandbreedte 

Afwijking renteschok per looptijd segment (DV01) 
Min 
% 

Max 
% 

   

0-10 jaar -5 5 

10-20 jaar -5 5 

20-25 jaar -5 5 

25-35 jaar -5 5 

35-50 jaar -5 5 
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3. Returnportefeuille  2645 

 

De Returnportefeuille is opgebouwd volgens schema E, de genoemde percentages zijn gebaseerd 

op het aandeel in de returnportefeuille. 

 

Schema E: Samenstelling Returnportefeuille 2650 

Beleggingscategorie Benchmark 
Norm 

% 
Min 
% 

Max 
% 

Aandelen Europa MSCI Europe (net) 35 25 45 

Aandelen US MSCI US (net) 40 30 50 

Aandelen Japan MSCI Japan (net) 10 5 15 

Aandelen Pacific ex-Japan MSCI Pacific ex-Japan (net) 5 0 10 

Aandelen Emerging markets MSCI Emerging Markets (net) 10 5 15 

Valuta derivaten Benchmark valutaderivaten 0     

Niet beursgenoteerd vastgoed* Fondsrendement 0 nvt nvt 

*te liquideren, afhankelijk van liquidatietraject van het CBRE Eurosiris Fonds 
 

4. Afdekking valutarisico 
 

Beheerder dekt het valutarisico af van de categorie Wereldwijde aandelen. 2655 

 

In onderstaand Schema H zijn de strategische Valuta hedge ratio’s per valuta met bijbehorende 

bandbreedte weergegeven.  

 

Schema F: Valuta hedge ratio’s 2660 

 

Valuta hedge ratio’s  Norm % Min % Max % 

Amerikaanse Dollar 100 95 105 

Japanse Yen 100 95 105 

Britse Pond 100 95 105 

Zwitserse Frank 100 95 105 

Hong Kong Dollar 100 95 105 

 
 

5. Monitoren en transacties 
 2665 

Beheerder controleert dagelijks voor schema’s A, B, C en E  en minimaal 1 keer per maand voor 

schema D en F op basis van de meest recent beschikbare informatie (posities en prijzen) of de 

beleggingen zich bevinden binnen de weergegeven bandbreedtes. 

 

Indien de bandbreedten op enig moment overschreden worden, zal Beheerder binnen 5 werkdagen 2670 

nadat de overschrijding ter kennis is gekomen, de beleggingen in overeenstemming met de 

voorgeschreven bandbreedten brengen. 

 

Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde belegging binnen de voorgeschreven bandbreedte te 

brengen of Beheerder acht dit niet in het belang van het Pensioenfonds, zal Beheerder binnen 5 2675 

werkdagen nadat de overschrijding ter kennis is gekomen in overleg treden met het Pensioenfonds.  

 

Stortingen en onttrekkingen zullen volgens de norm naar rato over de verschillende belegging 

categorieën worden verdeeld, Mutaties blijven ter discretie van de beheerder en kunnen hiervan 

afwijken in het belang van kostenreductie en/of efficiëntie. 2680 
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6. Tactisch beleid 

 

Beheerder voert geen tactisch beleggingsbeleid. De in schema A t/m F opgenomen bandbreedten 2685 

zijn derhalve slechts bedoeld om marktschommelingen op te vangen.  

 

 

7. Derivaten 
 2690 

Onderstaande tekst heeft alleen betrekking op eventuele discretionaire derivaten posities in de 

portefeuille van Cliënt en heeft geen betrekking op de Beleggingsinstellingen waarin Pensioenfonds 

participeert of die het vermogen van het Pensioenfonds beheren. Voor Beleggingsinstellingen gelden 

separate richtlijnen voor het gebruik van derivaten. 

 2695 

Posities die voorvloeien uit de derivatentransacties moeten passen binnen de beleggingsrestricties 

die zijn overeengekomen met Pensioenfonds. 

 

Derivaten kunnen door Beheerder gebruikt worden: 

1. Vooruitlopend op het voornemen van aankoop of verkoop van financiële instrumenten; 2700 

2. Ter sturing van valutarisico; 

3. Ter sturing van het renterisico. 

 

Beheerder mag in overeenstemming met de bovenstaande derivatenrichtlijnen gebruik maken van 

de volgende derivaten waarvoor voorafgaande géén toestemming van Pensioenfonds vereist is: 2705 

1. Renteswaps (zowel receiver als payer swaps) 

2. Valutatermijn contracten en valutaswaps. 

3. Rente Futures;  

 

De vermogensbeheerder mag in overeenstemming met bovenstaande derivatenrichtlijnen gebruik 2710 

maken van de volgende derivaten waarvoor voorafgaande wel toestemming van Pensioenfonds 

vereist is: 

1. Kopen van (plain vanilla) call en put opties; 

2. Gedekt schrijven van (plain vanilla) call opties; 

3. Opties op renteswaps (swaptions). 2715 

 

 

8. Toegepaste tegenpartijen voor derivaten transacties 

 
Het gebruik van financiële derivaten (met uitzondering van het schrijven van opties) is toegestaan, 2720 
mits de aan het gebruik van derivaten verbonden specifieke risico’s beperkt blijven binnen het 

raamwerk van een solide beleggingsbeleid. Indien sprake is van buiten de beurs om verhandelde 
derivaten (ook wel OTC-derivaten genoemd) dient de tegenpartij te voldoen aan de door BNP 
Paribas gehanteerde derivatenrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgesteld en worden van tijd tot tijd 
aangepast door de Global Counterparty Committee van BNP Paribas. De beheerder dient, voor 2725 
zover redelijkerwijs mogelijk, te streven naar een spreiding van exposure uit hoofde van deze 
afgeleide instrumenten over een voldoende aantal tegenpartijen. BNP Paribas dient zich 

voortdurend op de hoogte te houden van de kredietwaardigheid van alle betrokken tegenpartijen 
en bij gerede twijfel adequate maatregelen te nemen.  

 2730 

Het tegenpartij risico voor OTC derivaten wordt door de beheerder beperkt door het gebruik van 
onderpand. Voor dit onderpand wordt doorgaans gebruik gemaakt van cash. Het is de beheerder 
toegestaan hiervoor geld vrij te maken uit het geldmarktfonds. 

 
  2735 
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9. Securities lending 

 

Het uitlenen van financiële instrumenten (“securities lending”) is niet toegestaan binnen het door 

Beheerder gevoerde beheer namens het Pensioenfonds. Echter, fondsbeheerders van 

Beleggingsinstellingen waarin het Pensioenfonds belegt of Operationeel Vermogensbeheerders die 2740 

een deel van het Beheerd Vermogen beheren kunnen op grond van de desbetreffende 

fondsvoorwaarden of beleggingsrichtlijnen wel bevoegd zijn om gebruik te maken van securities 

lending.  

 

 2745 

10. Benchmark 
 

De behaalde beleggingsresultaten ten aanzien van het deel van het totale vermogen van Cliënt dat 

wordt belegd in de beleggingscategorieën die zijn opgenomen in Schema B en E zullen worden 

vergeleken met de corresponderende benchmarks.  2750 

 

De “Benchmark Matchingportefeuille” wordt afgeleid vanuit de nominale uitkeringsverplichtingen 

van het Pensioenfonds. Het Pensioenfonds gaat ermee akkoord dat gebruik wordt gemaakt van de 

door hem aangeleverde nominale uitkeringsverplichtingen. Een nieuwe versie van de nominale 

uitkeringsverplichtingen wordt door het Pensioenfonds geleverd op kwartaalbasis. het 2755 

Pensioenfonds stemt in met het feit dat de Beheerder erop mag vertrouwen dat de aangeleverde 

nominale uitkeringsverplichtingen juist en volledig zijn. Beheerder zal een controle uitvoeren op de 

aangeleverde uitkeringsverplichtingen en zal contact opnemen met het Pensioenfonds indien de 

nieuwe uitkeringsverplichtingen, in vergelijking met de oude uitkeringsverplichtingen, een afwijking 

laten zien die groter is dan 2,5% met betrekking tot de totale waarde en/of de totale 2760 

rentegevoeligheid. De nieuwe uitkeringsverplichtingen zullen in dat geval pas in gebruik worden 

genomen na goedkeuring van het Pensioenfonds. Deze uitkeringsverplichtingen zullen worden 

gehanteerd vanaf de eerste werkdag van de maand volgend op de maand waarin de gegevens zijn 

aangeleverd indien de goedkeuring uiterlijk 2 werkdagen voor maandultimo wordt verstrekt. In 

geval van latere goedkeuring, zullen de uitkeringsverplichtingen worden gehanteerd vanaf de 2765 

eerste werkdag van de daaropvolgende kalendermaand. 

 

 

11. Rating 
 2770 

Voor de bepaling van de rating van een obligatie of entiteit wordt gebruik gemaakt van de ratings 

van Moody’s, Fitch en S&P. Wanneer alle drie de ratings beschikbaar zijn dan wordt de middelste 

rating gehanteerd. Wanneer twee ratings beschikbaar zijn dan wordt de laagste rating gehanteerd. 

Bij een enkele beschikbare rating dan wordt deze rating gehanteerd.  Mocht er geen rating 

afgegeven worden voor een obligatie dan wordt de rating van de uitgevende entiteit gehanteerd. 2775 

 

 

12. Liquiditeiten 
 

Liquiditeiten kunnen door beheerder aangehouden worden in de vorm van geld op de 2780 

beleggingsrekening en/of beleggingen in geldmarktfondsen. Aanhouden van liquiditeiten wordt 

gedaan met het oog op efficiënt portefeuille beheer. Al dan niet tijdelijk aanhouden van  liquide 

middelen is onder andere nodig als onderpand van derivatencontracten.  
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Bijlage 4a – Beleggingsinstellingen 2785 

 
 
 
 

 2790 
 
 
 
 
 2795 
 

 
 
Ingangsdatum: 14 juni  2019 
 2800 

Het Beheerd Vermogen kan belegd worden in de in schema’s A opgenomen Beleggingsinstellingen 

 

De beleggingsrestricties ten aanzien van de samenstelling van het Beheerd Vermogen zijn 

opgenomen in Bijlage 4 Beleggingsrichtlijnen Stichting Pensioenfonds Croda 

 2805 

Schema A: Matchingportefeuille 

Belegging Benchmark 

BNP Paribas LDI solution duration matching diverse 
jaar buckets 

Customized levered Barclays zero coupon 
Bellweather swap index 

BNP Paribas Insticash Money 3 M standard VNAV 
EUR fund 

Euribor 3 months 

BNP Paribas Insticash EUR 1D short term VNAV 
EUR fund 

EONIA 

Standard Life – European Corporate Bond Fund 
Sustainable and Responsible Investment Fund 

IBOXX Euro Corporate Index 

Aegon Asset Management, AeAM Dutch Mortgage 

Fund 2 

Bloomberg Barclays Euro Treasury Netherlands 

Index 

 
 
Schema B: Return portefeuille 
 2810 

Belegging Benchmark 

Wereldwijd aandelen  

BlackRock - MSCI Europe Equity ESG Screened Index Fund (B) MSCI Europe (net) 

BlackRock - MSCI USA Equity ESG Screened Index Fund (B) MSCI US (net) 

BlackRock - MSCI Japan Equity ESG Screened Index Fund (B) MSCI Japan (net) 
BlackRock - MSCI Pacific Rim ex-Japan Equity ESG Screened Index 
Fund (B) MSCI Pacific ex-Japan (net) 
Aberdeen Standard Investments - Emerging Markets Equity Fund 

(A2) MSCI Emerging Markets (net) 

Niet Beursgenoteerd vastgoed  

CBRE Eurosiris Fund of Fund* Fondsrendement 
* te liquideren, afhankelijk van liquidatietraject van het CBRE Eurosiris Fonds 
 
 
 
  2815 
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Bijlage 4b – Invulling beleggingsbeleid voor DC-regelingen 
 

Op verzoek van het pensioenfonds stelt NNIP NV de volgende bedieningsconcepten beschikbaar 

aan de deelnemers: 

 2820 

1 LifeCycle Mix 

De LifeCycle Mix is ontwikkeld door en in beheer bij Nationale Nederlanden Investment Partners 

NV (NNIP of NN) De samenstelling van het model van de LifeCycle Mix kan op elk moment door 

NNIP worden gewijzigd, waarbij het pensioenfonds en de deelnemers vooraf geïnformeerd zullen 

worden. De LifeCycle Mix bevat drie beleggingsstrategieën, Defensief, Neutraal en Offensief. De 2825 

LifeCycle Mix Neutraal wordt als Default Optie aangeboden. In grote lijnen zien deze drie 

beleggingsstrategieën er als volgt uit op dit moment (versie december 2016): 

 

 
 2830 

Jaarlijks wordt het model geëvalueerd waarbij onderzocht wordt of er aanpassingen plaats 

dienen te vinden in de allocaties en beleggingsinstellingen. Daarnaast kan er ad hoc een 

aanpassing gewenst zijn. Indien een wijziging gaat plaatsvinden wordt het pensioenfonds vooraf 

geïnformeerd over de details van de wijzigingen, met daarbij de motivatie en planning. 

NNIP is verantwoordelijk voor de selectie van de beleggingsinstellingen waarmee de LifeCycle 2835 

Mix wordt samengesteld.  

 

2 Eigen Verdeling (zelf beleggen) 

 De voor de deelnemers beschikbare fondsselectie is als volgt door het pensioenfonds bepaald. 

De niet-ING-beleggingsinstellingen zijn geselecteerd door Altis. Altis informeert NNIP over de 2840 

samenstelling van deze selectie en eventuele wijzigingen worden door Altis gecommuniceerd. 

Indien Altis een wijziging in deze preselectie adviseert, dan zal NNIP het pensioenfonds en de 

deelnemers hierover informeren.  
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3 Spaarrekening 2845 

 NNIP stelt de deelnemer in staat de gestorte premie zelf te sparen. De deelnemer is hiervoor 

geheel verantwoordelijk. 

4 Variabele life cycle mix 

Met ingang van 2018 wordt de mogelijkheid geboden een Variabele LCM te gebruiken zodat 

langer kan worden doorbelegd zodat het keuze moment voor aankoop van een aanspraak kan 2850 

worden uitgesteld. 
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Bijlage 5 – Crisisplan  

 
 2855 

Financieel crisisplan 

 
 
 
 2860 

 
 

 
 
 2865 
 
 
 
 

 2870 
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1. Inleiding 

In dit financieel crisisplan legt het bestuur van Stichting Pensioenfonds Croda vast hoe het bestuur 

handelt als het pensioenfonds in een crisissituatie terecht komt. In dit inleidende hoofdstuk wordt 2875 

de procedure beschreven die het bestuur heeft gevolgd om tot dit financieel crisisplan te komen. 

