Jaarverslag
SAAPF 2015 – 2016

Inhoudsopgave
1.

Voorwoord

4

2.

Kerncijfers

6

Verslag van het bestuur

11

3.

Karakteristieken van het pensioenfonds

12

Profiel

3.1.

5.5. Naleving wet- en regelgeving

30

5.6.	Klachten, geschillen en onregelmatigheden

31

5.7. Communicatie

31

5.8. Bestuursvergaderingen

32

5.9. Beloningsbeleid

33

6.

Pensioenparagraaf 

35

Kenmerken DC-pensioenregeling

36

13

6.1.

3.2. Missie

13

6.2.	Productaanbod en Modules binnen Kring DC

41

3.3. Beleid en verantwoording

14

6.3. Toeslagbeleid

42

6.4.	Waardeoverdrachten van en naar Kring DC

43

4.
4.1.

Organisatie en governance

15

Bestuur 

17

7.

Financiële paragraaf

44

4.2.	Samengevoegd Belanghebbendenorgaan

17

7.1.

Dekkingsgraad en solvabiliteit

45

4.3.	Belanghebbendenorgaan “eigen kringen”

18

7.2.	Uitvoeringskosten pensioenregeling

45

4.4.	Kringoverstijgend Medezeggenschapsorgaan

18

7.3. Kosten vermogensbeheer

45

4.5. Raad van toezicht

19

7.4. Financiering aanloopfase

46

4.6. Beleggingscommissie 

20

7.5. Opslagen

46

4.7. Risicocommissie 

20

4.8. Bestuursbureau

20

4.9.	Uitvoering pensioenregeling en uitbesteding

21

8.1.

4.10. Compliance 

22

8.2.	Terugblik economie en financiële markten

50

4.11. Risicomanagement

23

8.3. Afdekking renterisico

50

4.12. Relatie met Achmea

23

8.4. Afdekking valutarisico

50

8.5. Vastrentende waarden

50

5.

8.

Vermogensbeheer 

47

Investment beliefs 

48

Terugblik op 2016

24

8.6. Aandelen

51

Ontwikkeling financiële positie 

25

8.7. Derivaten

52

8.8.	Maatschappelijk verantwoord beleggen

52

26

8.9. Vooruitblik

52

5.3. Goed pensioenfondsbestuur

27

8.10. Beheerkosten van het fonds

53

5.4. Toezichtthema’s 2016 van DNB 

30

5.1.

5.2.	Wijzigingen in governance, fondsdocumentatie,
pensioenregeling uitvoering

2

9.

Actuariële paragraaf 
9.1.

Actuariële analyse

54
56

9.3. VEV (vereist eigen vermogen)

58

9.4. MVEV (minimaal vereist eigen vermogen)

58

9.5.	Rol, bevindingen en oordeel van de certificerend actuaris

59

Risicoparagraaf 

61

10.2. Algemeen

62

10.3.	Definitie en doel risicomanagement

62

10.4. Risicobereidheid 

62

10.5. Strategie

63

10.6. Operationele activiteiten

64

10.7. Financiële positie

65

10.8. Financiële verslaggeving 

65

10.9. Wet- en regelgeving

66

Gebeurtenissen na balansdatum 

72

14.

Bevindingen samengevoegd
belanghebbendenorgaan

74

Bevindingen kringoverstijgend
medezeggenschapsorgaan 

76

Bevindingen Raad van Toezicht 

78

15.

60

10.1. Opbouw risicoparagraaf 

11.

Ondertekening

55

9.2. Premies 

10.

13.

16.

Jaarrekening

81

17.

Verklaring van de certificerende actuaris

123

18.

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant

126

Overige gegevens

130

67

19.

Personalia

131

11.1.	DB-kringen in gebruik genomen, nieuwe werkgevers toegetreden

68

11.2.	Fusie met Stichting Pensioenfonds RBS

68

19.1. Bestuur

132

11.3. Collectieve waardeoverdracht Pensioenfonds Bavaria

69

19.2 Raad van toezicht

132

11.4. Medezeggenschap operationeel

69

19.3. Belanghebbendenorganen

133

11.5. Financiering in de aanloopfase

69

19.4.	Kringoverstijgend medezeggenschapsorgaan 

133

11.6. Overig 

69

19.5. Nevenfuncties 

134

12.

Verwachte ontwikkelingen

70

3

1. Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Achmea Algemeen Pensioen
fonds (hierna: het fonds of SAAPF), handelend onder de naam
Centraal Beheer APF over het verlengde boekjaar 2015/2016. In dit
jaarverslag brengt het bestuur verslag uit over de ontwikkelingen van
het fonds en de financiële stand van zaken. Met het uitbrengen van
dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde
beleid.
Na veel voorbereidingen kreeg het fonds op 15 juli 2016 de vergun
ning van DNB. We zijn verheugd dat de ontwikkeling van het fonds
sindsdien voorspoedig verloopt. Als bestuur behartigen wij inmiddels
de belangen van meer dan 4.600 actieve deelnemers met een totaal
belegd vermogen van bijna EUR 1 miljard.
Met de oprichting van SAAPF bieden wij een moderne en toekomst
vaste pensioenoplossing. De discussie over de houdbaarheid van
het pensioenstelsel heeft in ieder geval geleid tot enkele modernere
vormen als het APF en de PPI, die afwijken van het traditionele
pensioenfonds per bedrijfstak of per onderneming. Door de toe
genomen breedte kan een APF meer doelgroepen en klanten bedie
nen en op die manier ook komen tot een grotere kostenspreiding
en dus lagere kosten per deelnemer. SAAPF heeft die gedachten en
concepten toegepast in haar structuur. In SAAPF bundelen we de
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krachten van pensioenfondsen, werkgevers en werknemers. Samen

dan pensioenfondsen; het betreft wel grotere aantallen. Ook op deze

zijn we in staat zo veel mogelijk pensioen uit elke ingelegde euro te

portefeuille wordt commercieel ingezet om het premievolume en het

halen. Dat doen we door het realiseren van schaalvoordelen in

belegd vermogen in de bestaande kringen te laten toenemen. Gezien

administratie en besturing en door het verstandig en slim beheren

haar huidige aanbod en respons vanuit de markt ziet SAAPF de

van het gezamenlijk vermogen. Binnen de collectiviteitkringen delen

toekomst met vertrouwen tegemoet.

we risico’s en resultaat. Wij zijn een innovatief pensioenfonds. Samen
vergroten we ook de betrokkenheid bij “de nieuwe dag”. Dat doen we

Het Bestuur bedankt haar klanten voor het vertrouwen dat zij in het

door het bieden van online integraal inzicht en overzicht, relevante

fonds toonden door zich aan te sluiten bij een nieuwe vorm van

communicatie, keuzemogelijkheden en inspraak. SAAPF biedt premie-

pensioenuitvoering, een APF. Wij doen er alles aan om dat vertrouwen

en uitkeringsovereenkomsten. Dit alles maakt SAAPF minder kwets

elke dag waar te maken.

baar en afhankelijk van de veranderingen in het denken over
pensioenen. Daarmee zijn de strategische risico’s gebruikt als kans

Het Bestuur dankt de leden van de Raad van Toezicht, de mede

en vormen een bestaansrecht voor SAAPF. Naar de toekomst is de

werkers van het bestuursbureau, de medewerkers van zijn uitbeste

brede pensioendiscussie een belangrijke input en mogelijke onzeker

dingspartners en de externe adviseurs voor de bijdragen die zij in de

heid voor SAAPF die nauwlettend gevolgd wordt. De snelheid van

verslagperiode hebben geleverd aan de oprichting en de groei van

politieke besluitvorming is mede als gevolg van de sociale impact naar

het fonds.

verwachting niet hoog.
Leusden, 13 juni 2017
Een andere invalshoek op de realisatie van de strategische doel
stellingen is het borgen van de financiële levensvatbaarheid van
SAAPF. Voor komende jaren zijn de ontwikkelingen in het belegd
vermogen een belangrijke indicator voor het succes van SAAPF en ook

H.A.J. Hannen, voorzitter

voor de opbrengsten die SAAPF genereert ter dekking van de kosten.

H.A. Kempen, plaatsvervangend voorzitter

De toetreding van nieuwe klanten tot SAAPF is van belang voor de

A.B. Peters-Derksen, bestuurslid

realisatie van de strategische doelstellingen van SAAPF. SAAPF verricht

P.J. Roelandt, bestuurslid

hiertoe enerzijds commerciële inspanningen om pensioenfondsen
aan te trekken. Anderzijds worden werkgevers, waaronder bestaande
klanten van Achmea waarvoor de pensioendienstverlening gaat
eindigen, benaderd. Dit zijn individuele werkgevers die kleiner zijn
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Deze paragraaf bevat de
kerncijfers en kengetallen.
In de verslagperiode betreft
dit alleen de Kring DC voor
de periode tussen datum
vergunning (15 juli 2016) en
ultimo. Het fonds zal op termijn
hier de gegevens opnemen
over vijf opeenvolgende jaren.
Bedragen zijn weergegeven in EUR x 1.000,
tenzij anders aangegeven.

Aantallen SAAPF
31-12-2016

31-5-2017

Eigen kringen

-

2

Werkgevers DC

7

93

Werkgevers DB

-

56
7

Aantal werkgevers/klanten

-

1.086

1.147

3.083

In eigen kringen
In standaard kring DC

651

In standaard DB-kringen

1.147

Aantal polissen

Actieven en arbeidsongeschikten

151

4.820

1.018

4.342

62

304

-

-

Gewezen deelnemers
Pensioengerechtigden
Aantal deelnemers

1.080

4.646

Belegd vermogen in alle kringen (in EUR 1.000)

2.257

970.527

De tabel toont de groei in volume in de verslagperiode tot

via een juridische fusie en Pf Bavaria via een collectieve

balansdatum en daarna; de eerste maanden van 2017

waardeoverdracht. De aantallen ultimo betreffen

heeft het fonds meer dan 140 werkgevers mogen verwel

1.147 polissen voor 1.080 personen: een aantal deel

komen en aansluiten. Ook zijn per 1 maart 2017 Pensioen

nemers heeft meerdere polissen, bijvoorbeeld door een

fonds RBS en per 1 april 2017 Pensioenfonds Bavaria

regulier en een excedent regeling.

toegetreden tot het fonds, beide in een eigen kring. Pf RBS

2. Kerncijfers
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Vermogen (SAAPF bedrijfsomgeving)
31-12-2016
Stichtingskapitaal en reserves
Achtergestelde leningen
Langlopende schulden
Saldo overige vorderingen en schulden
Totaal balans

411
1.533
250
1.741
3.935

Premie, saldo overdracht van rechten, uitkeringen en kosten (kring DC)
2016
Premiebijdragen

2.380

Saldo overdracht van rechten

-

Pensioenuitkeringen

-

In de verslagperiode is alleen kapitaal opgebouwd voor actieve deelnemers.
Er hebben geen waardeoverdrachten plaatsgevonden en er zijn geen deelnemers
pensioengerechtigd.

2. Kerncijfers
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Belegd vermogen (kring DC)
In de verslagperiode is de Kring DC gestart, vanaf de vergunningsdatum 15 juli 2016
zijn 7 werkgevers toegetreden tot een totaal belegd vermogen ultimo van 2.257 met
een totaal rendement van 55 voor de Kring DC. Door de nog geringe omvang van het
belegd vermogen heeft het tempo van de instroom van de 7 individuele klanten een
relatief grote impact op het absolute behaalde beleggingsresultaat.

Belegd vermogen (kring DC)

31-12-2016
Vastgoedbeleggingen

211

Aandelen

1.211

Vastrentende waarden

676

Derivaten

18

Overige beleggingen

141

Belegd vermogen (Kring DC)

2.257

`
Beleggingsresultaat

2016
Indirecte beleggingsopbrengsten, waarvan

2. Kerncijfers

55

Beheerkosten

-2

Transactiekosten

-3

9

Resultaat SAAPF
De verslagperiode is een bijzondere gezien het karakter van een opstartfase. SAAPF
beschikt vanaf 15 juli 2016 over een vergunning, en mag vanaf dat moment het bedrijf
van algemeen pensioenfonds uitoefenen. De periode waarin SAAPF over de vergun
ning beschikt betreft een gedeelte van het verslagjaar. De opbrengsten voor het fonds
zijn in de verslagperiode beperkt. De opbrengsten bestaan uit een vergoeding over het
belegd vermogen. Dit belegd vermogen bestaat uit de premiebaten over een periode
van 5 maanden.
In de pensioenuitvoeringskosten, zoals in de jaarrekening verantwoord, zijn de kosten
voor de gehele verslagperiode opgenomen, inclusief de kosten die betrekking hebben
op de oprichting en operationalisering van het fonds. De verhouding tussen beide wijkt
dan ook sterk af van een normaal jaar.
Onderstaande tabel toont het resultaat van het fonds in de verslagperiode van
14 oktober 2015 tot 31 december 2016.

Resultaat SAAPF

2016
Vergoeding beheerskosten

-

Pensioenuitvoeringskosten

-1.029

Overige baten en lasten
Resultaat SAAPF

2. Kerncijfers

-45
-1.074
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Dit hoofdstuk beschrijft het profiel van het pensioenfonds in
paragraaf 3.1. Het bestuur van het fonds heeft een missie (waar
staat het fonds voor) en een visie (waar gaat het fonds voor)
vastgesteld. Bovendien heeft het fonds de strategie uitgewerkt.
De missie van het fonds wordt toegelicht in paragraaf 3.2;
paragraaf 3.3 geeft kort beleid en verantwoording weer.

van uitkeringen aan pensioengerechtigden. Tevens is in
de statuten vastgelegd dat het fonds de dekking van de
pensioenaanspraken en -rechten op pensioen in eigen
beheer zal houden.

3.2.

Missie

SAAPF is een algemeen pensioenfonds als bedoeld in
artikel 1 van de Pensioenwet. Het fonds voert één of
meer pensioenregelingen uit en houdt daarvoor een
afgescheiden vermogen aan per collectiviteitkring.
Het fonds hanteert daarbij de volgende uitgangs
punten:
• Het streven is om zo veel mogelijk pensioen per euro
inleg te realiseren.

3.1.

Profiel

• Het zijn van een klantgericht pensioenfonds. Alle

Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds (hierna

werkgevers die niet onder een verplicht gesteld

SAAPF of ‘het fonds’) is op 14 oktober 2015 opgericht

bedrijfstakpensioenfonds vallen, ondernemings-,

en ingeschreven in het handelsregister van de

beroeps- en vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen

Kamer van Koophandel onder nummer 64346544.

worden verwelkomd en er worden schaalvoordelen
gecreëerd in administratie, vermogensbeheer en

Het fonds heeft volgens de statuten ten doel het doen
van pensioenuitkeringen aan diegenen die daar

besturing.
• Het fonds is risicobewust en biedt evenwicht tussen

volgens de pensioenreglementen recht op hebben,

risico en zekerheid. Risico’s en opbrengsten worden

zomede al hetgeen met het vorenstaande verband

met elkaar gedeeld, terwijl werkgevers hun eigen

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

identiteit behouden.
• Het fonds is innovatief. Waar mogelijk zullen nieuwe

Het fonds voert de pensioenregeling uit voor de
deelnemers en gepensioneerden van de werkgevers
zoals opgenomen in de bijlage bij de statuten van het

pensioenoplossingen een bijdrage leveren aan een
sterk verbeterd pensioenresultaat.
• Het fonds is digitaal. Via online planners, interactieve

fonds. Het doel van het fonds is, overeenkomstig de

pensioenoverzichten en een pensioen-app worden

bepalingen van de statuten en de pensioenreglemen

werknemers actief bij hun totale oudedagsvoorzie

ten en met inachtneming van de bepalingen vastgelegd

ning betrokken. Er wordt gecommuniceerd op basis

in de Pensioenwet, het verlenen van pensioenaan

van levensgebeurtenissen en pensioeninkomen.

spraken aan (gewezen) deelnemers en het verstrekken

3. Karakteristieken van het pensioenfonds
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3.3.

Beleid en verantwoording

gehandeld in het belang van alle belanghebbenden van

Het fonds geeft uitvoering aan de pensioenreglemen

het fonds, rekening houdend met de korte- en lange

ten zoals overeengekomen in de afgesloten uitvoe

termijneffecten van de genomen maatregelen.

ringsovereenkomsten met inachtneming van de

De overwegingen bij besluitvorming van het bestuur

bepalingen vastgelegd in de Pensioenwet. Deze

worden in de notulen van de bestuursvergaderingen

uitvoering bestaat uit het beleggen van het beschikbare

vastgelegd. Hoofdstuk 4 beschrijft de organisatie en

vermogen, het verlenen van pensioenaanspraken aan

de governance.

(gewezen) deelnemers, het verstrekken van uitkeringen
aan pensioengerechtigden en het informeren van
belanghebbenden.
In de uitvoeringsovereenkomst zijn afspraken gemaakt
tussen het fonds en de werkgevers over de uitvoering
van de pensioenreglementen. Het bestuur is eind
verantwoordelijk voor de uitvoering en houdt “als goed
huisvader” de regie over de werkzaamheden van het
fonds.
De Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) van
de kring DC beschrijft de opzet van de het fonds, de
risicoanalyse en de wijze van uitvoering van de
pensioenregeling van de kring DC. De uitvoerings
overeenkomst en de pensioenreglement(en) zijn voor
de deelnemers beschikbaar op de site van het fonds:
www.centraalbeheerapf.nl.
In de verslagperiode waren geen andere kringen actief.
Vanaf 1 januari 2017 zijn de standaard kringen
DB Koopkracht, DB Stabiliteit en DB Premie actief.
Ook voor deze kringen is een ABTN opgesteld.
Uitgangspunt bij het handelen van ieder individueel
bestuurslid en het bestuur als geheel is dat wordt

3. Karakteristieken van het pensioenfonds
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4.
Organisatie
en governance
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Dit hoofdstuk beschrijft de organisatie van het fonds. Het fonds
is juridisch een stichting, waar het bestuur het beleid bepaalt en
de verantwoordelijkheid draagt. Door de opbouw van een APF
heeft de Pensioenwet bepaalde eisen gesteld aan de mede
zeggenschap. Daarnaast heeft het fonds invulling gegeven aan
vereisten van goed pensioenbestuur en hiervoor het three lines
of defence model geïmplementeerd. De uitvoering van taken is
in verschillende overeenkomsten van uitbesteding vastgelegd en
zo uitbesteed. Onderstaand schema toont de organisatie
op hoofdlijnen.

Dit hoofdstuk beschrijft de organisatie van het fonds.
Het fonds is juridisch een stichting, waar het bestuur
het beleid bepaalt en de verantwoordelijkheid draagt.
Door de opbouw van een APF heeft de Pensioenwet
bepaalde eisen gesteld aan de medezeggenschap.
Daarnaast heeft het fonds invulling gegeven aan vereis
ten van goed pensioenbestuur en hiervoor het three
lines of defence model geïmplementeerd. De uitvoe
ring van taken is in verschillende overeenkomsten van
uitbesteding vastgelegd en zo uitbesteed. Het schema
toont de organisatie op hoofdlijnen.
Paragraaf 4.1. geeft een toelichting over het bestuur.
De medezeggenschap komt in paragraaf 4.2 tot en met
4.4 aan de orde. Het interne toezicht bij het fonds is
vorm gegeven als een Raad van Toezicht; hierover
meer in 4.5. De interne commissies worden beschre

SamenPensioen
Werkgevers- en
deelnemerscommunity

ven in paragraaf 4.6 ten aanzien van de beleggings

Raad van Toezicht

Kringoverstijgend
Medezeggenschapsorgaan (KOM)

commissie en in 4.7 voor de risicocommissie. Daarna
wordt ingegaan op het bestuursbureau in paragraaf

Onafhankelijke bestuursleden

4.8. Het hoofdstuk vervolgt met aandacht voor de
uitvoering van de pensioenregelingen door leveran

Samengevoegd
Belanghebbendenorgaan (SBO)

ciers van het fonds, namelijk pensioenbeheer, vermo
gensbeheer, distributie en herverzekering in 4.9.
Compliance en risicomanagement komen aan de orde

Deelnemersportaal

Kring

Kring

Kring

Kring

Pensioen-

Eigen

DC

premie

stabiliteit

koopkracht

fondsen

kring

DB

DB

DB

kring

Werkgeversportaal

in paragraaf 4.10 en 4.11. In 4.12 wordt de relatie
tussen SAAPF en Achmea toegelicht
Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting
en is als zodanig verantwoordelijk voor al hetgeen door

Bestuursbureau

of namens de Stichting wordt gedaan of nagelaten. Het
Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de

Controle &
Advies
Distributie

Administratie

Vermogensbeheer

Herverzekering

statuten, reglementen en het opgestelde beleid van de
Stichting en van alle relevante wet- en regelgeving en

4. Organisatie en governance
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de gedragscode van de Stichting, alsmede voor het

beleid van de Stichting. Vaststelling van de profielschets

In de verslagperiode is besloten tot een uitbreiding van

beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten

vindt slechts plaats na goedkeuring van de Raad van

het bestuur. Via de daarvoor geldende procedure is de

van de Stichting. Het bestuur hanteert als leidraad een

Toezicht en nadat het Kringoverstijgend Medezeggen

heer drs. P.J. Roelandt geselecteerd. Met ingang van

evenwichtige belangenafweging.

schapsorgaan hierover gehoord is door het Bestuur.

11 april 2017 is de heer Roelandt benoemd tot

Op grond van artikel 107 Pensioenwet rapporteert het

Voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouw

bestuurslid, na goedkeuring door DNB. In navolging van

fonds over de samenstelling naar leeftijd en geslacht

baarheid van de bestuursleden zal door het Bestuur

de statuten bestaat het bestuur hierdoor uit vijf leden,

van het bestuur en het belanghebbendenorgaan. Deze

voldaan worden aan het bepaalde bij of volgens de

waarvan een vacature. Op termijn zal besloten worden

lijst staat in hoofdstuk 19. Daar staan ook de neven

Pensioenwet en de beleidsregels van DNB. De

over de invulling van de vacature. Hierbij wordt reke

functies vermeld.

bestuursleden worden benoemd door de Raad van

ning gehouden met de ontwikkelingen binnen SAAPF en

Toezicht, gehoord het Kringoverstijgend Medezeggen

het dan gewenste profiel voor het vijfde bestuurslid.

schapsorgaan. Het Bestuur heeft een beleggings

4.1.

Bestuur

commissie en een risicocommissie ingesteld.

waarbij het Bestuur bestaat uit professionele bestuur

Het Bestuur is bij het uitoefenen van zijn taak onafhan

4.2.	Samengevoegd
Belanghebbendenorgaan

ders die niet direct vertegenwoordigers van de belang

kelijk. Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn

Het fonds heeft op grond van de statuten een Samen

hebbenden zijn.

taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken

gevoegd Belanghebbendenorgaan (SBO) voor alle

deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakge

standaardkringen. In de verslagperiode zijn geen leden

Structuur

rechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers

gekozen of benoemd.

De inrichting, taken en bevoegdheden van het Bestuur

en zorgt ervoor dat deze zich door het Bestuur hen op

zijn vastgelegd in de statuten. In de statuten is tevens

evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Gekozen is voor het onafhankelijke bestuursmodel,

vastgelegd langs welke procedure bestuursleden
worden benoemd, geschorst of ontslagen.

Op grond van de statuten ultimo verslagperiode geldt
dat het Bestuur verantwoording aflegt aan het SBO

Invulling

over het beleid en de wijze waarop het beleid is

De eerste bestuurder was de heer M.T. Heijndijk. De

uitgevoerd ten aanzien van deze standaardkringen.

Het Bestuur bestaat statutair uit een oneven aantal

heer Heijndijk is op 13 juni 2016 opgevolgd door de

De taken en bevoegdheden van het SBO zijn weer

leden van tenminste drie en maximaal vijf. Op grond

heer T.C.A van der Spek. Vanaf 15 juli 2016, de datum

gegeven in de statuten. Het SBO heeft uitsluitend de

van de statuten worden van de drie bestuursleden

waarop DNB de vergunning heeft verleend, is het

wettelijke taken en bevoegdheden van het belangheb

twee bestuursleden voorgedragen door het Bestuur en

eerste bestuur als bedoeld in de Pensioenwet aange

bendenorgaan van een APF voor zover deze betrekking

één bestuurslid voorgedragen door de Raad van Bestuur

treden. Bij de vergunningverlening is de heer Van der

hebben op de standaard collectiviteitkringen waarvoor

van Achmea voor benoeming door de RvT, gehoord het

Spek afgetreden. Het bestuur bestaat ultimo verslag

het SBO is ingesteld.

Kringoverstijgend Medezeggenschapsorgaan.

periode uit de volgende leden:
Het Samengevoegd Belanghebbendenorgaan kan op

Het Bestuur stelt voor iedere bestuursfunctie een

H.A.J. Hannen, voorzitter,

grond van de statuten ultimo verslagjaar uit minimaal

specifieke profielschets op, rekening houdend met

drs. H.A. Kempen, plaatsvervangend voorzitter

4 en maximaal 14 leden bestaan. De zetelverdeling in

onder meer geschiktheid, tijdsbeslag en diversiteits

drs. A.B. Peters-Derksen AAG, bestuurslid

het SBO wordt vastgesteld op basis van de onderlinge
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getalsverhoudingen tussen de verschillende groepen

van de DC-kring zoals opgenomen in de toelichting ten

belanghebbenden van de Stichting. De zetelverdeling is

aanzien van de betreffende Collectiviteitkring in de

vastgelegd in het Reglement Samengevoegd Belang

jaarrekening van de Stichting. Omdat op het moment

hebbendenorgaan, waarbij rekening wordt gehouden

van publiceren van het jaarverslag het Samengevoegd

met het bepaalde in de statuten. Jaarlijks wordt per

Belanghebbendenorgaan in functie is, staan de bevin

1 januari door het SBO beoordeeld of de zetelverdeling

dingen van dit orgaan in hoofdstuk 14. In dit hoofdstuk

moet worden aangepast en vindt zo nodig aanpassing

staat ook de reactie van het Bestuur hierop.

plaats.

Het BO Kring RBS bestaat uit de volgende leden:
	Drs. I.L. van Eeghen MiF, voorzitter BO kring RBS,
namens de werkgevers
	C.T.M. van den Berg, namens
de gewezen deelnemers
	Drs. J.J. Heemskerk CFA, namens
de gewezen deelnemers

Bij de werving is diversiteit een belangrijk criterium

E.J. Kuiper, namens de werkgevers

De leden van het Samengevoegd Belanghebbendenor

geweest, naast uiteraard geschiktheid.