 

Totstandkoming financieel crisisplan 
Op 5 december 2011 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een beleidsregel uitgevaardigd inzake 

het opstellen van een financieel crisisplan.   2880 

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Croda heeft destijds de volgende stappen gevolgd om te 

komen tot dit financieel crisisplan: 

1. Inventarisatie 

De ABTN, pensioenreglementen, statuten, uitvoeringsovereenkomst en ALM-studie zijn 

geïnventariseerd. De relevante punten zijn opgenomen in dit crisisplan.  2885 

 

2. Discussie 

Op basis van de inventarisatie onder stap 1 is binnen het bestuur een discussie gevoerd over 

onder andere: 

- de situaties die het bestuur als crisissituatie bestempelt  2890 

- de beschikbare maatregelen, de effectiviteit van deze maatregelen en de mate van 

inzetbaarheid 

- evenwichtige belangenbehartiging 

- communicatie tijdens een crisissituatie 

- besluitvorming tijdens een crisissituatie 2895 

 

3. Opstellen financieel crisisplan 

Op basis van de uit de discussie voortgekomen uitgangspunten is dit financieel crisisplan 

opgesteld. 

Het financieel crisisplan geeft een beschrijving van maatregelen die een pensioenfonds op korte 2900 

termijn zou kunnen inzetten indien de beleidsdekkingsgraad zich bevindt op of zich snel beweegt 

richting kritieke dekkingsgraden4. In het financieel crisisplan wordt ingegaan op de volgende 

punten: 

- Wat wordt door het bestuur verstaan onder een crisissituatie?  

- Welke risico’s kunnen leiden tot crisissituaties? 2905 

- De kritieke dekkingsgraden  

- Beschikbare maatregelen, mate van inzetbaarheid en financiële effecten van deze maatregelen 

- Evenwichtige belangenbehartiging 

- Communicatie tijdens een crisissituatie en over het financieel crisisplan 

- Besluitvormingsproces tijdens een crisissituatie 2910 

 

De in dit financieel 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 uitvoering wordt gegeven aan de maatregelen, zoals 

beschreven in dit plan. Het is immers vooraf onmogelijk om alle facetten van een financiële 2915 

crisissituatie volledig in te schatten. 

 

Naast de in dit plan benoemde financiële situaties onderkent het bestuur daarnaast een aantal 

situaties die op enig moment aandacht van het bestuur kunnen vragen. Het gaat dan om 

bijvoorbeeld een situatie, waarbij gedurende langere tijd geen toeslagen kunnen worden verleend. 2920 

Het gedurende langere tijd geen toeslagen verlenen betekent een direct (voor 

pensioengerechtigden) of uitgesteld (voor deelnemers en gewezen deelnemers) verlies van 

koopkracht. Ook een situatie van een plotseling sterk dalend aantal actieven of het geheel 

 
4 Kritieke dekkingsgraden: de dekkingsgraad waarbij het ((minimaal) vereist eigen vermogen) naar 

verwachting niet meer binnen de wettelijke termijnen  kan worden bereikt, zonder kortingsmaatregelen. 
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wegvallen van de sponsor kan voor het bestuur aanleiding zijn voor het nemen van 

(crisis)maatregelen. De mate waarin in deze laatste situatie gestuurd kan worden met de premie 2925 

neemt in een dergelijke situatie (geheel) af. 

 

Dit financieel crisisplan is voor het eerst op 25 april 2012 door het bestuur van het pensioenfonds 

vastgesteld en wordt jaarlijks getoetst op actualiteit en indien nodig aangepast.  

 2930 

 

Op 2 november 2020 is het crisisplan voor het laatst geactualiseerd. 
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2. Financiële crisis 2935 

Een financiële crisis kan gedefinieerd worden als de financiële situatie waarbij de 

beleidsdekkingsgraad zich richting de kritieke dekkingsgraden beweegt waardoor de 

doelstelling(en) van het pensioenfonds niet meer waargemaakt kunnen worden.  

 

De doelstellingen van het pensioenfonds zijn vastgelegd in de statuten (artikel 3):  2940 

“Het fonds heeft ten doel: 

a. het verlenen of doen verlenen van pensioen en/of andere uitkeringen aan 

werknemers, (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en hun nagelaten 

betrekkingen volgens bij een of meer pensioenreglementen vast te stellen 

regelingen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 116 van de Pensioenwet; 2945 

b. Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in verband staan en 

daartoe bevorderlijk zijn, alles in de ruimste zin genomen.” 

Daarnaast heeft het pensioenfonds de ambitie – zoals vastgelegd in artikel 9 van het 

pensioenreglement Combinatiepensioen 2006 en artikel 9 van de uitvoeringsovereenkomst– om 

toeslagen te verlenen op de tijdens het deelnemerschap opgebouwde pensioenaanspraken van de 2950 

actieve deelnemers aan het pensioenreglement Combinatiepensioen 2006 en op de premievrije en 

ingegane pensioenen. 

 

Het pensioenfonds streeft er naar om: 

- De tijdens het deelnemerschap opgebouwde aanspraken van de actieve deelnemers aan het 2955 

Combinatiepensioen 2006 jaarlijks per 1 juli (maximaal) te verhogen op basis van de algemene 

loonontwikkeling bij de aangesloten onderneming; 

- De premievrije en ingegane pensioenen jaarlijks (maximaal) te verhogen met de relatieve 

stijging van het prijsindexcijfer. 

De mate van toeslagverlening wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is afhankelijk van de 2960 

financiële positie van het pensioenfonds. Met betrekking tot de mate van de feitelijke toekenning 

hanteert het bestuur een beleidsstaffel zoals opgenomen in paragraaf 6.4 van de ABTN als 

leidraad.  

 

Het fonds onderkent daarvan de volgende risico’s die kunnen leiden tot situaties die als financiële 2965 

crisissituaties kunnen worden aangemerkt: 

- Langlevenrisico’s 

- Beleggingsrisico’s 

- Renterisico’s 

- Afnemende omvang onderneming 2970 

- Verkoop onderneming 

- Wegvallen sponsor  

Het bestuur onderkent de volgende financiële situaties waarbij per situatie wordt aangegeven of er 

sprake is van crisissituatie: 

 2975 
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Financiële situaties Consequenties Crisis? 

a. Beleidsdekkingsgraad > maximum 

van VEV5 en dekkingsgraad 

waarbij volledige 

toekomstbestendige 

toeslagverlening kan plaatsvinden. 

Volledige toeslagverlening, 

eventueel inhaaltoeslag of 

premiekorting 

 

b. 109,5% <beleidsdekkingsgraad 

<maximum van VEV en 

dekkingsgraad waarbij volledige 

toekomstbestendige 

toeslagverlening kan plaatsvinden. 

Herstelplan 

Beperkte toeslagverlening 

 

c. beleidsdekkingsgraad < 100% + 

VEV 

Opstellen herstelplan 

Herstelpremie 

 

d. Beleidsdekkingsgraad < 100% + 

VEV en zal naar verwachting niet 

binnen 10 jaar zonder korten 

herstellen (kritieke 

dekkingsgraad) 

Conform B herstelplan 

Mogelijk korten pensioenen 

Verminderen toeslag  

Aanvullende premie werkgever 

vragen 

 

e. Beleidsdekkingsgraad bevindt zich 

al 2, 3 of 4 jaar onder MVEV en 

dreigt 5 jaar lang onder het MVEV 

te geraken 

Conform B herstelplan 

Verminderen toeslag  

Aanvullende premie werkgever 

vragen 

 

f. Beleidsdekkingsgraad gedurende 5 

jaar opeenvolgend lager dan MVEV 

en actuele dekkingsgraad onder 

MVEV (kritieke dekkingsgraad) 

Binnen zes maanden maatregelen 

hoogstwaarschijnlijk korten tot 

MVEV  

 

 

Daarnaast onderkent het bestuur de volgende bedreigingen: 2980 

Situaties Crisis? Toelichting 

Afnemende omvang of overname/verkoop 

van de aangesloten onderneming 

 Afnemende omvang dan wel 

overname/verkoop van de 

aangesloten onderneming kan 

consequenties hebben voor het 

draagvlak van het pensioenfonds 

en de kracht van de premie als 

sturingsmiddel voor herstel 

 

 Geen crisissituatie 

 Situatie vraagt (nadrukkelijk) aandacht: het bestuur beziet of aanvullende 
maatregelen ingezet kunnen of moeten worden dan wel treedt in overleg met 
aangesloten onderneming over ontstane situatie 

 Crisissituatie: crisisplan treedt in werking 
 

 
5 Vereist Eigen Vermogen 
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3. Kritieke dekkingsgraad 

De kritieke dekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad waarbij het (minimaal) vereist eigen 

vermogen ((M)VEV) naar verwachting niet meer binnen de wettelijke termijnen kan worden 2985 

bereikt, zonder inzet van noodmaatregelen. Met noodmaatregelen wordt bedoeld niet reguliere 

maatregelen (bijvoorbeeld toeslag) zoals korten van pensioenaanspraken en –rechten. 

 

Twee kritieke dekkingsgraden kunnen worden onderscheiden: 

A. De beleidsdekkingsgraad waarbij het VEV naar verwachting niet meer binnen 10  jaar kan 2990 

worden bereikt, zonder korten. 

B. De beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds moet korten om aan het MVEV te voldoen. Korting 

van pensioenaanspraken en –rechten om aan het MVEV te voldoen, vindt plaats nadat de 

beleidsdekkingsgraad vijf jaar opeenvolgend onder het MVEV ligt en de feitelijke dekkingsgraad 

bij die laatste vaststelling ook onder dat niveau ligt. 2995 

De herstelkracht van het pensioenfonds is mede afhankelijk van de hoogte en de curve van de 

rentetermijnstructuur. De herstelkracht van het pensioenfonds is zeer afhankelijk van het 

overrendement (rendement op beleggingen verminderd met eenjaarsrente) 

 

In de onderstaande tabel wordt ter indicatie de kritieke dekkingsgraad voor verschillende scenario’s 3000 

weergegeven. Hierbij is het verwacht rendement gelijk gesteld aan het verwacht rendement dat is 

gehanteerd in de evaluatie van het herstelplan dat april 2020 door het fonds is ingediend bij DNB. 

Er is uit hoofde van eenvoud aangenomen dat de korte en lange rente gelijk zijn. 

 

Kritieke dekkingsgraad   

Rente Over 

rendement 

(‘M5’) 

Gemiddelde 

premiebijdrage6 

Gemiddelde bijdrage 

uitkeringen7 

Kritieke 

dekkingsgraad 

1% 2,9% 1,2% 0,0% 81% 

2% 2,4% 1,2% 0,2% 86% 

3% 1,9% 1,2% 0,3% 91% 

4% 1,4% 1,2% 0,5% 95% 

 3005 

Leeswijzer: 

Deze kritieke dekkingsgraad is afhankelijk van de (markt)rente. Hoe lager de marktrente hoe 

hoger de voorziening voor risico voor het fonds. Bij een hogere voorziening hebben de diverse 

buffers dan ook minder effect.  

 3010 

Indien het rendement gelijk is aan het verwacht rendement in het herstelplan 2020 (gemiddeld 

3,5%) en de rentetermijnstructuur voor alle looptijden 1% bedraagt, is sprake van een 

overrendement van ca. 2,9%. Over een periode van tien jaar zal samen met een jaarlijkse 

positieve bijdrage vanuit de premie van ca. 1,2% en een bijdrage van 0,0% als gevolg van het 

verrichten van uitkeringen de kritieke dekkingsgraad 81% bedragen oftewel in die situatie zal 3015 

indien de dekkingsgraad lager is dan 81% herstel niet binnen de wettelijke termijn van tien jaren 

kunnen plaatsvinden. 

 

Indien de actuele dekkingsgraad lager is dan 95% zal het bestuur de adviserend actuaris de 

opdracht geven de kritieke dekkingsgraad vast te stellen op basis van de dan geldende 3020 

economische omstandigheden.  

 
6 Tienjaars gemiddelde van stijging van dekkingsgraad door premiemarge (‘M1’).  
7 Tienjaars gemiddelde van wijziging dekkingsgraad door verrichten van uitkeringen (‘M2’). 
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4. Beschikbare maatregelen, inzetbaarheid en effectiviteit 

 

Pensioenovereenkomst 

Het juridisch uitgangspunt is dat de aangesloten onderneming tezamen met de vakverenigingen de 3025 

inhoud van de pensioenovereenkomst bepaalt en wijzigingen in de pensioenovereenkomst kan 

aanbrengen (artikel 5 lid 4 en artikel 8 van de uitvoeringsovereenkomst).  

 

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 8 van de uitvoeringsovereenkomst stelt het 

pensioenfonds, nadat de aangesloten onderneming de wijziging van de pensioenovereenkomst 3030 

bekend heeft gemaakt een concept aangepast pensioenreglement op in overeenstemming met de 

pensioenovereenkomst, indien en voor zover: 

a. De pensioenovereenkomst niet strijdig is met geldende jurisprudentie en (pensioen) wet- en 

regelgeving; 

b. De pensioenovereenkomst past binnen de door het pensioenfonds geformuleerde doelstellingen 3035 

en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding (artikel 102a Pensioenwet) 

c. De financiële toestand van het pensioenfonds dit toelaat; 

d. De bepalingen naar het oordeel van het bestuur in redelijkheid uitvoerbaar zijn. 

 

Dit aangepaste pensioenreglement wordt voorgelegd aan de aangesloten onderneming en de 3040 

rechtsgeldige vertegenwoordiger van de deelnemers.  Deze partijen wordt gevraagd of het concept 

pensioenreglement in overeenstemming is met de gewijzigde pensioenovereenkomst. Dit geldt niet 

indien sprake is van een eenzijdige wijziging van de pensioenovereenkomst als gevolg van het 

bepaalde in artikel 30 van het Pensioenreglement Combinatiepensioen 2006, nadat daar overleg 

over heeft plaatsgevonden tussen de aangesloten onderneming en de vakverenigingen. In dat 3045 

geval wordt aan de aangesloten onderneming gevraagd te verklaren dat het concept 

Pensioenreglement is aangepast conform de wijziging van de pensioenovereenkomst (artikel 8 

uitvoeringsovereenkomst). 

 

Ter beschikking staande maatregelen 3050 

Het pensioenfonds staat een aantal maatregelen ter beschikking die al dan niet zelfstandig door het 

bestuur kunnen worden toegepast om herstel van de financiële positie van het pensioenfonds 

vooraf een crisissituatie of vanuit een crisissituatie te realiseren.  