Mr. S.G. Mathu MBA, namens de werknemers

gaan bestaan uit vertegenwoordigers van Werkgevers,

Het SBO bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Mr. P.G. Sibinga, namens de gepensioneerden

Deelnemers en Pensioengerechtigden en Gewezen

Drs. H.J. Sintenie CFA, namens de werknemers

deelnemers van wie de pensioenovereenkomst is

C.J.M. de Wit EPP, voorzitter, namens de deelnemers

Drs. L.W. Smeets, namens de werkgevers

beëindigd. De vertegenwoordigers van de Deelnemers

Drs. L.J. van der Put RBA, lid, namens de werkgevers

Drs. A.D.J. Verzijl, namens de werkgevers

en de Pensioengerechtigden bezetten samen ten
Voor de Kring Bavaria is het BO nog in het benoemings

minste evenveel zetels als de Werkgeversvertegen
woordigers.

4.3.	Belanghebbendenorgaan
“eigen kringen”

traject; de voorgenomen leden worden op dit moment

Ultimo verslagjaar was het SBO nog niet operationeel.

Voor de eigen kringen geldt dat elke kring een zelfstan

de namen van de leden worden gepubliceerd.

Voorafgaand aan verkiezingen heeft het Bestuur twee

dig Belanghebbendenorgaan (BO) heeft. De rol van een

leden van het Samengevoegd Belanghebbendenorgaan

BO is in principe vergelijkbaar met die van het SBO,

benoemd; de DNB goedkeuring is per 20 maart 2017

maar dan alleen voor de eigen kring. Op dit moment

ontvangen. Deze benoeming diende als een tussen

worden de statuten nog, na overleg met DNB, aange

4.4.	Kringoverstijgend
Medezeggenschapsorgaan

oplossing, totdat formele verkiezingen voor het SBO

past en wordt de rol van het BO nader uitgewerkt. De

Het Kringoverstijgend Medezeggenschapsorgaan (KOM)

zouden zijn uitgeschreven. Hierdoor werd in ieder geval

statutenwijziging is nog onderhevig aan de advisering

wordt op grond van de statuten ultimo verslagperiode

invulling gegeven aan de wettelijk vereiste medezeg

en besluitvorming door SBO, KOM, bestuur en raad van

gevormd door de voorzitters van elk Eigen Belangheb

genschap voor de standaard kringen. Bij de in mei

toezicht.

bendenorgaan en de voorzitter van het Samengevoegd

nog getoetst door DNB. Pas na de goedkeuring kunnen

Belanghebbendenorgaan. Het KOM had ultimo verslag

uitgeschreven verkiezingen hebben zich geen tegen
kandidaten dus zijn de benoemde leden reglementair

Voor de Kring RBS heeft het voormalige bestuur van

jaar geen leden. Op 1 maart 2017 is kring RBS bij het

automatisch verkozen.

het nu gefuseerde pensioenfonds RBS zich aangemeld

fonds gestart. De voorzitter van het Belanghebbenden

voor het BO. DNB heeft alle aanmeldingen goedge

orgaan van deze kring heeft zitting in het KOM. Op

Op grond van de statuten geeft het Samengevoegd

keurd. Statutair is bepaald dat het BO na een jaar

20 maart 2017 heeft het Bestuur de leden van het

Belanghebbendenorgaan advies over de balans, de

evalueert hoe groot het BO moet worden en hoe deze

Samengevoegd Belanghebbendenorgaan (SBO)

staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht

wijzigingen moeten worden geeffectueerd.

benoemd. De voorzitter van het SBO heeft sinds die
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datum ook zitting in het KOM. Op 1 april 2017 is kring

4.5.

Raad van toezicht

Bavaria bij het fonds gestart. De voorzitter van het nog

Het intern toezicht wordt uitgeoefend door de

te benoemen Belanghebbendenorgaan van deze kring

Raad van Toezicht.

heeft statutair ook zitting in het KOM.

Structuur
Op grond van de statuten ultimo verslagjaar kan het

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden

KOM een oordeel geven over het handelen van het

op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang

Bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de

van zaken in de Stichting. De Raad van Toezicht is ten

jaarrekening en andere informatie, waaronder de

minste belast met het toezien op een adequate

bevindingen van het intern toezicht, over het door het

risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging

Bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes

door het Bestuur en legt verantwoording af over de

voor de toekomst. Omdat het KOM voorafgaand aan de

uitvoering van zijn taken en de uitoefening van zijn

publicatie van dit jaarverslag in functie is, valt het geven

bevoegdheden aan het Kringoverstijgend Medezeggen

van een oordeel in het onderhavige jaarverslag onder

schapsorgaan, de Belanghebbendenorganen alsmede

het adviesrecht van het SBO. De bevindingen van dit

in het jaarverslag. De Raad van Toezicht is tevens

orgaan staan in hoofdstuk 15. In dit hoofdstuk staat

klankbord voor het Bestuur.

ook de reactie van het Bestuur hierop.
De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal
De leden van het KOM richten zich op grond van de

per jaar of zoveel vaker als de voorzitter van de Raad

statuten ultimo verslagperiode bij de vervulling van hun

van Toezicht of de meerderheid van het aantal leden

taken naar de belangen van het fonds en naar de

van de Raad van Toezicht dit wenselijk acht.

belangen van de bij het fonds in de verschillende
collectiviteitkringen betrokken deelnemers, gewezen

De Raad van Toezicht vervult zijn toezichttaak zodanig

deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de

dat deze bijdraagt aan het effectief en slagvaardig

pensioengerechtigden en de werkgever(s) en zorgen

functioneren van de Stichting en aan een beheerste en

ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze

integere bedrijfsvoering door de Stichting. De Raad van

vertegenwoordigd kunnen voelen.

Toezicht neemt bij de uitoefening van zijn taak de Code
Pensioenfondsen en het door de Raad van Toezicht

Het KOM bestaat op dit moment uit de volgende leden:

opgestelde reglement in acht.

	Drs. I.L. van Eeghen MiF, voorzitter,
namens BO kring RBS
C.J.M. de Wit EPP, namens SBO
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Drs. H.A. Kempen, voorzitter

• het uitvoering geven aan het risicomanagementbeleid;

De Raad van Toezicht bestaat ultimo verslagperiode uit

H.A.J. Hannen, lid

• het adviseren van het Bestuur over te nemen

de volgende leden:

Drs. G.H. Bergsma, extern deskundige

Invulling

(aanvullende) beheersmaatregelen.

Drs. M.A.M. Barth, voorzitter

In 2017 heeft ook het nieuwe bestuurslid, de heer.

De risicocommissie bestaat ultimo verslagperiode uit

J.N. Berkemeijer AAG

Drs. P.J. Roelandt, plaatsgenomen in de beleggings

de volgende leden:

J.G.C.M. Buné

commissie.
Drs. H.A. Kempen, voorzitter

Op 24 mei 2017 is goedkeuring van DNB ontvangen

Drs. A.B. Peters-Derksen AAG, lid

voor de benoeming van drs. L.M.T. van Velden tot lid

4.7.

van de Raad van Toezicht.

Het fonds heeft een Risicocommissie ingericht. Het

Risicocommissie

Drs. P. Westdijk RA RE, risicomanager, secretaris

Bestuur neemt de besluiten op het gebied van financi

4.6.

Beleggingscommissie

eel en operationeel risicomanagement en draagt de

4.8.

Bestuursbureau

volledige verantwoordelijkheid. De Risicocommissie

Het bestuursbureau zorgt voor de dagelijkse bedrijfs

Het fonds heeft een beleggingscommissie. De beleg

geeft uitvoering aan het risicomanagementbeleid.

voering onder eindverantwoordelijkheid van het

gingscommissie adviseert het Bestuur gevraagd en

De Risicocommissie adviseert het Bestuur gevraagd en

Bestuur van het fonds en ziet toe op de gemaakte

ongevraagd over operationeel en financieel risico

ongevraagd over operationeel en financieel risico

afspraken met partijen, waaraan werkzaamheden

management voor zover deze betrekking hebben op

management. De Risicocommissie bestaat uit ten

worden/zijn uitbesteed, zoals de administrateur,

het beleggingsbeleid en de uitvoering hiervan. De

minste twee bestuursleden van het fonds en de

vermogensbeheerder, herverzekeraar, actuaris en

beleggingscommissie bestaat uit ten minste twee

risicomanager. De Risicocommissie is onder andere

accountant. Daarnaast bereidt het bestuursbureau alle

bestuursleden van het fonds en een onafhankelijke

belast met de volgende taken:

vergaderingen van Bestuur, Raad van Toezicht, Kring

externe deskundige. De externe deskundige wordt

overstijgend Medezeggenschapsorgaan en Belangheb

door het Bestuur van het fonds telkens voor twee jaar

• het monitoren en op kwartaalbasis terugkoppelen

benoemd. De externe deskundige is een volwaardig lid

aan het Bestuur aangaande de (niet-) financiële

de toezichthouder. Mevrouw A.B. Peters-Derksen is

van de Beleggingscommissie en heeft als zodanig ook

risico’s;

ultimo verslagperiode directeur van het bestuurs

stemrecht.

• het implementeren en monitoren van het integrale

bendenorganen voor en onderhoudt de contacten met

bureau.

risicomanagement framework en het adviseren van
Het Bestuur neemt de beleggingsbesluiten en draagt
de volledige verantwoordelijkheid.
De beleggingscommissie bestaat ultimo boekjaar uit de
volgende leden:

het Bestuur hierover;
• het monitoren dat uitbestedingspartners binnen de

De directeur bestuursbureau heeft zitting in de crisis
commissie voor noodsituaties als bedoeld in de

afgesproken contracten, richtlijnen en SLA werken en

noodprocedure. In de verslagperiode is de nood

het adviseren van het Bestuur over bevindingen;

procedure niet van kracht geweest.

• het toetsen van volledigheid en tijdigheid van de
reguliere rapportages van uitbestedingspartners en
het adviseren van het Bestuur over bevindingen;
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Op het bestuursbureau zijn ultimo verslagperiode

Vermogensbeheer

Herverzekering

werkzaam een directeur die tevens bestuurslid is, een

In de overeenkomst zijn de activiteiten van de

Het fonds heeft overeenkomsten gesloten voor het

risicomanager, een beleidsmedewerker en een

vermogensbeheerder vastgelegd. Het fonds heeft met

herverzekeren van het overlijdensrisico en het arbeids

bestuurssecretaris.

zijn vermogensbeheerder afspraken gemaakt over de

ongeschiktheidsrisico. Voor de herverzekeringen geldt

te leveren diensten en het kwaliteitsniveau, welke zijn

een contractduur van vijf jaar (contractvervaldatum

vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst. Die

31 december 2020). De omvang van de collectiviteit

4.9.	Uitvoering pensioenregeling en
uitbesteding

behelst de rol van fiduciair manager, waarvoor Achmea

kringen is in de eerste jaren naar verwachting niet

Investment Management is gecontracteerd. Achmea IM

voldoende groot om het overlijdensrisico en het

Het Bestuur heeft een aantal activiteiten uitbesteed

voert het beleggingsbeleid van het fonds uit binnen de

arbeidsongeschiktheidsrisico (premievrijstelling bij

aan externe partijen, conform het vastgestelde uitbe

daarvoor geldende richtlijnen, door het belegd vermo

arbeidsongeschiktheid) zelf voldoende op te vangen.

stedingsbeleid. Het Bestuur blijft te allen tijde eindver

gen te doen beheren door diverse externe partijen. Het

Met een herverzekering moet voorkomen worden dat

antwoordelijk voor de activiteiten van het fonds. Het

fonds ontvangt periodiek rapportages over de manier

door een overlijden of het arbeidsongeschikt worden

Bestuur draagt zorg voor een beheerste en integere

waarop de vermogensbeheerder invulling geeft aan de

van deelnemers een hogere voorziening moet worden

bedrijfsvoering op het gebied van uitbesteding zoals

dienstverlening. Achmea IM toont door middel van een

gevormd dan gefinancierd kan worden uit de premies.

voortvloeit uit wettelijke bepalingen. Het Bestuur zorgt

ISAE3402 type II rapport aan dat alle uitbestede

Zonder de herverzekering zou een eventueel materieel

ervoor dat de risico’s van uitbesteding en dan voorna

processen beheerst zijn. Dit rapport beschrijft wat de

negatief resultaat leiden tot een forse verlaging van de

melijk de negatieve effecten hiervan, worden beheerst;

beheersdoelstellingen en –maatregelen zijn en of deze

dekkingsgraad in die kring met negatief effect op de

in hoofdstuk 10 wordt dit nader toegelicht.

in de praktijk ook werken.

(waardevastheid van) de aanspraken, wat niet in het
belang van de deelnemers is.

Pensioenbeheer

Distributie

Syntrus Achmea Pensioenbeheer verzorgt de pensioen

In de overeenkomst zijn de activiteiten van Achmea

Groei van de collectiviteitkring en marktontwikkelingen

administratie en verleent ondersteuning bij de adminis

Services vastgelegd. Het fonds heeft met zijn distribu

kunnen echter reden(en) zijn voor een wijziging in de

tratieve, financiële, secretariële, actuariële en juridische

tiepartner afspraken gemaakt over de te leveren

herverzekeringsbehoefte. Daarom geldt er binnen de

werkzaamheden. Het fonds heeft met Syntrus Achmea

diensten en het kwaliteitsniveau, welke zijn vastgelegd

contractduur van vijf jaar de mogelijkheid tot jaarlijkse

Pensioenbeheer afspraken gemaakt over de te leveren

in een dienstenoverzicht en Service Level Agreement

aanpassing van de tarieven en/of voorwaarden.

diensten en het kwaliteitsniveau, welke zijn vastgelegd

(SLA).

Een verzoek tot aanpassing van de overeenkomst kan

in een Service Level Agreement (SLA). Het fonds

zowel van het fonds als van de herverzekeraar komen.

ontvangt periodiek rapportages over de manier waarop

Het fonds maakt daarnaast in het kader van haar

Bij die jaarlijkse aanpassing bestaat ook de mogelijk

Syntrus Achmea Pensioenbeheer invulling geeft aan de

dienstverlening in de hoedanigheid van algemeen

heid om de overeenkomst te beëindigen.

dienstverlening. Syntrus Achmea Pensioenbeheer toont

pensioenfonds gebruik van merk- en domeinnamen

door middel van een ISAE3402 type II rapport aan dat

van Centraal Beheer Achmea. De voorwaarden met

Voor 2016 was er met Achmea Schadeverzekeringen

alle uitbestede processen beheerst zijn. Dit rapport

betrekking tot dat gebruik zijn vastgelegd in een

N.V. een overeenkomst voor de herverzekering van

beschrijft wat de beheersdoelstellingen en -maatrege

licentieovereenkomst. De looptijd van de licentieover

arbeidsongeschiktheidsrisico’s binnen de collectiviteit

len zijn en of deze in de praktijk ook werken.

eenkomst is gelijk aan die van de samenwerkings

kring. Bij arbeidsongeschiktheid keert de verzekeraar

overeenkomst.

een kapitaal uit gebaseerd op de benodigde actuariële
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premie gedurende de periode van arbeidsongeschikt

compliance functie vastgelegd. De compliancefunctie

heid (die eindigt op de pensioendatum of eerdere

ziet op de naleving van externe wet- en regelgeving,

revalidatie). De te verzekeren risicokapitalen per

waarvan de interne complianceregels en –procedures

deelnemer zijn gebaseerd op de actuariële waarde

worden afgeleid.

van de direct ingaande partner- en wezenpensioenen.
Voor 2017 is deze overeenkomst gecontinueerd op

De compliancefunctie is door het fonds uitbesteed. Het

basis van een aangepaste tariefstelling. In 2017 is

Bestuur is eindverantwoordelijk voor het compliant zijn

een deel van het arbeidsongeschiktheidrisico ook

en blijven en het waarborgen van de integriteit en

herverzekerd bij Elips.

betrouwbaarheid van het fonds. De taken, bevoegd
heden en reikwijdte van de compliance functie liggen

In de overeenkomsten zijn de activiteiten van de

vast in het complianceprogramma van het fonds. Het

herverzekeraar vastgelegd. Het fonds heeft aparte

Bestuur draagt de zorg dat compliance binnen het

serviceafspraken gemaakt met de herverzekeraar. Het

fonds is verankerd.

Bestuur van het fonds ontvangt periodiek rapportages
over de dienstverlening en het nakomen van de

De compliance officer rapporteert rechtstreeks aan het

afspraken.

Bestuur inzake compliance aangelegenheden. Het
Bestuur rapporteert vervolgens, op basis van de input

Het fonds draagt zelf het langlevenrisico; dit is niet

van de compliance officer in ieder geval één keer per

extern herverzekerd. In de verslagperiode is dit niet van

kwartaal, alsmede jaarlijks over compliance aangele

invloed omdat binnen de Kring DC alleen nog opbouw

genheden aan de Raad van Toezicht.

plaatsvindt van pensioenkapitalen voor actieve deel
nemers. In het algemeen geldt dat de financiering van

De compliance officer heeft voor voorkomende

het langlevenrisico plaatsvindt uit de premie die de

gevallen een rechtstreekse escalatielijn naar de

deelnemer betaalt. De premie wordt berekend op basis

Raad van Toezicht.

van de grondslagen van het fonds waarin o.a. de
levensverwachting wordt meegenomen via de gehan

Het Bestuur heeft een gedragscode opgesteld en

teerde sterftetafels.

jaarlijks ondertekenen alle verbonden personen, zoals
aangegeven in de gedragscode, een verklaring van
naleving. De gedragscode bevat regels en richtlijnen die

4.10. Compliance

belangenconflicten tussen zakelijk belang en privébe

Het Bestuur ziet compliance als een onmisbare schakel

langen en het misbruik van vertrouwelijke gegevens

om een goede reputatie en betrouwbaarheid van het

moeten voorkomen. De compliance officer controleert

fonds te waarborgen. Het Bestuur heeft een complian

elk jaar of de alle betrokkenen, zoals aangegeven in de

ceprogramma opgesteld. In dit complianceprogramma

gedragscode, de gedragscode naleven.

is de reikwijdte en het geheel van activiteiten van de
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Het Bestuur heeft mr. R. van der Mast van het Neder

4.12. Relatie met Achmea

Het fonds is juridisch niet gelieerd aan Achmea of aan

lands Compliance Instituut aangesteld als compliance

Achmea heeft als grote partij in de pensioenuitvoering

Centraal Beheer Achmea als financiële instellingen,

officer.

en in de oudedagsvoorziening besloten een APF op te

maar is een zelfstandige stichting. Het Bestuur bepaalt

richten. Hiertoe heeft Achmea een projectorganisatie

het beleid van het fonds, met de RvT in haar rol als

ingericht om het APF vorm te geven. Vervolgens is het

toezichthouder.

4.11. Risicomanagement

eerste bestuur ook vanuit Achmea gevormd, in de

SAAPF heeft voor de beheersing van de risico’s gekozen

persoon van de heer Heijndijk. Achmea heeft zich toen

SAAPF heeft aan onderdelen van Achmea activiteiten

voor het “Three Lines of Defence” model, dat in 5.3

ook gerealiseerd dat een beginnend APF niet vanaf

uitbesteed. At arms’ length zijn overeenkomsten

nader wordt toegelicht.

startdatum kan beschikken over het vereiste vermogen

afgesloten voor pensioenbeheer met Syntrus Achmea

dat nodig is als weerstandsvermogen en voor de

Pensioen en voor vermogensbeheer met Achmea

Voor het inventariseren en beheersen van de risico’s

operationele bedrijfsactiviteiten. Achmea heeft daarop

Investment Management. Getekende overeenkomsten

voor het fonds heeft het Bestuur beleid opgesteld voor

financieringen ter beschikking gesteld voor enerzijds

met SLA’s regeren deze dienstverlening. SAAPF han

gebieden als administratieve organisatie en interne

het weerstandvermogen en anderzijds voor de gover

teert een strak leveranciersmanagement vanuit een

controle, integriteitsrisicoanalyse, business continuity,

nance kosten.

onafhankelijke positie als opdrachtgever. In 2017 wordt

noodprocedure, risicohouding en een algemeen en

gestreefd naar een leveranciersrapportage in de vorm

overkoepelend risicomanagementbeleid met daarin

Om het APF daadwerkelijk operationeel te maken

van een ‘in control statement’. Hierbij verklaart het

een integraal risico framework.

waren enkele essentiële voorwaarden in te vullen:

management van de desbetreffende leverancier in

• Verkrijgen van de goedkeuring van DNB. Hiertoe zijn

welke mate de uitbestede processen worden beheerst.

Binnen het three lines of defence model is de functie

vele beleidsdocumenten en overeenkomsten opge

van risicomanager gedefinieerd. De risicomanager van

steld tussen SAAPF en diverse partijen die als uitbe

het fonds houdt enerzijds toezicht op de eerste lijn.

stedingspartner voor SAAPF zouden gaan werken

Binnen SAAPF is de risicomanager ook de linking pin

• Inrichten van de governance van een onafhankelijk

naar de risicomanagers van de leveranciers aan wie

SAAPF: hiertoe heeft Achmea bij een extern bureau

activiteiten van het fonds zijn uitbesteed.

de opdracht uitgezet om deskundige leden te werven
voor het nieuwe bestuur. Via een zorgvuldige

De risicomanager is tevens business continuity

procedure zijn deskundigheids- en vaardigheids

manager en information security officer voor het fonds

profielen opgesteld. Aan de hand van die profielen

en ook in die hoedanigheid gesprekspartner voor de

zijn kandidaten geselecteerd en uiteindelijk

collega’s binnen de leveranciers.

benoemd. Statutair heeft Achmea het recht om een
bestuurslid aan te wijzen; de andere zijn via de

Risicomanager is een zelfstandige functie die rappor

externe procedure geselecteerd en benoemd. Ook

teert aan het Bestuur met een rechtstreekse escalatie

de leden van de RvT zijn via een externe procedure

lijn naar de Raad van Toezicht.

geselecteerd. Alle leden van Bestuur en RvT zijn door

Het Bestuur heeft drs. P. Westdijk RA RE aangesteld als

DNB getoetst. De overeenkomsten met de leden van

risicomanager.

Bestuur en RvT zijn door een externe partij getoetst.

4. Organisatie en governance
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Dit hoofdstuk blikt terug op 2016. In dit jaar ontving het fonds op
15 juli de vergunning van DNB. Vanaf 1 augustus 2016 traden de
eerste deelnemers toe tot de DC-kring. Het fonds heeft ook
drie DB-kringen, namelijk DB Premie, DB Koopkracht en
DB Stabiliteit. In het verslagjaar zijn in deze kringen geen
deelnemers toegetreden.

sprake is van pensioenkapitalen en er in 2016 geen
deelnemers zijn overleden en geen deelnemers met
pensioen zijn gegaan wordt er voor het fonds geen
beschrijving gegeven van de ontwikkeling van de
dekkingsgraad. Er is geen sprake van een herstelplan,
korting of toeslagverlening.

Aanvangshaalbaarheidstoets
Het fonds heeft in 2016 een aanvang-haalbaarheid
stoets uitgevoerd voor de DC-kring. Tijdens de
bestuursvergadering van 12 december 2016 heeft het
Bestuur het volgende vastgesteld:
• De ondergrens voor het verwachte pensioen

In dit hoofdstuk is er eerst aandacht voor bijzondere

resultaat;

ontwikkelingen: in 5.1 wordt ingegaan op de financiële

• De maximale afwijking voor het slechtweerscenario;

positie. 5.2 gaat in op wijzigingen in governance,

• Het verwachte pensioenresultaat voor de DC-kring

fondsdocumentatie, pensioenregeling, uitvoering.
Paragraaf 5.3 gaat in op goed pensioenfondsbestuur.
In paragraaf 5.4 komen de toezichtthema’s van DNB
aan de orde. Paragraaf 5.5 gaat in op de naleving van

blijft boven de gekozen ondergrens voor dit
pensioenresultaat;
• Het premiebeleid over de gehele berekenings
horizon is voldoende realistisch en haalbaar;

wet- en regelgeving en de contacten met de toezicht

• De DC-kring heeft voldoende herstelcapaciteit om

houder. Klachten en geschillen worden beschreven in

naar verwachting vanuit de situatie dat aan de

paragraaf 5.6. Paragraaf 5.7 heeft betrekking op

vereisten voor het minimaal vereist eigen vermogen

communicatie. De bestuursvergaderingen van het

wordt voldaan, binnen de looptijd van het herstel

verslagjaar worden beschreven in paragraaf 5.8. Tot

plan aan de vereisten voor het vereist eigen

slot gaat het Bestuur in paragraaf 5.9 in op het
beloningsbeleid dat in het verslagjaar gold.

vermogen te voldoen;
• Het pensioenresultaat voor de DC-kring wijkt in het
slechtweerscenario niet meer af van het verwachte
pensioenresultaat voor de DC-kring dan de maxi

5.1.

Ontwikkeling financiële positie

male afwijking.

Het jaarverslag van een fonds met ingegane uitkerin
gen aan nabestaanden of gepensioneerden bevat in
deze paragraaf een beschrijving van de ontwikkeling
van de dekkingsgraad. Omdat in de DC-kring alleen
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Vastgestelde Ondergrenzen
Vanuit Vereist Eigen Vermogen - Ondergrens bij verwacht pensioenresultaat op fondsniveau

80,0%

voorzitters van alle BO’s en het SBO, heeft adviesrecht

Vanuit feitelijke financiële positie - Ondergrens bij verwacht pensioenresultaat op fondsniveau

80,0%

genomen bestuursbesluiten. Daarnaast zijn de statuten

Vanuit feitelijke financiële positie - Maximale afwijking van pensioenresultaat op fondsniveau in slechtweerscenario

25,0%

en goedkeuringsrecht voor kring overstijgende voor
verder verbeterd ten aanzien van juridische zuiverheid.
Enkele andere punten:
• vertegenwoordigingsbevoegdheid naar iedere
combinatie van twee bestuurders;
• aantal leden (S)BO naar minimaal 4 en maximaal
14 leden;

Uitkomsten haalbaarheidstoets

• toevoegen inachtnemen code Pensioenfondsen door

Vanuit Vereist Eigen Vermogen - Verwacht pensioenresultaat op fondsniveau

86,0%

Vanuit feitelijke financiële positie - Verwacht pensioenresultaat op fondsniveau

86,0%

Vanuit feitelijke financiële positie - Afwijking van pensioenresultaat op fondsniveau in slechtweerscenario

20,5%

bestuur.
De rol van het SBO bij benoemingen van leden van de
Raad van Toezicht is overgegaan naar het KOM. DNB
heeft in het verslagjaar vragen gesteld over de aanpas
sing van de statuten. Het fonds is op de onderteke
ningsdatum van het jaarverslag nog bezig met het
aanpassen en doen goedkeuren van de nieuwe
statuten.