Het gaat hierbij om de volgende maatregelen: 

1. Het niet (volledig) toekennen van toeslagen  3055 

2. Aanpassing van de (strategische) beleggingsmix. 

3. In overleg met de aangesloten onderneming de premie extra verhogen of verzoeken tot het 

doen van een bijstorting 

4. Versoberen van de pensioenregeling  

5. Korting van pensioenaanspraken en –rechten  3060 

 

 

1. Het niet (volledig) toekennen van toeslagen 

Het pensioenfonds kent een voorwaardelijke toeslagverlening afhankelijk van de 

beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds.  3065 

Op basis van de thans van toepassing zijnde beleidsstaffel kent het bestuur geen toeslagen toe bij 

een beleidsdekkingsgraad ≤ 109,5%.  
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Het niet (volledig) toekennen van 

toeslagen  

 

Juridisch kader Artikel 9 (Pensioenreglement Combinatiepensioen 

2006) Artikel 9 uitvoeringsovereenkomst 

Paragraaf 6.4 ABTN 

Mate van inzetbaarheid Bestuur neemt besluit over vaststelling toeslagen  

Effectiviteit maatregel: 

 

Bij dekkingsgraad van 100% betekent 1% minder 

toeslagverlening 1% minder verlaging 

dekkingsgraad 

Groepen die geraakt worden door 

maatregel 

Actieven - en niet-actieven (niet zijnde 

gepensioneerden): 

- Koopkrachtvermindering na pensionering 

- Wordt mogelijk gecompenseerd door 

toekomstige inhaal van toeslagverlening  

Niet actieven zijnde gepensioneerden: 

- directe koopkrachtvermindering 

- wordt op termijn mogelijk teniet gedaan 

door toekomstige inhaal van 

toeslagverlening, voor toekomstige 

uitkeringen  

Oordeel bestuur De maatregel levert beperkt extra herstel op  

 

 3070 

2. Aanpassen beleggingsbeleid 

Het beleggingsbeleid van het pensioenfonds is beschreven in paragraaf 6.3 van de ABTN. Het 

bestuur acht het aanpassen van het beleggingsbeleid opportuun indien bijvoorbeeld de 

economische omstandigheden dan wel de verplichtingenstructuur van het pensioenfonds naar de 

mening van het bestuur zodanig zijn gewijzigd dat aanpassing van het beleggingsbeleid 3075 

noodzakelijk is. Hoofddoelstelling van het beleggingsbeleid is: “het op lange termijn realiseren van 

een zo hoog mogelijk rendement uitgaande van het strategische beleggingsbeleid bij een 

acceptabel risico, rekening houdend met de verplichtingenstructuur van het pensioenfonds, waarbij 

gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke mate van toeslagverlening voor de actieve en niet-

actieve deelnemers. “ 3080 

 

Een besluit tot aanpassing van het (strategisch) beleggingsbeleid kan door het bestuur worden 

genomen en dient vergezeld te gaan van een deugdelijke onderbouwing door middel van 

bijvoorbeeld een ALM-studie. 

 3085 

Aanpassen beleggingsbeleid  

Juridisch kader Paragraaf 6.3 ABTN 

Mate van inzetbaarheid Bestuur neemt besluit over vaststelling 
strategisch beleid  

Effectiviteit maatregel: 
 

- Risicoreductie leidt tot minder kans op 
lagere dekkingsgraad 

- Minder risico = minder verwacht 
rendement 

- Lager VEV 

Groepen die geraakt worden door 
maatregel 

Actieven en niet-actieven 
- Verwachte toekomstige toeslagverlening 

wijzigt 
- Kans op korting wijzigt 

Oordeel bestuur De maatregel levert geen extra herstel op 
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3. De aangesloten onderneming verzoeken tot het betalen van een 

extra premie en/of bijstorting  

Op basis van het bepaalde in artikel 3 van de uitvoeringsovereenkomst en hoofdstuk 6.2 van de 

ABTN is de aangesloten onderneming jaarlijks een premie verschuldigd voor de DB-regeling die 3090 

bestaat uit de volgende onderdelen: 

a. Actuariële premie die benodigd is voor de inkoop van pensioenaanspraken in het betreffende 

jaar. Voor de vaststelling van de actuariële premie wordt uitgegaan van de gemiddelde 

marktrente over de afgelopen drie jaar; 

b. De premies voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico die door het pensioenfonds in 3095 

rekening wordt gebracht; 

c. Een opslag voor het in stand houden van het Vereist Eigen Vermogen. Bij de vaststelling van 

deze opslag wordt de actuariële premie als bedoeld onder a berekend op basis van de 

marktrente in het betreffende jaar; 

d. Een opslag voor de uitvoeringskosten. 3100 

De premie als hiervoor bedoeld kan op basis van de “leidraad toeslagverlening en 

dekkingsgraadafhankelijke bijdrage” worden verhoogd tot maximaal 120% van de aldus berekende 

premie en daarnaast kan de premie worden verlaagd als sprake is van een vermogensoverschot 

(artikel 10 uitvoeringsovereenkomst).  

 3105 

Tevens is de aangesloten onderneming jaarlijks de premie voor de DC-regeling verschuldigd.  

 

Daarnaast is expliciet vastgelegd in artikel 10 lid 2 van de uitvoeringsovereenkomst dat de 

aangesloten onderneming in het kader van een herstelplan te allen tijde aansprakelijk is voor het 

herstel van de financiële situatie van het pensioenfonds. Hierbij wordt de leidraad zoals hiervoor 3110 

aangehaald als uitgangspunt genomen.  

Op basis van het bepaalde in artikel 10 lid 2 van de uitvoeringsovereenkomst zal het bestuur de 

aangesloten onderneming in een crisissituatie vragen om een eventuele extra premie en/of 

bijstorting om het benodigde herstel te realiseren.  

In de onderstaande tabel worden de belangrijkste kenmerken van deze maatregel weergegeven: 3115 

 

Aanvullende premiebetaling/bijstorting  

Juridisch kader Artikel 10 lid 2 van de uitvoeringsovereenkomst 

Paragraaf 6.2 en 7.1 van de ABTN 

Mate van inzetbaarheid Bestuur kan aangesloten onderneming aanspreken op het 

herstellen van de financiële positie van het pensioenfonds 

Effectiviteit maatregel: 

 

1% salarissom extra premie leidt tot een verwachte stijging 

van de dekkingsgraad met circa 0,9% over een periode van 10 

jaar. 

Groepen die geraakt worden door 

maatregel 

Aangesloten onderneming en eventueel de deelnemers via 

(hogere) eigen bijdrage 

Oordeel bestuur Het effect van het verhogen van de premie of het doen 

van bijstorting is sterk afhankelijk van de mate waarin 

de premie wordt verhoogd en/of de omvang van de 

eenmalige storting. Aangesloten onderneming besluit 

uiteindelijk  over al dan niet toekennen aanvullende 

premiebetaling/bijstorting  
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4. Versoberen van de pensioenregeling 

Het aanpassen (versoberen) van de regeling kan alleen een extra effect hebben op het herstel van 3120 

de financiële positie indien de aangesloten onderneming en/of de deelnemers de bereidheid zijn om 

meer te betalen dan de premie voor de DB-regeling als bepaald in artikel 3 lid 1 en 3 van de 

uitvoeringsovereenkomst. 

 

Onder die voorwaarde kan het versoberen van de pensioenregeling eventueel een maatregel zijn 3125 

die kan bijdragen aan het herstel van de financiële positie van het pensioenfonds vanuit een 

crisissituatie.  

 

Het aanpassen van de inhoud van de pensioenregeling (pensioenovereenkomst) is geen 

zelfstandige bevoegdheid van het bestuur van het pensioenfonds, maar is voorbehouden aan de 3130 

aangesloten onderneming en de vakverenigingen. 

 

De belangrijkste kenmerken van de inhoud van de huidige pensioenregelingen zijn omschreven in 

hoofdstuk 4 van de ABTN. 

 3135 

Ter indicatie wordt onderstaand het effect weergeven van een aantal mogelijke aanpassingen 

(versoberingen) in de pensioenregeling met daarbij het effect op de beleidsdekkingsgraad in de 

komende  tien jaar. Uitgangspunt hierbij is dat de versobering plaatsvindt onder de aanname dat 

de feitelijk door het pensioenfonds te ontvangen premie gelijk is aan de maximale premie (120% 

van de gedempte premie)  behorende bij de pensioenregeling vóór de doorgevoerde versobering 3140 

(huidige regelingen). 

 

De voorbeelden van een mogelijke versobering van de pensioenregeling zijn bijvoorbeeld het 

verlagen van het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen of het aanpassen van de dekking 

van het partnerpensioen (bijvoorbeeld partnerpensioen op spaarbasis omzetten naar risicobasis).  3145 

 

Wijziging in opbouwpercentage 

 

Een verlaging van het opbouwpercentage van 1,855% (2019) heeft een dalend effect op de hoogte 

van de kostendekkende premie en beïnvloedt daarmee in positieve zin het herstel. 3150 

Een verlaging van het opbouwpercentage heeft een in dezelfde procentuele mate verlagend effect 

op de dekking van het nabestaandenpensioen. 

 

Onderstaand wordt ter indicatie het effect op de beleidsdekkingsgraad (‘M1’) na 10 jaar gegeven 

van het verlagen van het opbouwpercentage van 1,855%. De situatie van het herstelplan 2020 is 3155 

hierbij het uitgangspunt. 

 

Verlagen opbouwpercentage 1,855% 1,80% 1,60% 1,40% 

DG effect na 10 jaar 0,9% 4,3% 7,9% 

 

Partnerpensioen op risicobasis 

 3160 

In de huidige pensioenregeling is sprake van een partnerpensioen op opbouwbasis. Het financieren 

van het partnerpensioen op risicobasis zou betekenen dat alleen de actieve deelnemers nog 

verzekerd zijn van een nabestaandenpensioen. Bij het verlaten van de onderneming bestaat geen 

recht meer op nabestaandenpensioen (anders dan door omzetting van een gedeelte van het 

ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen). Dit betekent derhalve een versobering van de 3165 

pensioenregeling. 
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Onderstaand wordt ter indicatie het effect op de dekkingsgraad (‘M1’) na 10 jaar gegeven van het 

omzetten van het partnerpensioen op opbouwbasis naar risicobasis. De situatie van het herstelplan 3170 

2019 is hierbij het uitgangspunt. 

 

Partnerpensioen op risicobasis  

DG effect na 10 jaar 6,0% 

 

In de onderstaande tabel worden de belangrijkste kenmerken van deze maatregel weergegeven: 

 3175 

Versoberen pensioenregeling  

Juridisch kader Inhoud pensioenovereenkomst bepaald door 

aangesloten onderneming en vakverenigingen 

Mate van inzetbaarheid Bestuur niet zelfstandig bevoegd tot wijzigen regeling 

Effectiviteit maatregel: Afhankelijk van aard en mate van wijzigingen en hoogte 

van de feitelijke premie. Ter indicatie hierboven twee 

voorbeelden uitgewerkt 

Groepen die geraakt worden door 

maatregel 

Deelnemers 

Oordeel bestuur Het effect van het aanpassen van de regeling is 

sterk afhankelijk van de mate waarin de regeling 

wordt aangepast en de hoogte van de feitelijke 

premie die wordt betaald  

 
 

5. Korten van pensioenaanspraken- en rechten 

Het pensioenfonds kan besluiten de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten te 

verminderen indien het pensioenfonds niet in staat is binnen een redelijke termijn het 3180 

vermogenstekort op te lossen zonder dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, 

pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de aangesloten onderneming onevenredig 

worden geschaad en alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het 

beleggingsbeleid, zijn ingezet om uiterlijk binnen tien jaar het vermogenstekort op te heffen. 

De korting wordt gespreid over een periode van 10 jaar (maximale spreidingstermijn). Na een jaar 3185 

wordt het herstelplan geëvalueerd. Op dat moment wordt opnieuw bezien of korting noodzakelijk is 

en zo ja, hoe hoog deze korting moet zijn.  

 

Naast de hierboven beschreven korting kan er ook een korting plaatsvinden indien de 

beleidsdekkingsgraad gedurende vijf jaar lager is dan het MVEV en de actuele dekkingsgraad lager 3190 

is dan het MVEV. De korting wordt in één keer doorgevoerd, maar is volledig onvoorwaardelijk en 

dient meteen in de dekkingsgraad te worden verwerkt. Dit betekent dat deze altijd moet worden 

doorgevoerd, ongeacht de ontwikkeling van de dekkingsgraad gedurende de periode van spreiding.  

De korting wordt op basis van een gesloten systeem doorgevoerd, ofwel alleen de opgebouwde 

aanspraken van het moment zelve worden gekort. De korting heeft derhalve geen invloed op 3195 

toekomstige generaties en op toekomstige aanspraken. 

 

Het bestuur ziet het korten van verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten als uiterste 

noodmaatregel om binnen de van toepassing zijnde hersteltermijnen uit herstel te komen. 

 3200 

Uitgangspunt van het bestuur is om indien een situatie van korting zich voordoet alle groepen 

(actieven en niet-actieven) in de verschillende regelingen in principe op dezelfde wijze te korten. 
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Het bestuur heeft echter de mogelijkheid om in voorkomende gevallen verschillende 

kortingspercentages te hanteren. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien door de inzet 3205 

van andere maatregelen bepaalde groepen reeds een “bijdrage” aan het herstel hebben geleverd. 

Op grond van het bepaalde in paragraaf 8.2 van de ABTN kan het bestuur indien de 

beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds ≥ vereist eigen vermogen besluiten tot compensatie 

van gekorte pensioenaanspraken en pensioenrechten. Compensatie van gekorte 

pensioenaanspraken en pensioenrechten en/of gemiste toeslagen uit het verleden worden in het 3210 

nieuwe financieel toetsingskader gelijk behandeld (artikel 137 PW). Compensatie is alleen mogelijk 

indien de compensatie geen gevolgen heeft voor de toeslagverlening in de toekomst, de 

beleidsdekkingsgraad het niveau van het vereist eigen vermogen behoudt en in enig jaar ten 

hoogste een vijfde van het vermogen dat voor deze compensatie beschikbaar is, wordt aangewend. 

 3215 

 

Korten van pensioenaanspraken- en 

rechten 

 

Juridisch kader Artikel 24 (Pensioenreglement Combinatiepensioen 2006) 

Artikel 10 lid 3 Uitvoeringsovereenkomst 

Artikel 13 lid 3 van de statuten 

Hoofdstuk 8 ABTN  

Mate van inzetbaarheid Bestuur kan besluiten tot het korten van pensioenaanspraken- 

en rechten 

Effectiviteit maatregel: 

 

Bij beleidsdekkingsgraad van 100% geldt: 

- 1% korten = 1% verhoging van de dekkingsgraad 

Groepen die geraakt worden door 

maatregel 

Actieven en niet-actieven (nog niet gepensioneerden) 

- Koopkrachtvermindering na pensionering 

- Wordt mogelijk gecompenseerd door toekomstig 

herstel van gekorte pensioenaanspraken en 

pensioenrechten  

Niet-actieven (gepensioneerden): 

- Directe koopkrachtvermindering 

- Wordt op termijn mogelijk teniet gedaan door 

toekomstig herstel van gekorte pensioenrechten 

Oordeel bestuur Het bestuur ziet deze maatregel als uiterste redmiddel. 

De herstelkracht is groot.  

 
 

6. Prioritering 

Het bestuur zal de eventueel te nemen maatregelen in principe in de onderstaande volgorde 3220 

inzetten: 

1. Het niet (volledig) toekennen van toeslagen aan (gewezen) deelnemers en 

pensioengerechtigden 

2. Aanpassing van de (strategische) beleggingsmix. 

3. Werkgever verzoeken tot aanvullende premiebetaling en/of bijstorting 3225 

4. Versoberen van de pensioenregeling 

5. Korting van pensioenaanspraken en –rechten.  

Indien de onder 1 tot en met 4 genoemde sturingsmaatregelen niet in voldoende mate bijdragen 

aan herstel van de financiële positie van het fonds kan het bestuur besluiten, als uiterste 

redmiddel, de opgebouwde pensioenaanspraken- en rechten te verlagen (korten).  3230 

 

Op basis van de bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst (artikel 10 lid 2) is de aangesloten 

onderneming in het kader van een herstelplan te allen tijde aansprakelijk voor het herstel van de 

financiële situatie van het pensioenfonds.  
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 3235 

Op basis van het bepaalde in artikel 10 lid 2 van de uitvoeringsovereenkomst zal het bestuur de 

aangesloten onderneming in een crisissituatie vragen om een eventuele extra premie en/of 

bijstorting om het benodigde herstel te realiseren.  