5.2.	Wijzigingen in governance,
fondsdocumentatie,
pensioenregeling, uitvoering

Ter gelegenheid van de vergunningaanvraag is een

In de verslagperiode zijn de statuten gewijzigd. Hier

uit ondermeer alle reglementen en documenten over

mee is een wijziging in de governance beoogd. Doel is

compliance, beleggingen en risicomanagement. Het

dat het SBO voor de standaardkringen goedkeuring- en

Bestuur heeft in 2016 enkele van deze stukken aange

adviesrecht heeft, uitsluitend voor voorgenomen

past en opnieuw vastgesteld.

complete set fondsdocumenten opgesteld bestaande

bestuursbesluiten die verplicht zijn op basis van de

5. Terugblik op 2016

Pensioenwet en die de kringen niet overstijgen. Het BO

In 2016 is ook de pensioenregeling DC opgesteld en de

krijgt goedkeuring- en adviesrecht uitsluitend voor

uitvoeringsovereenkomst die in deze standaardkring

voorgenomen bestuursbesluiten die verplicht zijn op

gebruikt wordt. Deze staat beschreven in hoofdstuk 6.

basis van de Pensioenwet die de kring niet overstijgen

Voor de start van de DB-kringen in 2017 zijn in de

voor de eigen kring. Een kringoverstijgend medezeg

verslagperiode de uitvoeringsovereenkomsten en de

genschapsorgaan, dat wordt gevormd door de (vice-)

pensioenreglementen opgesteld.
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In 2016 heeft het Bestuur de premiestelling voor de

De basis voor beheerste bedrijfsvoering door SAAPF ligt

kringen vastgesteld. Voor de DC-kring en de DB-kringen

in de wijze waarop het model van ‘three lines of

zijn de actuariële en bedrijfstechnische nota’s vastge

defence’ is vormgegeven en de administratieve organi

steld. Meer daarover in de actuariële paragraaf 9.

satie van het fonds.

In het verslagjaar heeft het Bestuur een risicomanager

Het three lines of defence-model maakt expliciet dat

benoemd; deze is onderdeel van de tweede verdedi

het Bestuur primair verantwoordelijk is voor de

gingslijn, namelijk Drs. P. Westdijk RA RE. De heer

realisatie van de strategie, voor de daarvan afgeleide

Westdijk werkt voltijd op het bestuursbureau. In het

doelstellingen en voor de beoogde waardecreatie. Dat

verslagjaar heeft het fonds een risicomanagement

is naar de overtuiging van het Bestuur de belangrijkste

beleid opgesteld en zijn risicohouding bepaald. Hier

notie om gebruik te maken van dit model binnen het

over meer in de risicoparagraaf.

fonds en uitbestede partijen. Het Bestuur, ondersteund
door het bestuursbureau (exclusief de risicomanager
en de compliance officer) is aanspreekbaar op de

5.3.

Goed pensioenfondsbestuur

goede sturing en beheersing van de organisatie, op het

Het Bestuur legt de verantwoording over het gevoerde

managen van de risico’s die met de bedrijfsvoering

beleid, de uitkomsten en beleidskeuzes af in het

samenhangen en op de volledigheid en betrouwbaar

jaarverslag:

heid van de verantwoordingsinformatie. De tweede lijn,
gevormd door de risicomanager en de compliance

• beheerste en integere bedrijfsvoering

officer, is verantwoordelijk voor de risk oversight en

• naleving van de Code Pensioenfondsen

monitoring. De risicomanager van de tweede lijn

• deskundigheidsbevordering

ondersteunt het verantwoordelijke management bij het

• follow up van de bevindingen van het intern toezicht

identificeren en bewaken van risico’s. De tweede lijn

Voor de volledigheid wordt verwezen naar hoofdstuk

ontwikkelt systemen voor procesbeheersing, planning

19 voor de personalia van de leden van het Bestuur en

& control, informatieverwerking, communicatie en

de raad van Toezicht.

rapportage. De compliance officer van de tweede lijn
vervult een zelfstandige en onafhankelijke rol ten

Beheerste en integere bedrijfsvoering

opzichte van het fonds en monitort de eerste lijn, in

Om de kwaliteit van de dienstverlening aan deelnemers

casu het Bestuur als verantwoordelijke voor het beleid,

(waaronder ook slapers en pensioengerechtigden) en

de werknemers alsmede voor de uitbestede werkzaam

werkgevers te kunnen waarborgen, heeft het fonds een

heden. De Compliance Officer rapporteert aan het

raamwerk ingericht voor het interne beheersingssys

Bestuur over de voortgang en resultaten van de uit te

teem.

voeren taken en verantwoordelijkheden.
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De derde lijn wordt gevormd door een door het

In aanvulling op de SLA rapportage ontvangt het

binnen een pensioenfonds en gaat ook uitgebreid in op

Bestuur van het fonds te benoemen accountant en

Bestuur elk kwartaal de NFR-rapportage. Deze Non

de daaraan gekoppelde thema’s als benoemingen en

actuaris. In het risicomanagementbeleid wordt dit

Financiële Risico’s geven inzicht in de procesuitvoering

zittingstermijnen. Onderwerpen als integraal risico

verder uitgewerkt met een beschrijving van de taken en

en eventueel opgetreden incidenten bij de leverancier.

management, beloningen, diversiteit en verantwoord

verantwoordelijkheden van de functies binnen deze

Ook deze rapportage wordt met de leverancier

beleggen komen ook aan bod. De Code is inmiddels

drie lijnen beschreven en gekoppeld aan het Integrated

besproken.

wettelijk verankerd.

Risk Framework (IRMF) van het fonds.
Puur gericht op de uitvoering van de processen die de

Deskundigheid, betrokkenheid en goede samenwerking

Het Bestuur heeft (in afstemming met de RvT) in de

jaarrekening raken stelt het Bestuur als eis dat deze

vormen de basis voor goed bestuur van een pensioen

derde lijn Deloitte en Willis Towers Watson benoemd

worden getoetst door een extern accountant. Hiervoor

fonds en voor alle andere interne organen die daarbij

tot respectievelijk controlerend accountant en certifice

wordt een ISAE3402 type II rapportage opgesteld door

een rol spelen. De Code richt zich op de drie bestuur

rend actuaris.

de leverancier, die door de accountant wordt getoetst.

lijke kernfuncties: besturen, toezicht houden en

Deze verklaring geeft voor de geselecteerde processen

verantwoording afleggen. Dit alles behoeft een goede

De administratieve organisatie van het fonds beschrijft

weer of de beheersmaatregelen adequaat zijn en of

balans via een sluitend systeem van controle en

op hoofdlijnen de processen, de risico’s en de maat

deze gedurende het jaar hebben gewerkt. De accoun

evenwicht tussen de functies. Want alleen als een

regelen om de processen en de risico’s te beheersen.

tant van SAAPF kan hier op steunen bij zijn controle van

pensioenfonds de juiste balans weet te vinden tussen

Voor SAAPF is de beheersing van de uitbestedingen een

de jaarrekening van SAAPF.

de bestuurs-, toezicht- en verantwoordingsfunctie kan

van de belangrijkste aspecten, omdat alle operationele

het optimaal functioneren. De Code is gebaseerd op

processen zijn uitbesteed. Hiertoe is eerst een RACI

Een ander belangrijke doelstelling om de belangen van

tabel opgesteld (Responsible, Accountable, Consulted,

de deelnemers te dienen is het waarborgen van de

Informed) die als basis heeft gediend bij het inrichten

integriteit van de gegevens en de gegevensverwer

Het Bestuur van het fonds heeft de naleving van de nor

van de administratieve organisatie van het fonds.

kende processen. Hiertoe heeft het Bestuur beleid

men van de Code geïnventariseerd. Ultimo verslagperi

Vervolgens heeft het Bestuur een uitbestedingsbeleid

geformuleerd inzake integriteit, incidenten en klokken

ode was nog geen belanghebbendenorgaan ingesteld

opgesteld dat eisen stelt aan zowel de leveranciers als

luiders en compliance. Dit beleid maakt integraal deel

voor de DC-kring. Het Bestuur hecht aan mede

het selectieproces daarvan. De uit te besteden werk

uit van het uitbestedingsbeleid en de afspraken met de

zeggenschap van belanghebbenden en spant zich in om

zaamheden zijn gedefinieerd in uitbestedingsovereen

leveranciers. Zij verklaren zich bekend met dit beleid en

het belanghebbendenorgaan in de DC-kring in 2017 met

komsten en SLA’s (service level agreements). In deze

zeggen daaraan compliant te werken. De toetsing

gekozen leden operationeel te maken. In het verslagjaar

SLA’s worden de uitbestede diensten nader gedetail

hiervan is waar mogelijk onderdeel van de eerder

is daartoe de werving opgestart en de toetsing bij DNB

leerd en waar mogelijk voorzien van KPI’s (kritische

besproken rapportages.

voorbereid. Hierdoor worden alle normen waarin het BO

performance indicatoren). De leveranciers rapporteren

het ‘pas toe of leg uit-beginsel.’

wordt genoemd of aan de orde komt voor 2016 niet

per kwartaal de performance ten opzichte van de SLA.

Code Pensioenfondsen

Deze rapportages worden door SAAPF beoordeeld en

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid

met de leveranciers besproken. Op deze wijze houdt

hebben samen de Code Pensioenfondsen (hierna: de

Het pensioenfonds past voor het overige de normen

het Bestuur gedurende het jaar toezicht op de uitbe

Code) opgesteld. De Code bevat bepalingen over het

van de Code vrijwel volledig toe. Voor zover het

stede werkzaamheden.

functioneren van de verschillende bestuurlijke organen

pensioenfonds afwijkt van de normen van de
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Code wordt dit hierna per norm toegelicht. Hieronder is

Norm uit de Code

Toelichting

per norm waaraan niet voldaan wordt een toelichting
opgenomen. De nummering van de normen
correspondeert met die in de Code.

Alle normen waarin het BO wordt genoemd of aan de orde
komt, te weten 7, 10 tot en met 13, 22, 29, 39, 42, 45,47, 57, 58,
62, 65 tot en met 72.

In het verslagjaar is er nog geen belanghebbendenorgaan
ingesteld voor de DC-kring. Het Bestuur hecht aan
medezeggenschap van belanghebbenden en heeft zich
ingespannen om het belanghebbendenorgaan in de DC-kring
in 2017 met gekozen leden operationeel te maken. Dit
betekent dat alle normen met betrekking tot het BO niet
worden gehaald. Enkele van de hiernaast genoemde normen
worden onderstaand nader toegelicht.

Norm 22
“Het bestuur gaat een dialoog aan met het VO dan wel het BO
bij het afleggen van verantwoording.”

Op 20 maart 2017 zijn twee leden benoemd van het
samengevoegd belanghebbendenorgaan (de heren De Wit
en Van der Put) . Hun bevindingen staan in hoofdstuk 14.
De voorzitter van het SBO heeft zitting in het kringoverstijgend
medezeggenschapsorgaan met de voorzitter van de eigen
belanghebbendenorganen die op enig moment operationeel
zijn. In hoofdstuk 15 staat het oordeel van het
kringoverstijgend medezeggenschapsorgaan.

Norm 45
“Benoeming en ontslag worden uitgevoerd door belangheb
benden, zo mogelijk door het orgaan zelf, met betrokkenheid
van een ander orgaan van het pensioenfonds. Een bestuurslid
wordt benoemd en ontslagen door het bestuur, na het horen
van de raad van toezicht over de procedure. Een lid van de raad
van toezicht of visitatiecommissie wordt benoemd door het be
stuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan
en wordt ontslagen door het bestuur na bindend advies van het
verantwoordingsorgaan.”

Bij vergunningverlening waren er nog geen belanghebbenden.
De werving en selectie van Bestuur en Raad van Toezicht is
door de oprichtende partij gedaan. Alle beleidsbepalers zijn
getoetst door DNB.
Leden van de Raad van Toezicht worden going concern
benoemd door het kringoverstijgend
medezeggenschapsorgaan; hierin hebben de voorzitters van
alle belanghebbendenorganen zitting. Bestuursleden worden
benoemd door de Raad van Toezicht. Hiermee ligt het primaat
bij de belanghebbenden, zij het op indirecte wijze. Het bestuur
en de raad van toezicht achten dit zuiverder dan wanneer een
bestuur zijn eigen toezicht (te weten de raad van toezicht)
benoemt.

Norm 68
“In het bestuur, het VO of het BO zitten ten minste één lid
boven en één lid onder de veertig jaar.”

Het Bestuur heeft in het verslagjaar geen leden onder de
40 jaar. Bij de werving is getracht eisen ten aanzien van
geschiktheid, tijdsbeslag en betrouwbaarheid in te vullen en
is aandacht geweest voor diversiteit. Daarbij is uitdrukkelijk
getracht ook kandidaten onder de 40 jaar te vinden met wie
een goede match was in de samenstelling van het Bestuur.
Dit heeft niet tot kandidaten geleid.