 

Het bestuur kan bij de aangesloten onderneming een verzoek indienen voor een aanvullende 3240 

premiebetaling of bijstorting. De aangesloten onderneming besluit of al dan niet gehoor wordt 

gegeven aan dit verzoek. Indien aan dit verzoek geen of voor het herstel van de financiële positie 

onvoldoende gehoor wordt gegeven, zal het bestuur beoordelen in hoeverre er mogelijkheden zijn 

tot versobering van de pensioenregeling.  

 3245 

Het besluiten tot het korten van pensioenaanspraken en –rechten ziet het bestuur als uiterste 

redmiddel.  

 

Overigens kunnen verschillende maatregelen zoals bijvoorbeeld het verzoek voor een aanvullende 

premiebetaling, het aanpassen (versoberen) van de regeling en het eventueel korten van 3250 

pensioenaanspraken- en rechten ook gecombineerd worden toegepast. 

 

7. Evenwichtige belangenafweging 

Het bestuur streeft naar een evenwichtige belangenbehartiging van de verschillende 

belanghebbenden: 3255 

- De actieve deelnemers 

- De inactieve deelnemers: 

- gewezen deelnemers 

- pensioengerechtigden 

- De andere aanspraakgerechtigden 3260 

- De aangesloten onderneming 

 

Het bestuur is van mening dat: 

- Alle belanghebbenden bij moeten dragen aan herstel in een crisissituatie 

- De lasten zo veel mogelijk gelijk verdeeld moeten worden over alle deelnemers van het 3265 

pensioenfonds 

- Indien er sprake is van het korten van pensioenaanspraken en –rechten is het uitgangspunt dat 

geen onderscheid gemaakt moet worden naar actieve deelnemers en inactieve deelnemers. Het 

bestuur heeft echter de mogelijkheid om in voorkomende gevallen verschillende 

kortingspercentages te hanteren. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien door de 3270 

inzet van andere maatregelen bepaalde groepen al een “bijdrage” aan het herstel hebben 

geleverd 

 

Om de belangen op evenwichtige wijze te kunnen behartigen wordt in een crisissituatie voor elke 

groep (actieve deelnemers en inactieve deelnemers) op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt: 3275 

- Op welke wijze de groep bijdraagt aan herstel 

- In welke mate de groep bijdraagt aan herstel 

- Welke inkomenseffecten de bijdrage aan herstel heeft 

 

Hierbij wordt gekeken naar 4 aspecten: 3280 

- Effectiviteit: Wat is het effect op de dekkingsgraad? 

- Proportionaliteit: Weegt het effect op tegen de impact op de verschillende groepen? 

- Solidariteit: Zijn de bijdragen van verschillende groepen met elkaar in evenwicht? 

- Continuïteit: Wat zijn de gevolgen op langere termijn? 

 3285 

Het bestuur beseft dat de bovengenoemde inschatting van de bijdrage per groep indicatief is. Op 

individueel niveau kunnen de effecten afwijkend zijn. Het bestuur combineert de bovengenoemde 

inzichten met gebeurtenissen uit het verleden ( bijvoorbeeld de ontwikkeling van de 
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levensverwachting) om te komen tot een evenwichtige afweging van de belangen van alle 

belanghebbenden. 3290 

 

8. Communicatie 

Het bestuur van het pensioenfonds vindt het van groot belang dat de belanghebbenden (onder 

andere de actieve deelnemers, inactieve deelnemers  en de aangesloten onderneming) op een 

volledige, tijdige en duidelijke wijze worden geïnformeerd over het crisisplan en de maatregelen die 3295 

worden ingezet tijdens een crisis.  

 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar: 

a. De communicatie( van het crisisplan), voordat een crisis zich voordoet 

b. De communicatie indien een crisis zich voordoet 3300 

 

a. De communicatie, voordat een crisis zich voordoet 

In de bestaande communicatie via de website van het pensioenfonds en de nieuwsbrieven wordt 

structureel aandacht besteed aan de financiële situatie van het pensioenfonds en eventuele 

consequenties. Onderdeel hiervan is de periodieke publicatie van de dekkingsgraad, inclusief 3305 

(indien van toepassing) het verloop van de dekkingsgraad ten opzichte van het herstelplan. Bij 

nieuwe ontwikkelingen wordt extra communicatie ingezet. 

 

Het crisisplan wordt opgenomen op de website van het pensioenfonds. Jaarlijks zal in een 

nieuwsbrief aandacht worden besteed aan het crisisplan en de daarin opgenomen maatregelen. 3310 

Tevens zal jaarlijks in het jaarverslag aandacht besteed worden aan het crisisplan.  

 

b. De communicatie tijdens een crisis 

Tijdens een crisis zullen alle communicatiemiddelen worden aangewend om belanghebbenden 

kennis te laten nemen van de (voorgenomen) maatregelen. 3315 

 

Website 

Op de website van het pensioenfonds wordt een nieuwsbericht geplaatst met daarin een korte 

opsomming van de (voorgenomen) maatregelen.  

 3320 

Nieuwsbrief 

In aanvulling op het bericht op de website van het pensioenfonds wordt een nieuwsbrief opgesteld, 

met daarin een nadere toelichting op de financiële positie en de (voorgenomen) maatregelen. De 

nieuwsbrief wordt opgenomen op de website van het pensioenfonds en tevens per post verstuurd 

naar alle actieve – en inactieve deelnemers.  3325 

 

Bijeenkomsten 

Indien het bestuur dit noodzakelijk acht, worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor 

alle actieve – en inactieve deelnemers.  

 3330 

Persoonlijke communicatie 

Indien er sprake is van korting van pensioenaanspraken en –rechten worden actieve- en inactieve 

deelnemers op de hoogte gesteld van de consequenties voor hun pensioenaanspraken en –rechten 

door middel van persoonlijke brieven. 

 3335 

Communicatie met DNB 

Voorafgaande aan de communicatie met de actieve- en inactieve deelnemers en het plaatsen van 

een bericht op de website van het pensioenfonds wordt DNB schriftelijk op de hoogte gesteld van 

de voorgenomen maatregelen. 

Het contact met DNB loopt vervolgens via de manager van het pensioenfonds en/of de voorzitter. 3340 
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Communicatie met verantwoordingsorgaan 

Voorafgaande aan de communicatie met de actieve- en inactieve deelnemers en het plaatsen van 

een bericht op de website van het pensioenfonds wordt het verantwoordingsorgaan in een 

persoonlijk gesprek met (een afvaardiging van ) het bestuur van het pensioenfonds op de hoogte 

gesteld van de voorgenomen maatregelen. 3345 

 

Telefonische vragen belanghebbenden 

In de nieuwsbrief, op de website van het pensioenfonds en in de persoonlijke communicatie (indien 

van toepassing) wordt het telefoonnummer van het pensioenfonds opgenomen. Belanghebbenden 

kunnen dit nummer bellen met vragen. 3350 

 

Pers 

De voorzitter van het pensioenfonds staat de eventuele pers ter woord. 

 

9. Besluitvormingsproces 3355 

 

De manager van het pensioenfonds is de eerst aangewezene om te signaleren dat sprake is van 

een crisissituatie. Hij meldt dit terstond aan de voorzitter. De voorzitter roept vervolgens het 

voltallige bestuur bijeen om de situatie te bespreken en besluiten te nemen om adequaat te 

kunnen reageren op de ontstane situatie. De besluitvorming geschiedt met inachtneming van het 3360 

bepaalde in de statuten door het gehele bestuur, waarbij evenwichtige belangbehartiging het 

belangrijkste uitgangspunt blijft.  

 

De voorzitter zorgt voor de benodigde communicatie en afstemming met de aangesloten 

onderneming. 3365 

 

Onderstaand is (kort) omschreven welke partijen een rol spelen op welk moment in het nemen van 

crisismaatregelen als een crisis zich voordoet.  

 

Aangesloten onderneming verzoeken tot aanvullende premiebetaling/bijstorting  3370 

 

Op grond van het bepaalde in artikel 10 lid 2 van de uitvoeringsovereenkomst is de aangesloten 

onderneming verantwoordelijk voor het herstel van de financiële situatie van het pensioenfonds. 

 

Op basis van deze bepaling zal het bestuur indien de financiële situatie van het pensioenfonds 3375 

dusdanig is dat alle herstelmaatregelen – met uitzondering van het korten van 

pensioenaanspraken- en rechten alsmede het versoberen van de pensioenregeling – zijn ingezet, 

maar onvoldoende herstel te verwachten is een verzoek bij de werkgever indienen tot het doen van 

een aanvullende premiebetaling/bijstorting. 

 3380 

Versoberen van de pensioenregeling: 

 

Het bestuur zal indien de aangesloten onderneming niet of in onvoldoende mate tot aanvullende 

premiebetaling overgaat in overleg treden met de aangesloten onderneming over het eventueel 

versoberen van de pensioenregeling. 3385 

 

Korting pensioenaanspraken en -rechten: 

 

Als uiterste redmiddel – nadat alle andere herstelmaatregelen zijn ingezet of niet uitvoerbaar 

blijken – is het bestuur bevoegd over te gaan tot het korten van verworven pensioenaanspraken en 3390 

pensioenrechten indien en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden die hieraan zijn gesteld in 

artikel 134 van de Pensioenwet.  
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Bijlage 6 - Risicohouding en compleet pensioencontract 
 
 3395 

Uitvoeringsopdracht (ondertekend op 10 december 2018) 

tussen het bestuur van Stichting Pensioenfonds Croda en 
Sociale Partners  
 

Aanleiding 3400 

 

Op 20 mei 2015 heeft het pensioenfondsbestuur met de sociale partners overleg gevoerd over 

de opdracht van de sociale partners aan het pensioenfonds voor de uitvoering van de Croda-

pensioenregeling. Er dient een zogenaamd ‘compleet contract’ te worden afgesloten.  

 3405 

Op 7 juli 2015 hebben de sociale partners het pensioenfondsbestuur geïnformeerd over de 

afspraken, die zij aan de CAO-tafel hebben gemaakt, waaronder de pensioenparagraaf. 

 

Op 18 september 2015 heeft het pensioenfondsbestuur op basis van de uitkomsten van de 

zogenaamde aanvangshaalbaarheidstoets de risicohouding van het fonds nader uitgewerkt.  3410 

In dit opdrachtdocument wordt het complete contract vastgelegd en wordt de opdracht 

geformuleerd. De aanvullende pensioenafspraken en de uitkomsten van de 

aanvangshaalbaarheidstoets zijn in dit document verwerkt. 

 

Op 10 december 2018 is de uitvoeringsopdracht geactualiseerd en is tevens het 3415 

indexatiebeleid aangepast. De maximale termijn voor inhalen is vervallen. Toekenning zal 

proportioneel plaatsvinden. 

 

Opdrachtverlening 
 3420 

De sociale partners - dat zijn Croda Nederland B.V. als vertegenwoordiger van de bij het 

pensioenfonds aangesloten onderneming en de vakbonden als vertegenwoordigers van de 

deelnemers aan de Croda-pensioenregeling - verklaren door de ondertekening van dit 

document formeel aan het pensioenfonds - dat is de Stichting Pensioenfonds Croda - de 

opdracht te geven voor de uitvoering van de Croda-pensioenregeling.  3425 

 

En het pensioenfonds - bij monde van zijn bestuur - verklaart door de ondertekening van dit 

document formeel van de sociale partners de opdracht te aanvaarden voor de uitvoering van 

de Croda-pensioenregeling.  

 3430 

De opdracht wordt per 1 juli 2015 gegeven en aanvaard, maar behelst de voortzetting van de 

uitvoering van de pensioenregeling door het pensioenfonds dat de pensioenregeling reeds 

sinds zijn oprichting op 1 augustus 2007 uitvoert. De opdracht wordt jaarlijks door de sociale 

partners en het pensioenfondsbestuur in een gezamenlijk overleg geëvalueerd op basis van de 

uitkomsten van de zogenaamde haalbaarheidstoets. Het pensioenfondsbestuur doet in dat 3435 

overleg verslag van de wijze waarop het pensioenfonds de opdracht uitvoert.  

 

De opdracht wordt door het pensioenfonds uitgevoerd binnen de hierna geschetste kaders en 

randvoorwaarden, die een integraal onderdeel vormen van de opdracht. Indien bijstelling van 

deze kaders en randvoorwaarden wenselijk of noodzakelijk is, dan vindt over deze bijstelling 3440 

vooraf overleg plaats tussen het pensioenfondsbestuur en de sociale partners.  

Het pensioenfondsbestuur is bevoegd om gedurende de periode dat het overleg plaatsvindt 

eventueel tijdelijk noodzakelijke maatregelen te treffen. Het pensioenfondsbestuur is tevens 

bevoegd cq. verplicht om de geformuleerde kaders en randvoorwaarden in overeenstemming 

te brengen met (gewijzigde) wet- en regelgeving.  3445 
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Nadere overwegingen en kaderstelling 
 

Nieuw Financieel Toetsingskader 

Per 1 januari 2015 is het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) als onderdeel van de 

Pensioenwet in werking getreden. 3450 

 

Het pensioenfonds heeft de afgelopen periode de implementatie van het nFTK ter hand 

genomen. Zo heeft het pensioenfonds de impact van het nFTK op de financiële opzet 

onderzocht en heeft het een ALM-studie uitgevoerd.  

 3455 

Risicohouding en compleet contract 

Verder moet invulling worden gegeven aan artikel 102a van de Pensioenwet. Hierin is 

opgenomen dat het bestuur van het pensioenfonds: 

• zal zorgdragen voor de vastlegging van de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, 

waaronder de risicohouding van het pensioenfonds (‘risicohouding’); 3460 

• zal streven om van de sociale partners zo veel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over de 

doelstellingen, het ambitieniveau van de toeslagverlening en de risicohouding die ten 

grondslag liggen aan pensioenregelingen die in opdracht aan het pensioenfonds is gegeven 

(‘compleet pensioencontract’). 

 3465 

Zowel de risicohouding als het complete pensioencontract zullen in gezamenlijk overleg tussen 

pensioenfonds, werkgever en vakbonden worden besproken. De uitkomsten hiervan worden in 

een uitvoeringsopdracht vastgelegd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aanvaarding van 

de opdracht van sociale partners aan het pensioenfonds. 

 3470 

Het bestuur van het pensioenfonds zal, alvorens zij de opdracht van sociale partners 

aanvaardt, vanuit haar verantwoordelijkheid in overleg treden met het Verantwoordingsorgaan 

over de risicohouding.  

 

Aanvangshaalbaarheidstoets 3475 

Tot slot heeft het pensioenfonds vóór 1 oktober 2015 een aanvangshaalbaarheidstoets 

uitgevoerd. De uitkomsten van deze toets dienen aan te sluiten bij de risicohouding van het 

fonds en de opdracht van de sociale partners. Indien de uitkomsten hier niet bij aansluiten 

zullen partijen hierover in overleg treden. 