Deskundigheidsbevordering en bestuurlijke
effectiviteit
Bij de vergunningaanvraag heeft het beoogde Bestuur
een geschiktheidsmatrix opgesteld en de verdeling van
de deskundigheidsgebieden binnen het Bestuur
beoordeeld. Het Bestuur heeft ook deelgenomen aan
een toets van deskundigheid bij SPO en een training bij
SPO gevolgd. Bovendien zijn kennissessies georgani
seerd op diverse gebieden zoals beleggingen en de
financiële opzet van de kringen. Door een externe partij
is voor het Bestuur een geschiktheidsplan opgesteld.
Dit plan zal door het Bestuur verder uitgewerkt
worden.

Follow-up bevindingen intern toezicht
Het intern toezicht is vormgegeven met een Raad van
Toezicht. Per datum vergunningverlening is de Raad
van Toezicht zijn werkzaamheden gestart. In hoofdstuk
16 staan de bevindingen van de Raad van Toezicht naar
aanleiding van dit eerste verslag. In het verslag over
boekjaar 2017 kan het Bestuur inzicht geven in hoe de
aanbevelingen zijn opgevolgd.
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5.4.

Toezichtthema’s 2016 van DNB

van het fonds passen in de integere, transparante en

ning door DNB kon worden verleend. Na de vergun

DNB beschrijft in “Toezicht vooruitblik 2016” thematisch

schokbestendige sector die DNB voor ogen heeft. Het

ningverlening is blijvend overleg tussen het Bestuur en

toezicht langs drie lijnen. Ten eerste schrijft DNB erop

fonds bundelt de krachten van pensioenfondsen,

de toezichthouders geweest om de operationele start

toe te zien dat de Nederlandse financiële sector tijdig

werkgevers en werknemers om zo veel mogelijk

van het fonds ten bate van de deelnemers zo goed

en adequaat voldoet aan (nieuwe) wet- en regelgeving,

pensioen uit elke ingelegde euro halen. Dat doen we

mogelijk verder vorm te geven.

waardoor volgens de Vooruitblik de schokbestendig

door het realiseren van schaalvoordelen in administra

heid van de sector wordt vergroot. Ten tweede

tie en het verstandig en slim beheren van het gezamen

vermeldt de Vooruitblik 2016 dat DNB inzet op een

lijk vermogen. Door het delen van risico’s en resultaat.

financiële sector die integer en transparant handelt.

En door innovaties mogelijk te maken zoals doorbeleg

Dit draagt volgens DNB bij aan het vertrouwen in de

gen door de pensioendatum heen en het combineren

sector. Ten derde vraagt DNB in de Vooruitblik de

van premie- en uitkeringsovereenkomsten. Zo draagt

Nederlandse financiële sector om rekening te houden

het fonds bij aan een toekomstbestendig pensioen

met macro-economische ontwikkelingen en te werken

stelsel.

aan een toekomstbestendige sector. Voor pensioen
fondsen noemt DNB in de Vooruitblik als
toezichtthema’s:

5.5.

• Herstel van vertrouwen

De ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden door

Naleving wet- en regelgeving

• Vergroten professionaliteit en kostenefficiëntie

het Bestuur nauwgezet gevolgd. Voor het fonds

• Toekomstbestendig pensioenstelsel

relevante wijzigingen worden geanalyseerd en de
opvolging wordt besproken in de bestuursvergaderin

Het fonds werkt aan vertrouwen. Samen vergroten we

gen. Het Bestuur is niet bekend met overtredingen van

ook de betrokkenheid bij “de nieuwe dag”. Dat doen we

wet- en regelgeving. Aan het fonds zijn in het verslag

door het bieden van online integraal inzicht en over

jaar jaar geen dwangsommen en/of boetes opgelegd.

zicht, relevante communicatie, keuzemogelijkheden en
inspraak. Het fonds is toegankelijk voor pensioenfond

Gedragscode

sen, werkgevers en werknemers die onze visie delen en

De verbonden personen en insiders hebben een

die met ons een mooie “nieuwe dag” voor iedereen

nalevingsverklaring van de gedragscode getekend. Dit

bereikbaar willen maken.

wordt gecontroleerd door de externe compliance
officer NCI. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Het fonds werkt met uitsluitend professionele bestuur
ders. De figuur van een APF is juist opgesteld om

Overleg met DNB en AFM

kostenefficiëntie door schaalvoordelen te realiseren.

In het verslagjaar hebben de (beoogde) bestuurders,

Het fonds beoogt een toekomstbestendige oplossing

oprichter Achmea en de adviseurs intensief met DNB

voor deelnemers te bieden. De missie, visie en strategie

overlegd om het fonds zo in te richten dat een vergun
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5.6.	Klachten, geschillen en
onregelmatigheden

vinden in de uitkomst hiervan kan hij zich wenden tot

Het fonds ziet een klacht als een uiting van ontevreden

gehouden aan het advies dat de Ombudsman

heid over behandeling, bejegening of andere vorm van

Pensioenen, tenzij het Bestuur van oordeel is dat

dienstverlening. Daarnaast kent de klachten- en

zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten.

de Ombudsman Pensioenen. Het fonds acht zich

geschillenregeling het begrip geschil. Dat is verschil van
mening tussen een belanghebbende en het fonds over

Het fonds beschikt over een klokkenluiders- en inciden

de wijze waarop een reglement van het fonds wordt

ten regeling.

toegepast, waarbij de belanghebbende zich op het
standpunt stelt dat hij/zij in zijn/haar rechten jegens het

Er zijn in de verslagperiode geen klachten ingediend bij

fonds is of zal worden geschaad.

Bestuur, Raad van Toezicht of de externe compliance
officer. Er zijn ook geen geschillen opgetreden.

Indien bij een belanghebbende een klacht is ontstaan
kan de belanghebbende zich hier over schriftelijk of per
email tot het fonds wenden. De klacht bevat een zo

5.7.

Communicatie

duidelijk mogelijke omschrijving van de wijze van

Het Bestuur heeft een communicatiebeleidsplan

uitvoering van de werkzaamheden waarover geklaagd

opgesteld. Het fonds heeft een duidelijke en door

wordt. Iedere belanghebbende heeft het recht een

dachte visie op communicatie. Onze communicatie

geschil aanhangig te maken over de uitvoering van het

standaard sluit vanzelfsprekend aan op de

pensioenreglement. Een dergelijk geschil kan schrifte

ontwikkelingen in de markt en de laatste inhoudelijke

lijk of per email aanhangig worden gemaakt bij fonds.

inzichten. Al onze communicatie toetsen wij zorgvuldig

Het bericht bevat een zo duidelijk mogelijke omschrij

aan de eisen van de Pensioenwet. Hierbij gaat het om

ving van het geschil en de reden waarom belangheb

de manier waarop wij communiceren, welke middelen

bende van mening is dat zijn/haar rechten jegens het

wij wanneer inzetten en welke inhoudelijke informatie

fonds worden geschaad.

wij verstrekken. Dit geldt niet alleen voor informatie die
wij zelf versturen, maar bijvoorbeeld ook voor een

Klachten en geschillen zullen in eerste instantie door de

correcte aansluiting bij bestaande initiatieven zoals het

partij waaraan communicatie is uitbesteed door het

Pensioenregister.

fonds, namelijk Centraal Beheer Achmea, worden

5. Terugblik op 2016

behandeld. In tweede instantie kan een bezwaarschrift

Kernwaarden communicatie

worden gericht tot het Bestuur van het fonds. Hierbij is

Het fonds heeft de ambitie om communicatie te

het Bestuur bereid te luisteren naar belanghebbenden

ontwikkelen die past bij haar kernwaarden. In de

om zodoende zijn beleid te analyseren en waar nodig

praktijk betekent dit dat al onze communicatie wordt

aan te passen. Indien de belanghebbende zich niet kan

getoetst aan de volgende uitgangspunten:

31

	- communiceert digitaal;

Online omgeving Mijn Pensioen

fonds aan het digitale platform Samen Pensioen.

	- communiceert gelaagd;

Op de online omgeving Mijn Pensioen bieden we

Samen Pensioen zal bestaan uit de werkgevers- en

	- communiceert correct, duidelijk & evenwichtig;

digitaal inzicht in het financiële (totaal)plaatje, waarbij

werknemerscommunity. Op Samen Pensioen zullen wij

	- communiceert op maat;

we de gegevens van het fonds aanvullen met informa

delen wat zich afspeelt binnen Centraal Beheer APF.

	- stemt af op doelgroepen;

tie uit externe bronnen zoals Pensioenregister of het

Als er iets verandert in pensioenen. Als het beleid

	- geef inzicht in keuzemogelijkheden & handelings

NIBUD. Mijn Pensioen is het kloppende hart van onze

verandert. Als de dekkingsgraad verandert. Via Samen

communicatie. Hier wordt alle beschikbare communi

Pensioen krijgt de deelnemer invloed en inspraak in

	- communiceert tijdig;

catie bij elkaar gebracht:

ons beleid. Formeel via stemmen voor het belangheb

	- communiceert transparant;

• Pensioen 1-2-3 met informatie over de pensioen

bendenorgaan. Informeel door zijn of haar mening te

perspectief;

	- communiceert tweetalig.

regeling;
• het persoonlijk archief met alle gegevens en berich

Deze uitgangspunten vinden een plek in alle communi
catiekeuzes. De communicatie over pensioen is
uitgebreid, verspreid over de volledige keten en

ten van de deelnemer;
• het persoonlijk pensioenoverzicht om inzicht te
krijgen in de pensioensituatie;

geven op Samen Pensioen. Het belanghebbendenor
gaan zal op Samen Pensioen verantwoording afleggen
over zijn werkzaamheden. Over de invulling van het
indexatiebeleid bijvoorbeeld. Maar net zo goed vinden
de leden op Samen Pensioen inspiratie voor nieuw

inhoudelijk regelmatig aan verandering onderhevig.

• het laatste nieuws.

beleid.

De vijf bouwstenen voor communicatie

In mei 2017 heeft de online omgeving van het fonds de

Servicedesk

Het fonds is ingericht als een digitaal pensioenfonds.

PBM communicatieprijs 2017 gewonnen. In deze

Deelnemers moeten altijd terecht kunnen met vragen.

Niet alleen omdat we mee willen gaan met onze tijd,

verkiezing roemde Pensioen, Bestuur & Management

De tweetalige (Nl, Eng) servicedesk is in ieder geval op

maar ook omdat digitalisering ons veel meer mogelijk

het portaal als “het portaal van de toekomst”. Dit sterkt

werkdagen online (e-mail & chat) en telefonisch

heden biedt om beter met onze deelnemers te commu

het Bestuur in de keuzes voor het belang van goede

bereikbaar.

niceren en inzicht te bieden. Vanaf start deelname aan

(digitale) pensioencommunicatie.

de pensioenregeling verstrekken wij onze informatie
digitaal aan de deelnemers. Het fonds beschikt in 2016

Beheercommunicatie

5.8.

over zijn volledige set communicatiemiddelen. Deze set

Beheercommunicatie bestaat uit onder meer Pensioen

Het Bestuur heeft sinds de vergunningverlening tien

Bestuursvergaderingen

vloeit voort uit onze ambitie en uitgangspunten en

1-2-3, het Uniform Pensioenoverzicht, berichten bij life

maal vergaderd in de verslagperiode. Daarnaast zijn,

bestaat in totaal uit vijf bouwstenen:

events, formulieren, webteksten en videomateriaal en

waar nodig, besluiten buiten de vergaderingen om

wordt overzichtelijk gebundeld op Mijn Pensioen. We

genomen. Voorafgaand aan de vergunningverlening

Openbare website www.centraalbeheerapf.nl

notificeren de deelnemer proactief via e-mail als het

hebben de huidige bestuursleden in een adviesrol de

Algemene informatie over het fonds is beschikbaar via

tijd wordt om in te loggen op zijn online omgeving.

oprichter bijgestaan bij het starten van het fonds.

deelnemers, werkgevers en adviseurs informatie over

Community SamenPensioen

Na de vergunningverlening heeft het Bestuur de

onze regelingen en over ons pensioenfonds.

Het fonds wil dat deelnemers en werkgevers actief

beleidsdocumenten die onderdeel van de vergunnings

betrokken zijn bij hun pensioen. Daarom werkt het

aanvraag waren formeel bekrachtigd als beleid van

de website www.centraalbeheerapf.nl. Hier vinden
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SAAPF. Ook zijn de uitbestedingsovereenkomsten met

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie

leveranciers uit de Achmeagroep getekend. Het

en uitvoering van het beloningsbeleid in algemene zin

Bestuur heeft zich bij de besluitvorming in de vergade

en voor de jaarlijkse evaluatie van het vast te stellen

ringen (en daarbuiten) gericht naar de belangen van de

beloningsbeleid. Dit beleid is bij vergunningverlening in

betrokken deelnemers, toekomstige gewezen deel

concept ingediend bij DNB. De RvT heeft goedkeurings

nemers, toekomstige andere aanspraakgerechtigden,

recht op het beloningsbeleid en houdt toezicht op de

de toekomstige pensioengerechtigden en de werkge

implementatie en naleving van het beloningsbeleid. In

vers. De belangenafweging uit zich in een streven naar

de statuten ultimo verslagjaar heeft het KOM advies

een kostenefficiënt en transparant pensioen, tegen zo

recht op het beloningsbeleid. In het verslagjaar is het

scherp mogelijke voorwaarden ingekocht. De belangen

beloningsbeleid nog niet definitief vastgesteld; de

afweging blijkt ook uit zo gedegen mogelijke analyses

beloningen zijn wel naar tevredenheid onderworpen

op actuarieel gebied om de deelnemers een zo goed

aan de bovengenoemde toets. Het bestuursbureau zal

mogelijk pensioen te bieden.

in 2017 een voorzet doen voor het beloningsbeleid en
daarbij de medezeggenschap in acht nemen. Het

De beleggingscommissie en de risicocommissie

Bestuur zal zorgdragen dat het geaccordeerde belo

hebben, waar van toepassing, in de bestuursvergade

ningsbeleid van het fonds op de website wordt

ring het Bestuur geadviseerd.

geplaatst.
Toets aan besluit financieel toetsingskader pensioen-

5.9.