 3480 

De haalbaarheidstoets wordt vervolgens jaarlijks vóór 1 juli herhaald. 

Hierbij wordt getoetst of de verwachte realisatie van het pensioenresultaat overeenkomt met 

de gewekte verwachtingen. Zo wordt er gekeken naar hoe de verwachte indexatie zich 

verhoudt ten opzichte van de ontwikkeling van de prijsindex. 

 3485 

 

Risicohouding 
 

Ter voorbereiding op de implementatie van het nFTK heeft het pensioenfonds een ALM-studie 

uitgevoerd. Bij de start van de ALM-studie heeft het pensioenfonds een ‘blind audition’ 3490 

uitgevoerd waarin een groot scala van mogelijke ALM-uitkomsten is voorgelegd zonder vooraf 

de onderliggende strategieën te kennen. Op basis hiervan is de risicohouding van het bestuur 

gemeten en besproken. 

 

Deze risicohouding vormde de basis voor het overleg met de sociale partners en is uiteindelijk 3495 

als vastgesteld in onderstaande kernpunten: 
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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. 

Beleggingstrategie 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, 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 

 

 3500 

Aanvangshaalbaarheidstoets 

De risicohouding van het fonds voor de lange termijn komt volgens het Besluit FTK tot 

uitdrukking in de door het pensioenfonds gekozen ondergrenzen in het kader van de 

haalbaarheidstoets. 

 3505 

Op basis van de uitkomsten van de aanvangshaalbaarheidstoets, die in het derde kwartaal van 

2015 is uitgevoerd, heeft het pensioenfondsbestuur op 18 september 2015 de volgende 

ondergrenzen voor het pensioenresultaat bepaald: 
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Grens Vanuit de situatie waarbij de dekkingsgraad 

Ondergrens 1 gelijk is aan 100% + VEV (Vereist Eigen Vermogen) 

- het verwachte pensioenresultaat (mediaan) is gelijk aan 104% 

 

- de gekozen ondergrens van het verwachte pensioenresultaat is gelijk 

aan 93% 

Ondergrens 2 gelijk is aan de feitelijke dekkingsgraad 

- het verwachte pensioenresultaat (mediaan) is gelijk aan 101% 

 

- de gekozen ondergrens van het verwachte pensioenresultaat is gelijk 

aan 90% 

 

NB. Het verschil tussen het verwachte pensioenresultaat en de gekozen 

ondergrens in de eerste situatie (104% -/ -93%) moet groter of gelijk zijn 

dan dit verschil in de tweede situatie (101% -/-90%).  

Aan deze toets wordt voldaan (11%≥11%). 

Ondergrens 3 gelijk is aan de feitelijke dekkingsgraad 

- de maximale afwijking ten opzichte van de mediaan in het geval van 

een ‘slecht weer scenario’(5e percentiel) bedraagt 40% 

 3510 

Jaarlijkse uitkomsten haalbaarheidstoets 
 

 Vastge-
stelde 
grenzen 

Aanvangs-
toets 2015 

Toets 
2016 

Toets 
2017 

Toets 
2018 

Toets 
2019 

Toets 
2020 

Pensioenresultaat 

mediaan scenario 

90% 101% 100% 102% 104% 105% 104% 

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

Relatieve 
afwijking 

40% 34% 34% 31% 31% 29% 22% 

 

Op basis van de dekkingsgraad per eind 2019 is in de toets 2020 het pensioenresultaat in het 
mediaan scenario berekend op 104% en ligt hoger dan de door het bestuur vastgestelde 3515 
ondergrens van 90%.  
 
De afwijking van het pensioenresultaat in het slechtweerscenario (22%), 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 volgens de haalbaarheidstoets 3520 
2020.  
 
Ten opzichte van de aanvangstoets en de uitkomsten van de toetsen 2016 e.v. is sprake van 
een positieve trend. 
 3525 

De uitkomsten van de haalbaarheidstoets worden gedeeld met de sociale partners. 
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Compleet pensioencontract 
 

Ter invulling van de opdracht van sociale partners aan het pensioenfonds zijn de beleidskaders 3530 

van het pensioenfonds zoveel als mogelijk expliciet gemaakt. 

 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de  

- de Pensioenregeling; 

- het Premiebeleid; 3535 

- het Indexatiebeleid; 

- hoe om te gaan met vermogenstekorten en – overschotten; 

- het Beleggingsbeleid. 

 

Het bestuur van het pensioenfonds heeft een ‘missie, visie en strategie’ vastgelegd in een 3540 

separaat document. Deze is in lijn met de doelstellingen zoals opgenomen in dit document 

over risicohouding en het compleet contract. 

 

Pensioenregeling 

De pensioenregeling is een hybride regeling bestaande uit een basismodule (op basis van een 3545 

middelloonregeling) en een beleggingsmodule (op basis van beschikbare premie). 

De pensioenregeling is per 1 januari 2015 aangepast aan de nieuwe fiscale grenzen 

(Witteveenkader). 

 

De kenmerken van de basismodule laten zich als volgt omschrijven: 3550 

 

Basismodule Kenmerken 

Deelnemers Alle werknemers 

Soort regeling Middelloonregeling 

Pensioenrichtdatum eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 

67 wordt 

Opbouw ouderdomspensioen 1,855% van de pensioengrondslag 

Pensioengrondslag Het (tot de beleggingspensioengrens gemaximeerde) 

salaris -/- opbouwdrempel 

Salaris Het bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag, eventuele 

persoonlijke toeslag, ADV-toeslag en (afbouw) 

ploegentoeslag 

Opbouwdrempel 

(franchise) 

€ 16.475  

Maximum salaris basismodule 

(beleggingspensioengrens) 

€ 56.195 (per 1 januari 2020, jaarlijkse aanpassing op 

basis van loonindex) 

Partnerpensioen 70% van te bereiken ouderdomspensioen 

(opbouwbasis) 

Wezenpensioen 20% van het partnerpensioen 

(risicobasis) 

ANW-pensioen Op vrijwillige basis kan de deelnemer een ANW-hiaat 

risicoverzekering afsluiten ter grootte van € 6.000 of 

€ 12.000 per jaar 

Arbeidsongeschiktheids-

pensioen (AOP) 

65% van het ongemaximeerde salaris boven de AOP-

grens (risicobasis, 5-klassensysteem WIA) 

 

De AOP-grens volgt het maximumdagloon en bedraagt 

per 1 juli 2020 € 58.145 
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Arbeidsongeschiktheid Premievrije voortzetting van pensioenopbouw is 

meeverzekerd op basis van 5-klassensysteem WIA (vanaf 

35%) 

Indexatie actieve deelnemers Voorwaardelijk op basis van loonindex 

Indexatie inactieven Voorwaardelijk op basis van CBS-consumentenprijsindex, 

alle huishoudens afgeleid 

 

De kenmerken van de beleggingsmodule laten zich als volgt omschrijven: 

 

Beleggingsmodule Kenmerken 

Deelnemers Alle werknemers 

Soort regeling Beschikbare premie 

Pensioenrichtdatum eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 

67 wordt. 

Beschikbare premie Fiscaal maximale netto staffel (staffel 2) 

Excedent salaris Het (tot € 110.111gemaximeerde per 1 januari 2020) 

salaris -/- beleggingspensioengrens 

Salaris Het bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag, eventuele 

persoonlijke toeslag, ADV-toeslag en (afbouw) 

ploegentoeslag 

Beleggingspensioengrens 

 

€ 56.195 (per 1 januari 2020, jaarlijkse aanpassing op 

basis van loonindex) 

Maximum salaris  

 

€ 110.111 per 1 januari 2020 (volgt wettelijke 

ontwikkeling) 

Partnerpensioen 1,0745% van het excedent salaris maal het aantal jaren 

tussen datum indiensttreding en pensioenrichtdatum 

(risicobasis) 

Wezenpensioen 20% van het partnerpensioen 

(risicobasis) 

Arbeidsongeschiktheid Premievrije voortzetting van staffelvolgende premie-inleg 

is meeverzekerd op basis van 5-klassensysteem WIA 

(vanaf 35%) 

 3555 

Gelet op het karakter van deze beleggingsmodule heeft het hierna beschreven beleidskader 

alleen betrekking op de basismodule. 

 

Premiebeleid 

De premie wordt vastgesteld op basis van de actuariële grondslagen van het pensioenfonds. 3560 

 

De premie wordt verder vastgesteld op basis van de volgende grondslagen: 

 

Onderdeel Grondslag 

Jaaropbouw De premie wordt zodanig vastgesteld dat deze 

kostendekkend is voor alle onvoorwaardelijke onderdelen 

van de pensioenregeling 

Rekenrente De door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur 

Dempingsperiode rekenrente 3 jaars gemiddelde van de rentetermijnstructuur per 31 

december  (voortzetting bestaand beleid) 
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Risicopremies De risicopremie voor herverzekering van de overlijdens- 

en arbeidsongeschiktheidsrisico’s worden 1-op-1 

doorbelast aan de werkgever 

 

De premie voor het vrijwillige ANW Pensioen en de 

risicopremie voor herverzekering van het overlijdensrisico 

voor het vrijwillige ANW Pensioen komt voor rekening van 

de werknemer 

Solvabiliteitsopslag Opslag ter hoogte van VEV 

Opslag voor excassokosten 2% 

Kostenopslag Op basis van actuele (vooraf ingeschatte) kosten per jaar 

 

 3565 

Herstelpremie 

Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan het Vereist Eigen Vermogen 

(VEV) dan wordt een herstelpremie toegepast. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de 

volgende tabel: 

 3570 

Beleidsdekkingsgraad Herstelpremie t.o.v. gedempte 

kostendekkende premie 

<=100% 20% 

Tussen 100% en 100%+VEV% Naar rato tussen 20% en 0% 

>100% +VEV% 0% 

 

 

Indexatiebeleid 

Toekenning van indexatie is voorwaardelijk en afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad. 

 3575 

Er is een indexatie-ambitie van 70% van de loonindex voor actieve deelnemers en van 70% 

van de prijsindex voor inactieve deelnemers (gepensioneerden en gewezen deelnemers). 

 

De hoogte van de indexatie is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad. De volgende tabel is 

daarbij van toepassing. 3580 

 

Beleidsdekkingsgraad Indexatie 

<=109,5% 0% 

Tussen 109,5%  

en  

109,5%+grens voor volledige en 

toekomstbestendige indexatie 

Naar rato tussen 0% en volledige (100%) 

indexatie 

> 109,5%+grens voor volledige en 

toekomstbestendige indexatie 

 

Volledige indexatie  

+  

inhaalindexatie van in het verleden gemiste 

indexaties en toegepaste kortingen;  

 

Maximaal 20% van het surplus boven de 

grens voor volledige en toekomstbestendige 

indexatie wordt aangewend voor 

inhaalindexatie * 

 

Bovenstaande tabel is in 2015 afgestemd op de beleidsdekkingsgraad betrekking hebbend op 

de basismodule. Vanaf 1 januari 2016 dient de beleidsdekkingsgraad vastgesteld te worden op 
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basis van de totale technische voorzieningen voor zowel risico van het pensioenfonds 3585 

(basismodule) als voor risico deelnemer (beleggingsmodule) waardoor de 

beleidsdekkingsgraad daalt. Hierdoor ontstaat minder vrije ruimte om toeslagen te kunnen 

verlenen.  

 

Op grond van artikel 141 Pensioenwet heeft het pensioenfonds een ontheffing bij DNB 3590 

ingediend om de ondergrens ten aanzien van de toekomstige toeslagverlening lager vast te 

stellen dan 110%.  

 

Deze ondergrens wordt vastgesteld conform de beschreven methodiek in de Q&A van DNB 

d.d. 22 december 2015 (nummer 01874). Dit verzoek is op 19 mei 2016 door DNB 3595 

toegewezen. Het pensioenfondsbestuur heeft in de bestuursvergadering van 20 mei 2016 

besloten de ondergrens te verlagen van 110% naar 109,5%. 

 

* Inhaalindexaties worden proportioneel toegekend: als het bestuur besluit om een 

inhaalindexatie toe te kennen, dan krijgen alle deelnemers een inhaalindexatie naar rato van 3600 

hun persoonlijke indexatieachterstand, waarbij de gehele historie wordt meegenomen. 

 

(Voorbeeld: de totale indexatieachterstand is € 100 mln. Het budget voor inhaalindexatie is  

€ 10 mln. Elke deelnemer ontvangt dan een inhaalindexatie ter grootte van 10% van de 

persoonlijke indexatieachterstand. Bij een achterstand van 10% is dit 1% en bij een 3605 

achterstand van 1% is dit 0,1%.) 

 

Beleid met betrekking tot vermogenstekorten en – overschotten 

Ingeval van vermogenstekorten worden de opgebouwde pensioenen en ingegane 

pensioenuitkeringen gelijkelijk gekort. 3610 

 

Als er sprake is van vermogensoverschotten vindt er een korting op de premie plaats. 

De korting wordt verleend op de werkgevers- en werknemersbijdrage naar rato van de op dat 

moment van toepassing zijnde onderlinge verhouding.  

 3615 

De onderstaande tabel is hierbij van toepassing: 

 

Beleidsdekkingsgraad Korting op pensioenen bij tekort 

Korting op premie bij overschot 

< minimaal Vereist Eigen Vermogen (mVEV) Als de beleidsdekkingsgraad in 5 

achtereenvolgende jaren lager is dan het 

mVEV 

dan 

worden de opgebouwde pensioenen 

zodanig gekort dat de actuele 

dekkingsgraad na toepassing hiervan gelijk 

is aan het mVEV. 

 

Deze korting dient onvoorwaardelijk te 

worden doorgevoerd. Het bestuur heeft 

daarbij wel de mogelijkheid om deze 

korting in een termijn van maximaal 10 

jaar uit te smeren. 

Tussen mVEV 

en VEV (Vereist Eigen Vermogen) 

 

Als de beleidsdekkingsgraad naar 

verwachting niet binnen 10 jaar kan 

toegroeien naar het VEV 

dan 
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worden de opgebouwde pensioenen gekort 

met 10% van het verschil in procentpunten 

tussen de over de 10 jaar verwachte 

beleidsdekkingsgraad en het VEV. 

 

> VEV  

en situatie dat nog niet alle in verleden 

gemiste indexaties en toegepaste kortingen 

zijn ingehaald 

- 

> VEV  

en situatie dat wel alle in verleden gemiste 

indexaties en toegepaste kortingen zijn 

ingehaald  

Surplus in bedragen kan volledig worden 

aangewend voor korting op de premie 

 

 

Beleggingsbeleid 3620 
Het beleggingsbeleid wordt zodanig vastgesteld dat deze voldoet aan de volgende 

randvoorwaarden: 

 

Criterium 

 

Randvoorwaarde 

Herstel (Lange) termijn herstel naar het VEV is 

mogelijk binnen 10 jaar 

 

(Korte) termijn herstel naar het mVEV is 

mogelijk binnen 5 jaar 

Haalbaarheidstoets De indexatie-ambitie is realistisch 

 

In een slecht economisch scenario mag het 

pensioenresultaat niet lager uitkomen dan in 

de situatie buiten de grenzen van de 

risicohouding en hierboven beschreven 

herstelcapaciteit  

Toevoegen risico Om een hogere indexatie-ambitie te kunnen 

realiseren is toevoegen van risico aan de 

beleggingsportefeuille beperkt toegestaan, 

mits binnen de grenzen van de 

risicohouding. 

 

Bij de inwerkingtreding van het nFTK is 

toevoegen van risico toegestaan indien de 

beleidsdekkingsgraad hoger is dan de VEV 

(of eenmalig toegestaan indien de 

beleidsdekkingsgraad ligt tussen 

100%+mVEV en 100%+VEV) 

 

Mede op basis van de uitkomsten en bespreking van de ALM-studie en de hiervoor in dit 3625 

documenten omschreven beleidskader en risicohouding zal de strategische beleggingsmix 

worden gewijzigd. Het pensioenfonds zal hiertoe een groeipad in de tijd opstellen. 

 

Korte termijn risicohouding 

De korte termijn risicohouding heeft betrekking op de vrijheid die het fondsbestuur heeft om 3630 

de beleggingsmix aan te passen. De vrijheid wordt uitgedrukt in een bandbreedte om het VEV. 
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Het VEV dient daarbij binnen de vooraf gekozen boven- en ondergrens te blijven. Komt het 

VEV toch buiten de vooraf gekozen grenzen, dan dient er overleg plaats te vinden met de 

sociale partners.  

 3635 

Voor de korte termijn risicohouding dient derhalve een boven- en een ondergrens vastgesteld 

te worden rondom de VEV van 20,7%. Deze grenzen zijn zodanig vastgesteld dat het VEV op 

basis van de feitelijke mix per kwartaaleinde niet meer dan 3%-punt mag afwijken van het 

VEV op basis van de normweging. Dit verschil wordt elk kwartaal gemonitord. Hiertoe wordt 

ieder kwartaal het VEV ook berekend op basis van de randen van de bandbreedtes zoals 3640 

aangegeven in de beleggingsrichtlijnen.  
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Bijlage 7 – Onderbouwing handelen conform prudent person 

beginselen 3645 

 

 

Inleiding 

Hierna volgt een onderbouwing van het pensioenfonds dat gehandeld wordt conform (in de 

geest van) het prudent person beginsel.  3650 

 

Onder de Pensioenwet is het vanaf 2016 verplicht voor pensioenfondsen om zelf te 

onderbouwen dat het fonds handelt conform het prudent person beginsel. In het verleden lag 

deze verantwoordelijkheid alleen als toetsingscriterium bij de certificerend actuaris.  

 3655 

Vanaf 2016 dienen pensioenfondsen expliciet te onderbouwen waarom het pensioenfonds 

voldoet aan dit criterium. Als leidraad van de onderbouwing zijn de zeven criteria genomen die 

zijn vastgelegd in de Pensioenwet. Dit betreffen: 

- Het belang van de deelnemers  

- Waarborging risico’s, kwaliteit en veiligheid  3660 

- Uitvoering renterisico  

- Verhandelbaarheid van de beleggingen  

- Derivaten voor risico-reducerende doeleinden  

- Diversificatie van de beleggingsportefeuille  

- Marktwaardering instrumenten  3665 

 

Beleggingsbeleid in het belang van de deelnemers  

Het bestuur heeft in 2015 een ALM studie uitgevoerd ter onderbouwing van het te voeren 

strategisch beleggingsbeleid. Hierbij is nadrukkelijk de risicohouding die in samenspraak met 

sociale partners is vastgesteld, meegenomen. De risicohouding is expliciet vastgelegd in de 3670 

ABTN en het document ‘Risicohouding en compleet pensioencontract’. In de ALM studie zijn 

risico en rendementsmaatstaven onderzocht en beoordeeld op criteria als  

- de ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad  

- de hoogte van de premie  

- de kans op korten en toeslagverlening  3675 

 

Tevens heeft het fonds in 2015 een aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd waarin de effecten 

van het beleggingsbeleid op het pensioenresultaat zijn beoordeeld. De ALM-studie en de 

haalbaarheidstoets zijn uitvoerig besproken binnen het bestuur.  

 3680 

Mede op basis van de uitkomsten en de bespreking van de ALM-studie en de omschreven 

beleidskaders en risicohouding, is de strategische beleggingsmix in boekjaar 2015 gewijzigd. 

Het strategische beleggingsbeleid is daarmee in lijn gebracht met de hoofddoelstelling van het 

beleggingsbeleid: ‘Het op lange termijn realiseren van een zo hoog mogelijk rendement 

uitgaande van het strategische beleggingsbeleid bij een acceptabel risico, rekening houdend 3685 

met de verplichtingenstructuur van het pensioenfonds, waarbij gestreefd wordt naar een zo 

hoog mogelijke mate van toeslagverlening voor de actieve en de niet-actieve deelnemers’.  

 

Waarborging van risico’s, kwaliteit en veiligheid  

Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het strategische beleggingsbeleid. 3690 

Onder het strategische beleggingsbeleid wordt verstaan:  

- de vaststelling van het doel en de stijl van het beleggingsbeleid  

- de samenstelling van de strategische beleggingsportefeuille de bijbehorende 

bandbreedtes,  

- de benchmarks en de selectie en aanstelling van de vermogensbeheerder(s).  3695 

 

Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar over het beleggingsbeleid. De 

vermogensbeheerder is verantwoordelijk voor het tactische en operationele beleggingsbeleid. 
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De vermogensbeheerder is binnen de in de vermogensbeheerovereenkomst geformuleerde 

randvoorwaarden vrij in de wijze van belegging en herbelegging. De vermogensbeheerder is 3700 

verantwoordelijk voor het verzamelen, administreren en rapporteren over de beleggingen aan 

het bestuur.  

 

De selectie van derden, zoals vermogensbeheerders en custodian, vindt plaats aan de hand 

van enerzijds de eisen die ter zake door DNB worden gesteld en anderzijds door het bestuur 3705 

van het pensioenfonds gehanteerde criteria die samenhangen met de beschikbare 

deskundigheid, cultuur van de eigen organisatie, schaalvoordelen en flexibiliteit.  

 

De selectie van derden en de beoordeling van hun prestaties vinden plaats op basis van 

objectieve criteria. De gemaakte afwegingen en de daarbij gehanteerde argumenten blijken uit 3710 

een systematisch opgebouwd selectie- en evaluatiedossier.  

 

Uitbesteding van vermogensbeheer vindt plaats op basis van een Service Level Agreement 

(SLA). Deze overeenkomst voldoet (ten minste) aan de door DNB daaraan te stellen eisen. 

Zowel de custodian als de vermogensbeheerder voldoen aan eisen ten aanzien van de opzet 3715 

en werking van de administratieve processen. Dit wordt vastgesteld door een externe auditor. 

Het bestuur neemt kennis van deze rapportages.  

 

Het bestuur heeft externe vermogensbeheerders aangesteld om binnen de in het 

beleggingsplan opgestelde doelstellingen en restricties het tactische en operationele 3720 

beleggingsbeleid uit te voeren.  

 

De risicobeheersing is vormgegeven door de onderstaande randvoorwaarden. De 

vermogensbeheerder dient deze restricties te respecteren. Door middel van rapportages van 

de vermogensbeheerder wordt de naleving van deze voorwaarden gecontroleerd door het 3725 

bestuur.  

 

Uitvoering renterisico  

Op basis de uitgevoerde ALM studie in 2015 is het fonds overgegaan naar een lagere 

renteafdekking. Mede door de rentestand in de ALM studie en de verwachte ontwikkeling 3730 

conform de forward-rentes heeft het bestuur besloten de renteafdekking te verlagen naar 50% 

van de marktwaarde van de voorziening. De uitkomsten in de ALM studie sluiten met een 

lagere renteafdekking beter aan bij de doelstelling van het beleggingsbeleid van Stichting 

Pensioenfonds Croda.  

 3735 

Het beleid van Stichting Pensioenfonds Croda met betrekking tot het immuniseren van het 

renterisico op balansniveau is afgestemd op de nominale pensioenverplichtingen van het fonds 

welke op basis van een afwikkelscenario periodiek (in beginsel twee keer per jaar) worden 

vastgesteld. Het uitgangspunt van het beleid is de door het bestuur bepaalde hedgeratio op 

balansniveau.  3740 

 

De norm voor de hedgeratio op totaal pensioenfondsniveau bedraagt 50% van het renterisico 

van de nominale pensioenverplichtingen. Het renterisico van Stichting Pensioenfonds Croda 

wordt gedeeltelijk reeds ingeperkt door de on-balance beleggingen in vastrentende waarden. 

Naar de mate waarin het renterisico door deze on-balance beleggingen niet tot de norm voor 3745 

de hedgeratio van 50% wordt afgedekt, vindt in beginsel maandelijks een aanvullende (off-

balance) hedge van renterisico plaats door het gebruik van renteswaps. Er geldt hierbij een 

toelaatbare bandbreedte van 45% - 55%. Indien blijkt dat buiten deze bandbreedte getreden 

wordt, dan vindt in overleg met het bestuur eventuele correctie plaats.  

 3750 

Het bestuur kan tactische beslissingen nemen tot een renteafdekking buiten de genoemde 

bandbreedten.  
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De kasstromen betreffende de pensioenuitkeringen worden twee keer per jaar aan BNPP 

aangereikt. BNPP zal op basis van deze informatie vaststellen welk deel van het renterisico 3755 

door de on-balance vastrentende beleggingen wordt gehedged en welk deel off-balance moet 

worden toegevoegd om de gewenste norm hedge ratio van het renterisico te bewerkstelligen. 

Voor de implementatie van de off-balance hedge vraagt BNPP schriftelijk toestemming aan het 

Bestuur, waarbij wordt gekwantificeerd wat de verwachte ‘tracking error’ van de voorgestelde 

rente matching portefeuille ten opzichte van de nominale pensioenverplichtingen is.  3760 

 

Verhandelbaarheid van beleggingen  

Het liquiditeitsrisico is het risico dat het fonds niet aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde 

van pensioenuitkeringen, derivatentransacties of uitvoeringskosten kan voldoen. Het beleid is 

erop gericht dat enerzijds een gedegen cashmanagementproces wordt gevoerd en anderzijds 3765 

dat de beleggingsportefeuille voornamelijk belegd wordt in liquide en dus snel verhandelbare 

beleggingsproducten. De omvang van de liquiditeitsbehoefte uit hoofde van maandelijkse 

pensioenuitkeringen en betaling van kosten is beperkt. Dit cashmanagementproces wordt 

maandelijks gemonitord, waarbij afstemming met de premie-inkomsten plaatsvindt.  

 3770 

Derivaten voor risico-reducerende doeleinden  

Derivaten vormen als afgeleide beleggingsinstrumenten geen aparte beleggingscategorie. De 

vermogensbeheerders mogen buiten de beleggingsfondsen slechts van derivaten gebruik 

maken om:  

- De risicograad van de beleggingsportefeuille te verlagen.  3775 

- Op instructie van het bestuur het rentemismatchrisico tussen de beleggingen en 

verplichtingen (gedeeltelijk) af te dekken.  

- Tactische wijzigingen in de portefeuille op een efficiënte wijze tot stand te brengen.  

- Op defensieve wijze valutarisico’s af te dekken door middel van valutatermijntransacties.  

 3780 

Het gebruik van derivaten is beperkt tot renteswaps, valutaswaps, valutaforwards, rente 

futures en plain vanilla opties. Het gebruik van derivaten is slechts toegestaan na overleg met 

en goedkeuring van het bestuur van het pensioenfonds. De totale portefeuille inclusief 

derivatenposities dient te allen tijde binnen de vermelde randvoorwaarden te blijven.  

 3785 

Bovenstaande restricties zijn niet van toepassing op beleggingen binnen de 

beleggingsfondsen: het bestuur heeft immers geen directe invloed op het binnen de 

beleggingsfondsen gevoerde beleid.  

 

Toegestane tegenpartijen voor derivaten  3790 

Het fonds heeft de beheerder toestemming gegeven om onderhandse (“OTC”) 

derivatencontracten aan te gaan op naam van de opdrachtgever uitsluitend met wederpartijen 

die voldoen aan door haar gehanteerde derivatenrichtlijnen ten aanzien van toegestane 

wederpartijen (“Qualified Counterparties”), met uitzondering van valuta transacties en valuta 

termijn transacties.  3795 

 

Laatstgenoemde soorten transacties mogen behalve met Qualified Counterparties, ook worden 

aangegaan met uitsluitend de custody bank van opdrachtgever ongeacht of die bank als 

Qualified Counterparty kan worden aangemerkt. De vermogensbeheerder BNPP, zal in dat 

kader periodiek de kredietwaardigheid van de custody bank beoordelen. Indien de 3800 

kredietwaardigheid van de custody bank onder Investment Grade daalt, zal contact worden 

opgenomen met de opdrachtgever over de te nemen maatregelen.  

 

Als Qualified Counterparties zijn partijen toegestaan die een rating hebben van tenminste 

BBB- (S & P of equivalent van Moody’s of Fitch). In het geval van verschillende ratings zal de 3805 

laagste rating gelden. Voor de Qualified Counterparties geldt een drempelbedrag voor het 

uitwisselen van onderpand (Minimum Transfer Amount) en een drempel (Threshold). 
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Diversificatie binnen de beleggingsportefeuille  

Het fonds kiest bewust voor een goede spreiding tussen beleggingscategorieën, 3810 

subcategorieën en regio’s. Binnen de verschillende (sub)categorieën wordt ook gelet op 

voldoende spreiding. Daarnaast zijn er in de verschillende beleggingsfondsen afspraken over 

spreiding tussen verschillende namen c.q. objecten in portefeuille.  

 

Diversificatie is niet statisch en heeft daarmee ook de constante aandacht van het bestuur.  3815 

 

Marktwaardering instrumenten  

Waardering vindt plaats op marktwaarde. 
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Bijlage 8 – Beleid risicobeheer sleutelfunctie 3820 

 

1. Opdracht  

 

De opdracht van de risicobeheerfunctie is het uitvoeren van de taken conform de wettelijke 

eisen (artikel 143a Pensioenwet en artikel 22b en 22c Besluit FTK).  3825 

 

De risicobeheerfunctie draagt zorg voor een risicomanagementsysteem dat bestaat uit 

strategieën, methodes, processen en rapportageprocedures die nodig zijn om op individueel en 

geaggregeerd niveau de risico's waaraan het pensioenfonds blootstaat of blootgesteld zou 

kunnen worden, alsook de onderlinge afhankelijkheden en relaties daartussen voortdurend te 3830 

onderkennen, te meten, te bewaken, te beheren en te rapporteren.  