Beloningsbeleid

fondsen (Besluit Ftk)

De bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht

Het Besluit Ftk stelt eisen aan het beheerste belonings

zijn in het verslagjaar betaald door het fonds. Er zijn

beleid van een pensioenfonds. Het beleid moet niet

aan hen geen leningen verstrekt. De bestuurders en de

aanmoedigen tot het nemen van meer risico’s dan voor

leden van de Raad van Toezicht nemen geen deel aan

het fonds aanvaardbaar is. De eisen zijn als volgt: “Het

de pensioenregelingen van het fonds.

fonds legt het beleid inzake beloningen schriftelijk vast
en draagt er zorg voor dit beleid te implementeren en

Uitgangspunt van het Bestuur is dat de beloningen

in stand te houden. Het beleid is afgestemd op de

dienen te voldoen aan de eisen uit het Besluit

omvang en organisatie van het fonds en op de aard,

Financieel Toetsingskader en de Code Pensioen

omvang en complexiteit van zijn bedrijf. Het beleid

fondsen. Dit acht het Bestuur een verplichting. Het

inzake beloningen omschrijft de beloningscomponen

Bestuur toetst tevens vrijwillig aan de Wet normering

ten en beloningsstructuren die ertoe zouden kunnen

topinkomens (Wnt). De beloningen voor de beleids

bijdragen dat het fonds meer risico’s neemt dan voor

bepalers voldoen aan de verplichte eisen en aan de

hem aanvaardbaar is, alsmede de te volgen procedures

vrijwillige toets van de Wnt.

en maatregelen die dergelijke beloningscomponenten
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en beloningsstructuren voorkomen en beheersen. Het

80. Het bestuur voorkomt dat door de hoogte van de

Wet normering topinkomens

fonds maakt zijn beleid inzake beloningen openbaar.”

beloning van de leden van het intern toezicht, een

De Wnt stelt in 2016 het maximum salaris op € 179.000

DNB kan nadere regels stellen.

financieel belang een kritische opstelling in de weg

voor een fulltime bestuurder. Dit is inclusief vakantie

staat.

uitkering, eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage van de

Uit de eisen in het Besluit Ftk volgt dat het beleid nog

werkgever en kostenvergoeding. Bonussen, winstdelin

moet worden opgeschreven, vastgesteld en openbaar

81. Bij tussentijds ontslag van een bestuurslid zonder

gen en andere vormen van variabele beloning zijn op

gemaakt. De huidige beloning is afgestemd op de taken

arbeidsovereenkomst of van een lid van het intern

grond van artikel 2.11 Wnt in principe niet toegestaan

en omvang van het fonds ultimo verslagjaar. Bovendien

toezicht verstrekt het bestuur geen ontslagvergoeding.

voor personen op wie de Wnt van toepassing is.

bevat de beloning geen risicoprikkels. Hiermee wordt

Bij ontslag van een (andere) medebeleidsbepaler moet

ten aanzien van de beloning voldaan aan de wettelijke

een eventuele ontslagvergoeding passend zijn gelet op

Alle beloningen binnen het fonds vallen onder de grens

eisen.

de functie en de ontslagreden.”

en er zijn geen variabele beloningen. Hiermee is er

Toets aan Code Pensioenfondsen

De afgesproken beloningen zijn afgestemd op de

De Code Pensioenfondsen gaat in artikel 77 tot en met

grootte van het fonds. Het tijdsbeslag is gebaseerd op

81 in op het beheerste beloningsbeleid.

de toets aan het voltijdequivalent door DNB. Het

vrijwillige compliance met de Wnt.

bedrag van de beide bestuursleden (exclusief het
“77. Het pensioenfonds voert een beheerst en duur

bestuurslid dat directeur is van het bestuursbureau) is

zaam beloningsbeleid. Dit beleid is in overeenstem

niet hoger dan een voormalige suggestie van de

ming met de doelstellingen van het pensioenfonds.

Pensioenfederatie. Er zijn geen prestatiegerichte

Ook is het beleid passend gelet op de bedrijfstak,

beloningen. De beloningen van de Raad van Toezicht

onderneming of beroepsgroep waarvoor het fonds de

zijn afgeleid van die van het Bestuur, waardoor er geen

pensioenregeling uitvoert.

belemmering is voor een kritische opstelling. Er zijn
geen ontslagvergoedingen overeengekomen. Hiermee

78. De beloning staat in redelijke verhouding tot de

wordt voldaan aan de Code Pensioenfondsen. De

gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie

beloning van het bestuurslid dat tevens directeur

gestelde eisen en het tijdsbeslag.

bestuursbureau is, is hoger dan de voormalige sugges
tie van de Pensioenfederatie. De rechtvaardiging

79. Het bestuur is terughoudend als het gaat om

daarvan kan worden gezocht in het bredere taken

prestatie-gerelateerde beloningen. Prestatie-gerela

pakket en de grotere verantwoordelijkheden die de

teerde beloningen zijn niet hoger dan 20 procent van

directiepositie met zich meebrengt. De beloning valt

de vaste beloning. Ze zijn niet gerelateerd aan de

binnen de Wnt.

financiële resultaten van het fonds.
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6.
Pensioenparagraaf
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SAAPF kent vijf collectiviteitkringen, te weten:
•
Kring DC
•
Kring DB Premie
•
Kring DB Stabiliteit
•
Kring DB Koopkracht
•
Pensioenfondsenkring

In het verslagjaar 2016 hebben alle bij SAAPF aangeslo
ten werkgevers hun pensioenregeling ondergebracht in
Kring DC. De opzet van de Kring DC en de belangrijkste
kenmerken van de (standaard) pensioenregelingen in
Kring DC zijn in dit hoofdstuk opgenomen.

6.1.

Kenmerken DC-pensioenregeling

Binnen Kring DC worden zowel bruto als netto

Elk van de standaard kringen heeft een eigen karakteristiek,
zowel qua risicohouding en beleggingsbeleid als qua
pensioenregeling.

pensioenregelingen uitgevoerd. De reden hiervan is
dat op die manier beide pensioenregelingen, die
hetzelfde karakter hebben (premieovereenkomst), op
dezelfde wijze uitgevoerd kunnen worden. Dit brengt
kostenefficiëntie met zich mee. Door het onderbrengen
van zowel bruto als netto pensioenregelingen in
Kring DC is financiële en fiscale hygiëne eenvoudiger te
realiseren tegen een lagere prijs. Indien de netto

De DC kring is qua vermogensbeheer een pure

pensioenregelingen worden ondergebracht in een

DC-regeling: er wordt een vaste premie in rekening

aparte Collectiviteitkring leidt dit, vanwege het (over

gebracht waarvan het grootste deel wordt gebruikt

het algemeen) beperkt aantal deelnemers en relatief

voor individuele vermogensopbouw en een beperkt

lage pensioenkapitalen, tot een te hoog kostenniveau.

deel voor de verzekering van nabestaandenpensioen
en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

De netto pensioenregelingen worden binnen Kring DC

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

strikt gescheiden uitgevoerd van de bruto pensioen

wordt een ouderdomspensioen ingekocht vanuit het

regelingen. Zo gelden er voor de netto pensioen

individueel opgebouwde pensioenkapitaal.

regelingen andere premiestaffels en (kosten)opslagen
dan voor de bruto pensioenregelingen. Er ontstaat

In de verslagperiode is de DC Kring operationeel en

daarmee ook een gescheiden financiële administratie

bevat uitsluitend premiebetalende actieve deelnemers.

naar werkgevers. Indien een werknemer deelneemt

Er zijn nog geen uitkeringsgerechtigde deelnemers.

aan zowel een bruto- als een netto pensioenregeling,
dan wordt op deelnemersniveau separaat getoond wat

6. Pensioenparagraaf

In de verslagperiode waren de DB-Kringen nog niet

de hoogte is van de opgebouwde (bruto en netto)

operationeel. Vanaf 1 januari 2017 zijn werkgevers en

pensioenkapitalen, de ingelegde premies en de

deelnemers toegetreden tot deze kringen.

behaalde rendementen daarop.
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Bruto pensioenregeling

Karakter pensioenovereenkomst

Premieovereenkomst (beschikbare premieregeling)

Standaard pensioendatum

De dag waarop de 67-jarige leeftijd wordt bereikt

Pensioengevend salaris

 e salarisbestanddelen die op grond van de pensioenregeling
D
in aanmerking worden genomen.
 et Pensioengevend salaris (op voltijdbasis) bedraagt nooit
H
meer dan het in enig jaar geldende bedrag als opgenomen in
artikel 18ga van de Wet op de Loonbelasting 1964 opgenomen
bedrag.

Franchise

 et deel van het Pensioengevende salaris waarover ingevolge
H
de pensioenregeling geen pensioen wordt opgebouwd.
De franchise bedraagt nooit minder dan de in de Wet op de
loonbelasting 1964 opgenomen minimale franchise.

Pensioengrondslag

Pensioengevend salaris minus de franchise

Beschikbare Premie

 en in de pensioenregeling opgenomen percentage van de
E
pensioengrondslag (naar leeftijd oplopende staffel)

Ouderdoms- en partnerpensioen (na pensioendatum)

 an het beschikbare pensioenkapitaal wordt in principe op de
V
pensioendatum een levenslang ouderdoms- en partner
pensioen aangekocht.

Partnerpensioen op risicobasis (voor pensioendatum)

 et partnerpensioen op risicobasis voor deelnemers is in
H
principe verzekerd op basis van een middelloonsysteem en
bedraagt:
• voor ieder deelnemersjaar tot aan het overlijden: het in de
pensioenregeling opgenomen percentage vermenigvuldigd
met de Pensioengrondslag in het betreffende
deelnemersjaar; en
•v
 oor ieder toekomstig deelnemersjaar (vanaf het overlijden
tot aan de standaard pensioendatum): het in de
pensioenregeling opgenomen percentage vermenigvuldigd
met de laatst vastgestelde Pensioengrondslag.

	
Het is ook mogelijk om het partnerpensioen op risicobasis te
verzekeren op basis van een eindloonsysteem
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Bruto pensioenregeling:

6. Pensioenparagraaf

Wezenpensioen op risicobasis (voor pensioendatum)

 et wezenpensioen op risicobasis voor deelnemers is in
H
principe verzekerd op basis van een middelloonsysteem en
bedraagt.
• voor ieder deelnemersjaar tot aan het overlijden: het in de
pensioenregeling opgenomen percentage vermenigvuldigd
met de Pensioengrondslag in het betreffende
deelnemersjaar; en
•v
 oor ieder toekomstig deelnemersjaar (vanaf het overlijden
tot aan de standaard pensioendatum): het in de
pensioenregeling opgenomen percentage vermenigvuldigd
met de laatst vastgestelde Pensioengrondslag.
Het is ook mogelijk om het wezenpensioen op risicobasis te
verzekeren op basis van een eindloonsysteem

ANW-hiaatpensioen

 et ANW-hiaatpensioen is optioneel en bedraagt maximaal
H
het bedrag als genoemd in artikel 17 eerste lid van de
Algemene nabestaandenwet

Voortzetting deelname bij arbeidsongeschiktheid

 e deelname wordt premievrij voortgezet op basis van een
D
6-klassen systeem als voldaan wordt aan de in de
Pensioenregeling opgenomen voorwaarden

Vervroegen en uitstellen van de standaard pensioendatum

 ervroegen is mogelijk vanaf 5 jaar voor de betreffende
V
deelnemer geldende AOW-leeftijd. Uitstel is mogelijk tot 5 jaar
na de voor betreffende deelnemer geldende AOW-leeftijd.

Variatie (hoog-laag)

 et is mogelijk om gedurende maximaal 10 jaar vanaf de
H
(werkelijke) pensioendatum eerst een hoge uitkering en
daarna een lagere uitkering te krijgen

Uitruil bij uitdiensttreding

 tandaard indien partner bekend. Ook mogelijk op verzoek
S
indien geen partner bekend is.

Deeltijdpensioen

 eeltijdpensioen is mogelijk vanaf 5 jaar voor de betreffende
D
deelnemer geldende AOW- leeftijd

Toeslag

 e toeslag op pensioenrechten bedraagt maximaal de stijging
D
van de Consumentenprijsindex voor alle huishoudens
(afgeleid), over de periode 1 oktober van enig jaar ten opzichte
van 1 oktober van het jaar daarvoor.
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Netto pensioenregeling:

Karakter pensioenovereenkomst

Premieovereenkomst (beschikbare premieregeling)

Standaard pensioendatum

De dag waarop de 67-jarige leeftijd wordt bereikt

Pensioengevend salaris

 e salarisbestanddelen die op grond van de pensioenregeling
D
in aanmerking worden genomen.
			