 

De risicobeheerfunctie zorgt ervoor dat het risicomanagementsysteem doeltreffend is en goed 

geïntegreerd in de besluitvormingsprocessen van het pensioenfonds en dat het 

risicomanagementsysteem wordt uitgedragen door het bestuur.  3835 

 

2. Organisatie  

 

Het bestuur stelt dit beleid vast en evalueert het minimaal eens in de drie jaar. De 

risicobeheerfunctie beheert het beleid.  3840 

 

De risicobeheerfunctie bestaat uit de functiehouder (een bestuurslid) en de risicocommissie 
van het pensioenfonds die de functie vervult (de “vervuller”). De risicocommissie is 
samengesteld uit:  
- de sleutelfunctiehouder Risicobeheer (voorzitter van de risicocommissie),  3845 
- een tweede bestuurder (niet zijnde de voorzitter van het fonds (tevens sleutelfunctiehouder 

Interne audit)), en  
- een extern expert lid, ingevuld door inhuur van de Manager Quality Assurance van de 

sponsor. De risicocommissie kan zich, indien gewenst, laten ondersteunen door een 
onafhankelijk extern adviseur.  3850 

 

Functiehouder: de functiehouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de functie. De 

functiehouder is een lid van het bestuur van het pensioenfonds. Het functiehouderschap 

risicobeheer kan niet worden gecombineerd met het functiehouderschap interne audit en 

maakt geen onderdeel uit van de expert teams die audits uitvoeren.  3855 

 

Vervuller: De vervuller rapporteert aan de functiehouder. De functiehouder en de vervuller 

maken binnen de kaders van dit beleid onderling afspraken over hun samenwerking.  

 

De functiehouder rapporteert de aanbevelingen van de risicobeheerfunctie aan het bestuur en 3860 

aan het intern toezicht.  

 

3. Onafhankelijkheid  

 

De functiescheiding van de risicobeheerfunctie versus het bestuur, overige functies en organen 3865 

binnen het pensioenfonds is gewaarborgd doordat er een directe rapportagelijn is van de 

functiehouder naar het bestuur van het pensioenfonds en naar het intern toezicht. De 

functiehouder stelt zich binnen het bestuur onafhankelijk op. De rapportage- en escalatielijn 

naar de voorzitter van het intern toezicht is van belang (en wettelijk voorgeschreven) omdat 

de functiehouder zelf ook bestuurslid is.  3870 

 

Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn essentieel voor de effectiviteit van de 

risicobeheerfunctie. Het bestuur is verantwoordelijk dat dit mogelijk wordt gemaakt. De 

sleutelfunctiehouder is als bestuurder voldoende betrokken bij de besturing van het fonds en 

heeft als bestuurder tevens voldoende autoriteit en gezag om de functie binnen het bestuur uit 3875 
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te voeren en countervailing power te bieden. De houder van de sleutelfunctie is als 

bestuurder, anders dan als lid van het collectieve bestuur, niet betrokken bij de 

beleidsvoorbereiding of opdrachtverstrekking en (monitoring op) uitvoering van de activiteiten 

van het fonds, waardoor hij voldoende onafhankelijkheid heeft ten opzichte van de 

beleidsvorming en uitvoering. Dit houdt onder meer in dat de bestuurder geen rechtstreekse 3880 

rol heeft in de aansturing van het bestuursbureau, de vermogensbeheerder en de 

pensioenuitvoerder. De bestuurlijke aansturing van het bestuursbureau, de 

vermogensbeheerder en de pensioenuitvoerder is belegd bij het collectieve bestuur.  

De houder van de sleutelfunctie dient zich ervan te verzekeren dat de vervullers hun rol en 

taken op een onafhankelijke, objectieve en eerlijke wijze uitvoeren. 3885 

  

De risicobeheerfunctie voorkomt elke vorm van belangenverstrengeling (in schijn en wezen). 

Zijn onafhankelijkheid en objectiviteit vormen hier een solide basis voor. Indien er toch een 

mogelijkheid tot een (schijn van) belangenverstrengeling ontstaat, bespreekt de functiehouder 

risicobeheer dit met de voorzitter van het intern toezicht.  3890 

De positie van de functiehouder is beschermd door de klokkenluidersregeling van het 

pensioenfonds.  

 

4. Professionaliteit  

 3895 

Alle personen werkzaam in de risicobeheerfunctie (houder en vervullers) moeten voldoende 

kennis en ervaring hebben voor de uitvoering van de functie. De deskundigheid wordt bij 

voorkeur aangetoond met relevante diploma’s en ervaring. Het pensioenfonds hanteert bij de 

toetsing van de professionaliteit het proportionaliteitsbeginsel (voor pensioenfondsen met een 

technische voorziening kleiner dan € 5 miljard). Tevens moeten alle personen als betrouwbaar 3900 

zijn aangemerkt. 

 

Voor het vaststellen van de betrouwbaarheid is een verklaring omtrent gedrag benodigd, tenzij 

de persoon eerder door DNB is getoetst.  

 3905 

De eisen van geschiktheid en betrouwbaarheid gelden ook voor externe partijen aan wie de 

vervulling van de functie is uitbesteed.  

 

Het pensioenfonds zal in een dossier vastleggen dat betrokken personen geschikt en 

betrouwbaar zijn, inclusief onderbouwing daarvan. 3910 

 

5. Verantwoordelijkheden en taken 

 

De risicobeheerfunctie beoordeelt, monitort en rapporteert over het risicomanagementsysteem 

en de naleving daarvan door het fonds. Met de risicomanagementfunctie wordt beoogd dat een 3915 

pensioenfonds een totaalbeeld heeft van de verschillende risico’s waaraan het pensioenfonds 

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

heeft zijn beleid met betrekking tot het risicomanagement schriftelijk vastgelegd en het 

pensioenfonds draagt zorg voor de uitvoering hiervan.  

 3920 

De bijbehorende minimale taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt:  

• Een bijdrage leveren aan het opstellen van de risicohouding;  

• Het bestuur faciliteren bij de reguliere identificatie van (toekomstige) risico’s en het 

bepalen van de (mogelijke) omvang ervan; de risicomanagementfunctie heeft hierbij zowel 

een faciliterende als initiërende rol;  3925 

• Het geven van een onafhankelijke opinie (inhoudelijke beoordeling) over de (mogelijke) 

risico’s ten gevolge van bestuursbesluiten (bieden van “countervailing power”);  

• Signalerende en adviserende rol bij het vormgeven van beheersmaatregelen;  

• Het frequent controleren of de risico’s zich nog binnen daartoe vastgestelde 

risicotoleranties bevinden;  3930 
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• Gevraagd en ongevraagd adviseren over (de beheersing van) risico’s;  

• Ondersteunen bij de uitvoering van de eigenrisicobeoordeling.  

De functiehouder rapporteert zijn bevindingen en aanbevelingen schriftelijk aan het bestuur en 

aan het intern toezicht. In de rapportage wordt vermeld welke personen betrokken zijn bij het 

uitoefenen van de risicobeheerfunctie;  3935 

 

Scope  

De minimale scope van het risicomanagementsysteem bestaat uit onderstaande typen risico’s 

en de beheersing daarvan. Het betreft risico’s die zich bij het fonds of bij derden aan wie 

werkzaamheden zijn uitbesteed kunnen voordoen:  3940 

• Strategische risico’s  

• Financiële risico’s:  

o Renterisico  

o Zakelijke waarden risico 

o Valutarisico  3945 

o Grondstoffenrisico 

o Kredietrisico  

o Verzekeringstechnisch risico  

o Liquiditeitsrisico  

o Concentratierisico  3950 

o Operationeel risico - beleggingen 

o Actief beheer risico 

o Inflatie risico’s 

• Niet-financiële risico’s:  

o Operationeel risico  3955 

o Uitbestedingsrisico 

o Uitvoeringsrisico 

o IT-risico 

o Sponsorrisico 

o Juridisch risico  3960 

o Integriteitsrisico  

 

Meldplicht  

Indien, naar het oordeel van de functiehouder, het bestuur van het pensioenfonds in 

voorkomende gevallen niet overgaat tot het treffen van passende corrigerende maatregelen, 3965 

zal de functiehouder dit opnemen met de voorzitter van het bestuur en (indien noodzakelijk 

geacht) het intern toezicht. Indien dit naar het oordeel van de functiehouder niet leidt tot de 

benodigde maatregelen, zal de functiehouder melding doen bij DNB. Daarvan stelt de 

functiehouder de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van het intern toezicht in kennis. 

Er geldt een meldplicht indien het bestuur van het pensioenfonds niet tijdig passende 3970 

corrigerende maatregelen treft nadat het door de functiehouder op de hoogte is gesteld van:  

• een substantieel risico dat het pensioenfonds niet aan een bij of krachtens wet gesteld 

vereiste van significante betekenis zal voldoen en dit ernstige gevolgen kan hebben voor de 

belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden of 

pensioengerechtigden; of  3975 

• een significante inbreuk op de voor het pensioenfonds en haar activiteiten geldende bij of 

krachtens wet gestelde vereisten.  

 

6. Bevoegdheden 

 3980 

Teneinde zijn opdracht te kunnen uitvoeren, heeft de risicobeheerfunctie de volgende 

bevoegdheden:  

• Op verzoek van de risicobeheerfunctie zijn bij het pensioenfonds betrokken personen en bij 

partijen waaraan activiteiten van het pensioenfonds zijn uitbesteed binnen een redelijke 
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termijn bereid uitvoerders van de risicobeheerfunctie te woord te staan en bijvoorbeeld 3985 

bevindingen en aanbevelingen te bespreken;  

• Op verzoek van de risicobeheerfunctie zullen bij het pensioenfonds betrokken personen en 

partijen waaraan activiteiten van het pensioenfonds zijn uitbesteed de risicobeheerfunctie 

behulpzaam zijn (zonder dat een verzoek gemotiveerd hoeft te worden) in de uitvoering 

van zijn werkzaamheden;  3990 

• De risicobeheerfunctie heeft zonder beperking toegang tot alle (fysiek en elektronisch) 

vastgelegde (interne en externe) informatie binnen het pensioenfonds voor zover het voor 

de uitoefening van de functie relevante informatie betreft.  

 

Alle verkregen informatie zal de risicobeheerfunctie als vertrouwelijk behandelen in 3995 

overeenstemming met de professionele standaarden.  

 

Met betrekking tot bovenstaande bevoegdheden van de risicobeheerfunctie bij externe 

partijen, zal het bestuur ervoor zorgdragen dat bij uitbesteding wordt vastgelegd dat van deze 

bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt door de risicobeheerfunctie.  4000 
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Bijlage 9 – Beleid interne audit sleutelfunctie 
 

1. Opdracht  4005 

 

De opdracht van de interne audit functie is het uitvoeren van de taken conform de wettelijke 

eisen (artikel 143a Pensioenwet en artikel 22b en 22c Besluit FTK) Hiertoe wordt onder meer 

geëvalueerd of de interne controlemechanismen en andere procedures en maatregelen ter 

waarborging van de integere en beheerste bedrijfsvoering, inclusief de uitbestede 4010 

werkzaamheden, adequaat en doeltreffend zijn. De interne audit functie vormt het sluitstuk 

van alle waarborgen binnen het pensioenfonds wat betreft de beheerste en integere 

bedrijfsvoering.  

 

De interne audit functie geeft op een objectieve en onafhankelijke manier gevraagd en 4015 

ongevraagd advies aan het bestuur van het pensioenfonds op basis van uitgevoerde audits.  

 

2. Organisatie  

 

Het bestuur keurt dit beleid goed en evalueert het minimaal eens in de drie jaar.  4020 

 

De interne audit functie bestaat uit de functiehouder interne audit en de vervuller in de vorm 

van een expertteam dat per audit wordt samengesteld uit deskundigen uit het bestuur, de 

sponsor of een externe adviseur(s).  

 4025 

Functiehouder: de functiehouder is verantwoordelijk voor de functie. De functiehouder interne 

audit is de voorzitter van het bestuur. Voor de functiehouder gelden de wettelijke eisen met 

betrekking tot rapportage, meldplicht aan DNB en deskundigheid (nader toegelicht in de 

volgende hoofdstukken). Het functiehouderschap interne audit kan niet worden gecombineerd 

met het functiehouderschap risicobeheer. 4030 

 

Vervuller: de vervulling van de functie wordt uitbesteed aan een of meerdere externe partijen 

die gespecialiseerd zijn op het gebied van audits. De functiehouder en vervuller maken 

onderling afspraken over hun samenwerking. De vervuller van de functie rapporteert aan de 

functiehouder en heeft geen eigen beslissingsbevoegdheid.  4035 

 

De functiehouder rapporteert zijn aanbevelingen aan het bestuur en aan de voorzitter van het 

intern toezicht.  

 

3. Onafhankelijkheid  4040 

 

Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn essentieel voor de effectiviteit van de interne audit 

functie. Het bestuur is verantwoordelijk dat dit mogelijk wordt gemaakt. De 

sleutelfunctiehouder is als bestuurder voldoende betrokken bij de besturing van het fonds en 

heeft als bestuurder tevens voldoende autoriteit en gezag om de functie binnen het bestuur uit 4045 

te voeren en countervailing power te bieden. 

 

De voorzitter kan tevens sleutelfunctiehouder interne audit zijn op voorwaarde dat: 

- Uitvoering vermogensbeheer en pensioenbeheer is uitbesteed – hieraan wordt door het 

fonds voldaan. 4050 

- Beperkte complexiteit van de beleggingsportefeuille – hieraan wordt door het fonds 

voldaan. 

- Adequate beheersmaatregelen; het bestuur heeft de volgende maatregelen ingericht: 

▪ De voorzitter is naast zijn rol als voorzitter (anders dan als lid van het collectieve 

bestuur) individueel niet betrokken bij de beleidsvoorbereiding of 4055 

opdrachtverstrekking en (monitoring op) uitvoering van de activiteiten van het fonds, 

waardoor hij voldoende onafhankelijkheid heeft ten opzichte van de onderwerpen 
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waarop de audits betrekking hebben. Dit houdt onder meer in dat de voorzitter geen 

rechtstreekse rol heeft in de aansturing van het bestuursbureau, de 

vermogensbeheerder en/of de pensioenuitvoerder. De bestuurlijke (inhoudelijke) 4060 

aansturing van het bestuursbureau, de vermogensbeheerder en de 

pensioenuitvoerder is belegd bij het collectieve bestuur. De rol van de voorzitter in 

relatie tot het bestuursbureau is beperkt tot de agenda-technische onderwerpen.  

▪ De voorzitter is niet tevens houder van één van de andere sleutelfuncties en maakt 

geen onderdeel uit van de risicocommissie. 4065 

▪ De sleutelfunctiehouder IA heeft een rapportage- en escalatielijn naar de voorzitter 

van de visitatiecommissie. 

▪ De voorzitter wordt in bestuursvergaderingen bij de bespreking van rapportages van 

de IA-functie en andere onderwerpen betrekking hebbend op de IA-functie als 

voorzitter vervangen door een ander bestuurslid. 4070 

 

De houder van de sleutelfunctie dient zich ervan te verzekeren dat de ‘vervullers’ hun rol en 

taken op een onafhankelijke, objectieve en eerlijke wijze uitvoeren. Deze onafhankelijkheid en 

objectiviteit betekenen dat de interne audit functie audits kan uitvoeren gebaseerd op 

onpartijdige en onbevooroordeelde onderzoeken.  4075 

 

De interne audit functie voorkomt, bij de uitvoering van audits, elke vorm van 

belangenverstrengeling (in schijn en wezen). Zijn onafhankelijkheid en objectiviteit vormen 

hier een solide basis voor. Indien er toch een mogelijkheid tot een (schijn van) 

belangenverstrengeling ontstaat, bespreekt de functiehouder interne audit dit met de 4080 

voorzitter van het intern toezicht. 

  

Alle personen werkzaam in de interne audit functie moeten, naar het oordeel van de interne 

audit functie, toegang hebben tot de informatie die noodzakelijk is om de functie te kunnen 

uitoefenen, inclusief bij partijen aan wie het pensioenfonds activiteiten heeft uitbesteed.  4085 

 

De functiescheiding van de interne audit functie versus overige functies en organen binnen het 

pensioenfonds is gewaarborgd doordat er een directe rapportagelijn is naar het bestuur van 

het pensioenfonds en naar de voorzitter van het intern toezicht. De functiehouder stelt zich 

binnen het bestuur onafhankelijk op. De rapportagelijn naar het intern toezicht is van belang 4090 

(en wettelijk voorgeschreven) omdat de functiehouder zelf ook bestuurslid is.  

 

De positie van de functiehouder is beschermd door de klokkenluidersregeling van het 

pensioenfonds.  

 4095 

4. Professionaliteit  

 

Alle personen die betrokken zijn bij de interne audit functie (houder en vervullers) moeten 

voldoende kennis en ervaring voor de uitvoering van geplande en te plannen audits hebben. 

De deskundigheid wordt bij voorkeur aangetoond met relevante diploma’s en ervaring. Het 4100 

pensioenfonds hanteert bij de toetsing van de professionaliteit het proportionaliteitsbeginsel 

(voor pensioenfondsen met een technische voorziening kleiner dan € 5 miljard). Tevens 

moeten alle personen als betrouwbaar zijn aangemerkt.  

 

Voor het vaststellen van de betrouwbaarheid is een verklaring omtrent gedrag benodigd, tenzij 4105 

de persoon eerder door DNB is getoetst.  

 

Het bestuur stelt de interne audit functie voldoende middelen ter beschikking om de taken uit 

te voeren.  

 4110 

Het pensioenfonds zal in een dossier vastleggen dat betrokken personen geschikt en 

betrouwbaar zijn, inclusief onderbouwing daarvan. 
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5. Verantwoordelijkheden en taken  

 4115 

Scope  

Het werkterrein van de interne audit functie omvat alle activiteiten en het volledige 

governancesysteem van het pensioenfonds, inclusief aan derden uitbestede activiteiten.  

De interne audit functie stelt een Audit Universe (totaal van de periodiek te onderzoeken 

objecten) op. De frequentie en prioriteitstelling van de uit te voeren audits wordt in overleg 4120 

met het bestuur vastgesteld. Als onderdeel van het jaarplan keurt het bestuur de 

auditfrequentie goed.  

 

Jaarplan  

De interne audit functie stelt, op basis van het Audit Universe, interne en externe 4125 

ontwikkelingen, reeds uitgevoerde audits en een risicoanalyse, een audit jaarplan op met de in 

het boekjaar uit te voeren werkzaamheden en legt dit jaarplan en eventuele offertes van 

vervullers ter goedkeuring voor aan het bestuur.  

 

Bij het opstellen van het jaarplan stemt de interne audit functie de uit te voeren 4130 

werkzaamheden af met de externe accountant om doublures van werkzaamheden te 

voorkomen.  

 

Initiatief tot audits  

De door de interne audit functie uit te voeren audits zijn gebaseerd op het jaarplan, verzoeken 4135 

van het bestuur en op eigen inzicht van de interne audit functie. De uit te voeren audits 

dienen te worden goedgekeurd door de functiehouder; de vervuller kan derhalve geen audits 

initiëren zonder goedkeuring van de functiehouder.  

 

Uitvoering en rapportages  4140 

De vaststelling van de scope van de audit en de wijze en diepgang van de uit te voeren 

werkzaamheden is de verantwoordelijkheid van de interne audit functie. De wijze van 

uitvoering is gebaseerd op algemeen aanvaarbare methoden zoals de beroepsgroep van 

auditors die hanteert.  

 4145 

Op elke bevinding van de interne audit functie volgt (indien mogelijk en noodzakelijk) een 

aanbeveling tot verbetering van de beheersing van een gesignaleerd risico. Van elke bevinding 

wordt aangegeven wat de omvang van het gesignaleerde (na alle beheersmaatregelen 

resterende) risico is (de risico-indicatie). Tevens dient de interne audit functie de termijn te 

specificeren waarbinnen de tekortkoming verholpen dient te zijn.  4150 

 

Op basis van het onderzoek en de gedane bevindingen wordt een conclusie geformuleerd over 

de mate van risicobeheersing in het proces (de audit rating). De bepaling van risico-indicaties 

en audit ratings is de verantwoordelijkheid van de interne audit functie.  

 4155 

De functiehouder rapporteert zijn bevindingen en aanbevelingen schriftelijk aan het bestuur en 

aan het intern toezicht. In de rapportage wordt vermeld welke personen betrokken zijn bij het 

uitoefenen van de interne audit functie. In de jaarlijkse rapportage wordt tevens ingegaan op 

de realisatie van het jaarplan over het afgelopen jaar.  

 4160 

Meldplicht  

Indien naar het oordeel van de functiehouder, het bestuur van het pensioenfonds in 

voorkomende gevallen niet overgaat tot het treffen van passende corrigerende maatregelen, 

zal de functiehouder dit opnemen met de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van het 

intern toezicht. Indien dit naar het oordeel van de functiehouder niet leidt tot de benodigde 4165 

maatregelen, zal de functiehouder melding doen bij DNB. Er geldt een meldplicht indien het 
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bestuur van het pensioenfonds niet tijdig passende corrigerende maatregelen treft nadat het 

door de functiehouder op de hoogte is gesteld van:  

a)  een substantieel risico dat het pensioenfonds niet aan een bij of krachtens wet gesteld 

vereiste van significante betekenis zal voldoen en dit ernstige gevolgen kan hebben voor de 4170 

belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden of 

pensioengerechtigden; of  

b)  een significante inbreuk op de voor het pensioenfonds en haar activiteiten geldende bij of 

krachtens wet gestelde vereisten.  

 4175 

6. Bevoegdheden  

 

Teneinde zijn opdracht te kunnen uitvoeren, heeft de interne audit functie de volgende 

bevoegdheden:  

• Op verzoek van de interne audit functie zijn bij het pensioenfonds betrokken personen en 4180 

bij partijen waaraan activiteiten van het pensioenfonds zijn uitbesteed binnen een redelijke 

termijn bereid uitvoerders van de interne audit functie te woord te staan en bijvoorbeeld 

bevindingen en aanbevelingen te bespreken;  

• Op verzoek van de interne audit functie zullen bij het pensioenfonds betrokken personen en 

bij partijen waaraan activiteiten van het pensioenfonds zijn uitbesteed de interne audit 4185 

functie behulpzaam zijn (zonder dat een verzoek gemotiveerd hoeft te worden) in de 

uitvoering van zijn werkzaamheden;  

• De interne audit functie heeft altijd, voortdurend en zonder beperking toegang tot alle 

(fysiek en elektronisch) vastgelegde (interne en externe) informatie binnen het fonds voor 

zover het voor de uitoefening van de functie relevante informatie betreft.  4190 

 

Alle verkregen informatie zal de interne audit functie als vertrouwelijk behandelen in 

overeenstemming met de professionele standaarden.  

 

Met betrekking tot bovenstaande bevoegdheden van de interne audit functie bij externe 4195 

partijen, zal het bestuur ervoor zorgdragen dat bij uitbesteding wordt vastgelegd dat van deze 

bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt door de interne audit functie. 
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Bijlage 10 – Beleid actuariële sleutelfunctie 
 4200 

1. Opdracht  

 

De opdracht van de Actuariële Functie is het uitvoeren van de taken conform de wettelijke 

eisen (artikel 143a Pensioenwet en artikel 22b en 22c Besluit FTK). De Actuariële Functie heeft 

een beoordelende en controlerende taak met betrekking tot de actuariële activiteiten van het 4205 

pensioenfonds. De functie maakt deel uit van het interne controlesysteem van het 

pensioenfonds. 

 

2. Organisatie  

 4210 

Het bestuur keurt dit beleid goed en evalueert het minimaal eens in de drie jaar.  

 

De Actuariële Functie is uitbesteed aan de certificerend actuaris. Dit betreft zowel het 

houderschap als de vervulling van de functie.  

 4215 

De functiehouder rapporteert zijn aanbevelingen aan het bestuur van het pensioenfonds. 

 

3. Onafhankelijkheid  

 

Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn essentieel voor de effectiviteit van de Actuariële Functie. 4220 

Het bestuur is verantwoordelijk dat dit mogelijk wordt gemaakt. Deze onafhankelijkheid en 

objectiviteit betekenen dat de Actuariële Functie haar controlerende en beoordelende taken 

kan uitvoeren op een onpartijdige en onbevooroordeelde wijze.  

 

De Actuariële Functie staat los van alle uitvoerende taken met betrekking tot het berekenen 4225 

van de technische voorzieningen en van de advisering daarover.  

 

De Actuariële Functie voorkomt elke vorm van belangenverstrengeling (in schijn en wezen). 

Indien er toch een mogelijkheid tot een (schijn van) belangenverstrengeling ontstaat, 

bespreekt de functiehouder dit met de voorzitter van het bestuur en indien gewenst met de 4230 

voorzitter van het intern toezicht.  

 

De functiescheiding van de Actuariële Functie versus overige functies en organen binnen het 

pensioenfonds is gewaarborgd doordat er een directe rapportagelijn is naar het bestuur van 

het pensioenfonds.  4235 

 

4. Professionaliteit  

 

Alle personen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de Actuariële Functie moeten voldoende 

kennis en ervaring hebben voor de uitvoering van de actuariële werkzaamheden. Tevens 4240 

moeten alle personen als betrouwbaar zijn aangemerkt.  

 

Het wettelijke vereiste voor geschiktheid is dat een persoon werkzaam in de Actuariële Functie 

beschikt over voldoende beroepskwalificaties, beroepskennis en beroepservaring om de functie 

te vervullen. Dit wordt bij voorkeur aangetoond met relevante diploma’s en bewijs van 4245 

permanente educatie. De functiehouder is gediplomeerd actuaris.  

 

Het bestuur stelt de Actuariële Functie voldoende middelen ter beschikking om de taken uit te 

voeren.  

 4250 

Het pensioenfonds zal in een dossier vastleggen dat betrokken personen geschikt en 

betrouwbaar zijn, inclusief onderbouwing daarvan.  
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5. Verantwoordelijkheden en taken 

 4255 

Scope  

De taken van de Actuariële Functie liggen in het verlengde van de taken van de certificerend 

actuaris en zullen zoveel mogelijk worden geïntegreerd. In de uitbestedingsovereenkomst met 

de externe partij belast met de uitvoering van de Actuariële Functie worden minimaal de 

volgende activiteiten opgenomen:  4260 

• Het controleren van de berekening van de technische voorzieningen;  

• Het beoordelen van de betrouwbaarheid en adequaatheid van de berekening van de 

technische voorzieningen, waaronder in ieder geval wordt verstaan:  

o Het beoordelen of de bij de berekening van de technische voorzieningen gehanteerde 

methodieken, onderliggende modellen en aannamen passend zijn;  4265 

o Het beoordelen of er voldoende gegevens worden gebruikt bij de berekening van 

technische voorzieningen en het beoordelen van de kwaliteit van die gegevens (hierbij 

kan gebruik worden gemaakt van de werkzaamheden van de accountant); en  

o Het toetsen van de bij de berekening van technische voorzieningen gehanteerde 

aannames aan de praktijk;  4270 

• Het beoordelen van het premiebeleid en beleid inzake omzetting van pensioenaanspraken 

(bijvoorbeeld bij een waardeoverdracht).  

• Het beoordelen van de adequaatheid van herverzekeringsregelingen (indien van 

toepassing).  

 4275 

Bovenstaande activiteiten zullen met een zodanige frequentie worden uitgevoerd dat de 

werkzaamheden bijdragen aan de correcte vaststelling van de technische voorzieningen en de 

doeltreffendheid van het risicobeheer. Daarnaast vinden op ad-hoc basis activiteiten plaats bij 

wijziging van beleid. Over de periodiciteit van de uit te voeren werkzaamheden worden 

afspraken gemaakt in de overeenkomst die afgesloten wordt met de externe partij die belast 4280 

is met het houderschap en de vervulling van de Actuariële Functie.  

 

Uitvoering en rapportages  

De functiehouder rapporteert zijn bevindingen en aanbevelingen op basis van de uitgevoerde 

werkzaamheden schriftelijk aan het bestuur. In de rapportage wordt vermeld welke personen 4285 

betrokken zijn bij het uitoefenen van de Actuariële Functie.  

 

De activiteiten van de Actuariële Functie mogen leiden tot aanbevelingen, maar niet tot 

adviezen met betrekking tot de berekening van de technische voorzieningen.  

 4290 

Meldplicht  

Indien naar het oordeel van de functiehouder, het bestuur van het pensioenfonds in 

voorkomende gevallen niet overgaat tot het treffen van passende corrigerende maatregelen, 

zal de functiehouder dit opnemen met de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de 

visitatiecommissie. Indien dit naar het oordeel van de functiehouder niet leidt tot de 4295 

benodigde maatregelen, zal de functiehouder melding doen bij DNB. Er geldt een meldplicht  

indien het bestuur van het pensioenfonds niet tijdig passende corrigerende maatregelen treft 

nadat het door de functiehouder op de hoogte is gesteld van:  

a) een substantieel risico dat het pensioenfonds niet aan een bij of krachtens wet gesteld 

vereiste van significante betekenis zal voldoen en dit ernstige gevolgen kan hebben voor de 4300 

belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden of 

pensioengerechtigden; of  

b) een significante inbreuk op de voor het pensioenfonds en haar activiteiten geldende bij of 

krachtens wet gestelde vereisten.  

 4305 
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6. Bevoegdheden 

 

Teneinde zijn opdracht te kunnen uitvoeren, heeft de Actuariële Functie de volgende 

bevoegdheden:  4310 

• Op verzoek van de Actuariële Functie zijn bij het pensioenfonds betrokken personen en 

partijen waaraan activiteiten van het pensioenfonds zijn uitbesteed binnen een redelijke 

termijn bereid uitvoerders van de Actuariële Functie te woord te staan en bijvoorbeeld 

bevindingen en aanbevelingen te bespreken;  

• Op verzoek van de Actuariële Functie zullen bij het pensioenfonds betrokken personen en 4315 

partijen waaraan activiteiten van het pensioenfonds zijn uitbesteed de Actuariële Functie 

behulpzaam zijn (zonder dat een verzoek gemotiveerd hoeft te worden) in de uitvoering 

van zijn werkzaamheden;  

• De Actuariële Functie heeft zonder beperking toegang tot alle (fysiek en elektronisch) 

vastgelegde (interne en externe) informatie binnen het pensioenfonds voor zover het voor 4320 

de uitoefening van de functie relevante informatie betreft.  

 

Alle verkregen informatie zal de Actuariële Functie als vertrouwelijk behandelen in 

overeenstemming met de professionele standaarden.  

 4325 

Met betrekking tot bovenstaande bevoegdheden van de Actuariële Functie bij externe partijen, 

zal het bestuur ervoor zorgdragen dat bij uitbesteding wordt vastgelegd dat van deze 

bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt door de Actuariële Functie. 

 