Franchise	
Het in enig jaar geldende bedrag als opgenomen in artikel
18ga van de Wet op de Loonbelasting 1964.
Pensioengrondslag

Pensioengevend salaris minus de franchise

Beschikbare Premie

 en in de pensioenregeling opgenomen percentage van de
E
pensioengrondslag (naar leeftijd oplopende staffel)

Ouderdoms- en partnerpensioen (na pensioendatum)	Van het beschikbare pensioenkapitaal wordt in principe een
levenslang ouderdoms- en partnerpensioen aangekocht.
Partnerpensioen op risicobasis (voor pensioendatum)	Het partnerpensioen op risicobasis voor deelnemers is
optioneel en in principe verzekerd op basis van een
middelloonsysteem en bedraagt.
		
•	voor ieder deelnemersjaar tot aan het overlijden: het in de
pensioenregeling opgenomen percentage vermenigvuldigd
met de Pensioengrondslag in het betreffende
deelnemersjaar; en
		
•	voor ieder toekomstig deelnemersjaar (vanaf het overlijden
tot aan de standaard pensioendatum): het in de
pensioenregeling opgenomen percentage vermenigvuldigd
met de laatst vastgestelde Pensioengrondslag.
		Het is ook mogelijk om het partnerpensioen op risicobasis te
verzekeren op basis van een eindloonsysteem
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Netto pensioenregeling

Wezenpensioen op risicobasis (voor pensioendatum)	Het wezenpensioen op risicobasis voor deelnemers is
optioneel in principe verzekerd op basis van een
middelloonsysteem en bedraagt:
• voor ieder deelnemersjaar tot aan het overlijden: het in de
pensioenregeling opgenomen percentage vermenigvuldigd
met de Pensioengrondslag in het betreffende
deelnemersjaar; en
•v
 oor ieder toekomstig deelnemersjaar (vanaf het overlijden
tot aan de standaard pensioendatum): het in de
pensioenregeling opgenomen percentage vermenigvuldigd
met de laatst vastgestelde Pensioengrondslag.
	Het is ook mogelijk om het wezenpensioen op risicobasis te
verzekeren op basis van een eindloonsysteem
Voortzetting deelname bij arbeidsongeschiktheid	De deelname wordt premievrij voortgezet op basis van een
6-klassen systeem als voldaan wordt aan de in de
Pensioenregeling opgenomen voorwaarden
Vervroegen en uitstellen van de standaard pensioendatum	Vervroegen is mogelijk vanaf 5 jaar voor de betreffende
deelnemer geldende AOW-leeftijd. Uitstel is mogelijk tot 5 jaar
na de voor betreffende deelnemer geldende AOW-leeftijd.
Variatie (hoog-laag)	Het is mogelijk om gedurende maximaal 10 jaar vanaf de
(werkelijke) pensioendatum eerst een hoge uitkering en
daarna een lagere uitkering te krijgen
Uitruil bij uitdiensttreding	Standaard indien partnerpensioen is verzekerd en partner
bekend is. Ook mogelijk op verzoek indien geen partner
bekend is.

6. Pensioenparagraaf

Deeltijdpensioen

 eeltijdpensioen is mogelijk vanaf 5 jaar voor de betreffende
D
deelnemer geldende AOW- leeftijd

Toeslag

 e toeslag op pensioenrechten bedraagt maximaal de stijging
D
van de Consumentenprijsindex voor alle huishoudens
(afgeleid), over de periode 1 oktober van enig jaar ten opzichte
van 1 oktober van het jaar daarvoor.
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Bruto pensioenregelingen

6.2.	Productaanbod en Modules
binnen Kring DC
Het productaanbod in Kring DC is vormgegeven
door twee proposities met als werknamen ‘Slim’ en
‘Samen’. Binnen deze proposities zijn verschillende
modules beschikbaar die complementair zijn aan

Modules

Varianten

Slim

Samen

Ouderdomspensioen

• verplicht af te nemen

✔

✔

• Automatisch sturen
		
• Zelf beleggen

• alle deelnemers (default)

✔

✔

Partnerpensioen

• verplicht af te nemen
• onbepaalde partner
• op risicobasis

✔

✔

Wezenpensioen

• verplicht af te nemen
• onbepaald kind
• op risicobasis

✔

✔

ANW-hiaatpensioen (verplicht)

• optioneel: verplicht voor
alle deelnemers

✔

✔

ANW-hiaatpensioen (vrijwillig)

• optioneel: vrijwillig af te nemen
door deelnemer

Premievrijstelling bij arbeids
ongeschiktheid voor de premies
van de afgenomen modules

• verplicht af te nemen

• keuze deelnemer

✔

elkaar. Hierdoor is er geen sprake van dubbele
dekkingen. In onderstaande tabel worden het
productaanbod en de verschillende modules
binnen de bruto en netto pensioenregelingen
schematisch weergegeven.
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✔

✔

✔
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Netto pensioenregelingen
Modules

Varianten

Slim

Samen

Ouderdomspensioen

• verplicht af te nemen

✔

✔

• Automatisch sturen
		
• Zelf beleggen

• alle deelnemers (default)

✔

✔

Het Bestuur van SAAPF beslist jaarlijks of en in

✔

pensioenen) in de Kring DC kan worden verleend.

• keuze deelnemer

6.3.

Toeslagbeleid

In 2016 is geen toeslag verleend.

hoeverre een toeslag op pensioenrechten (ingegane
Alleen als en voor zover de middelen van Kring DC,

Partnerpensioen

• vrijwillig af te nemen
• onbepaalde partner
• op risicobasis

✔

✔

naar het oordeel van het Bestuur van SAAPF, tenminste
toereikend zijn, wordt een toeslag verleend. De toeslag
verlening op pensioenrechten is voorwaardelijk. De
ambitie voor de voorwaardelijke toeslag is de stijging

Wezenpensioen

• vrijwillig af te nemen
• onbepaald kind
• op risicobasis

✔

✔

van de Consumentenprijsindex. Voor deze voorwaarde
lijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt
geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit
beleggingsrendement gefinancierd.

Premievrijstelling bij arbeids
ongeschiktheid voor de premies
van de afgenomen modules

• verplicht af te nemen

✔

✔

Het Bestuur van SAAPF beslist daarnaast, indien en
voor zover voldaan wordt aan de in artikel 137 lid 2
onder c PW gestelde voorwaarden en aan de fiscale
wet- en regelgeving, jaarlijks per 1 januari of en in
hoeverre een in het verleden niet verleende toeslag of
een in het verleden doorgevoerde korting van pensi
oenrechten gecompenseerd kan worden (zogenoemde
inhaaltoeslag).
De toeslagruimte wordt als volgt bepaald. Het Bestuur
van SAAPF streeft, rekening houdend met een even
wichtige belangenafweging, ernaar de voorwaardelijke
toeslag te verlenen. Hiertoe beoordeelt het Bestuur
jaarlijks of en in hoeverre het verlenen van een toeslag
mogelijk is. Het Bestuur van SAAPF betrekt in zijn
beoordeling onder meer:

6. Pensioenparagraaf
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• de financiële positie van Kring DC en de eisen die de
Pensioenwet daaraan stelt in het algemeen én;
• de beleidsdekkingsgraad van Kring DC.
Voor de toe te kennen toeslag hanteert het Bestuur van
SAAPF de onderstaande leidraad. Het Bestuur kan
besluiten om van deze leidraad af te wijken.
• als de beleidsdekkingsgraad van Kring DC lager is
dan 110% worden geen toeslagen verleend;
• als de beleidsdekkingsgraad van Kring DC boven
de 110% is dan wordt er (gedeeltelijke) toeslag
verleend voor zover deze in de toekomst te
realiseren is;
• als de beleidsdekkingsgraad van Kring DC hoger is
dan de dekkingsgraad berekend conform de toeslag
regel (TBI-grens, zijnde de dekkingsgraad waarboven
volledige indexatie kan plaatsvinden), kan een
volledige toeslag worden verleend.
Inhaaltoeslagen worden verleend als dit wettelijk is
toegestaan.

6.4.	Waardeoverdrachten van en
naar Kring DC
In 2016 hebben geen (inkomende en uitgaande)
waardeoverdrachten plaatsgevonden in Kring DC.
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De jaarcijfers van SAAPF over de verslagperiode betreffen de
periode van 14 oktober 2015 tot en met 31 december 2016
waarvan het grootste gedeelte een periode betrof waarin
werd gewerkt om de vergunning van DNB te verkrijgen.

even hoog als het belegd vermogen en is de dekkings
graadberekening beperkt in waarde. Een maandelijkse
dekkingsgraad hoefde in de verslagperiode om die
reden dan ook niet bij DNB te worden gerapporteerd.

7.2.	Uitvoeringskosten pensioen
regeling
De uitvoeringskosten van de pensioenregelingen
Vanaf de start van de oprichtingsactiviteiten is

binnen pensioenfondsen vormen een belangrijke

gestreefd naar een vergunningverlening per

graadmeter: met name de kosten per deelnemer zijn

1 januari 2016. De onbekendheid rond de uitwerking

een belangrijk criterium. Datzelfde geldt in mogelijk

en operationalisering van de wet- en regelgeving voor

nog sterkere mate voor het fonds: SAAPF dankt haar

APF’s heeft geleid tot een vertraging in dat proces.

bestaansrecht aan kostendeling. In haar missie is ook

De vergunning is per 15 juli 2016 verkregen en pas

opgenomen te streven naar zo veel mogelijk pensioen

vanaf die datum kon worden gestart met het verwer

per euro inleg.

ven van klanten en het opbouwen van pensioen
kapitaal voor deelnemers in de DC-Kring. De realisatie

De verslagperiode betreft 2015 en 2016, waarbij een

van ambities heeft eveneens vertraging opgelopen.

groot deel van die periode nog geen vergunning was
verkregen. De werkzaamheden waren gericht op het

De cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening geven

verkrijgen van die vergunning, waarna slechts een half

dan ook geen reëel beeld van de kosten in relatie tot

jaar de pensioenactiviteiten van het fonds konden

de omvang van het fonds en de kosten per deelnemer

starten. De werkgevers die in 2016 tot het fonds zijn

in de operationele fase. Gebruikelijke cijfers als kosten

toegetreden hebben slechts een beperkt aantal

per deelnemer en de ontwikkeling van de dekkings

maanden premie betaald en voor belegd vermogen

graad zouden dan ook een vertekend beeld geven. In

gezorgd. De kosten van de pensioenuitvoering

deze financiële paragraaf worden dan ook de achter

(2016: 1.029) geven dan ook een sterk vertekend beeld

gronden hiervan kort toegelicht.

ten opzichte van andere pensioenfondsen in een
operationele fase.

7.1.

7. Financiële paragraaf

Dekkingsgraad en solvabiliteit

In de verslagperiode zijn alle werkgevers toegetreden

7.3.

tot de Kring DC en zijn nog geen uitkeringen ingegaan.

De kosten van vermogensbeheer omvatten de kosten

Kosten vermogensbeheer

Daarmee zijn de verplichtingen aan de deelnemers

die door de custodian en vermogensbeheerder direct
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bij het fonds in rekening zijn gebracht. Deze kosten

aanloopfase. Deze is in de jaarrekening verantwoord. In

ongewenste situatie. Het fonds is met DNB in gesprek

bestaan over de verslagperiode uit de kosten voor

juni 2017 heeft het Bestuur van SAAPF overeenstem

om deze ongewenste situatie op te lossen. Dit wordt in

fiduciair beheer en bewaarloon (€ 156).

ming bereikt over een vervangende financiering (zie

9.4 nader toegelicht.

De beheerkosten die door de vermogensbeheerders

ook 11.5).

ten laste van beleggingsfondsen zijn gebracht zijn
onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten.

Uit de business case bleek dat het fonds vanaf de start

Deze bedragen over de verslagperiode € 2.159.

nog niet kon beschikken over eigen vermogen dat als
weerstandsvermogen kan gelden, zoals in de Pensioen

Transactiekosten zijn onderdeel van de aan- en

wet voorgeschreven. Achmea heeft hiertoe een faciliteit

verkooptransacties van beleggingen. Deze zijn even

ter beschikking gesteld om in het vereiste weerstands

eens onderdeel van de indirecte beleggingsopbreng

vermogen te voorzien. Tot het wettelijk vereiste

sten en bedragen over de verslagperiode € 3.283.

maximum van EUR 20 miljoen stelt Achmea 50% van
het op dat moment vereiste weerstandsvermogen als
schenking ter beschikking en voor 50% als lening. Deze

7.4.

Financiering aanloopfase

lening is rentedragend en kent geen vaste reguliere of

Voorafgaand aan de oprichting van SAAPF is een

finale aflossingsverplichting. De lening wordt opeisbaar

business case ontwikkeld. Op basis van verwachte

als het fonds niet aan haar betalingsverplichtingen

ontwikkelingen is onderkend dat het fonds in de

jegens Achmea voldoet of als het fonds haar status als

aanloopperiode meer governance kosten zal maken

APF eindigt. DNB noemt dat in haar toelichting een

dan hiervoor aan dekking zal worden ontvangen.

‘niet-aflosbare lening’. SAAPF heeft die naam ook

Belangrijke reden daarvoor ligt in het niveau van de

gebruikt in de jaarrekening.

governance kosten: het in stand houden en het tot
bloei brengen van een APF brengt een hoeveelheid
kosten met zich mee, ongeacht het aantal deelnemers.

7.5.

Zodra een bepaald volume is bereikt, ontstaat vol

De Pensioenwet volgend, moet SAAPF binnen de

Opslagen

doende dekking. SAAPF creëert schaalvoordelen in

Kring DC een solvabiliteitsopslag hanteren voor het

administratie, vermogensbeheer en besturing. Kosten

MVEV (Minimaal Vereist Eigen Vermogen). Dit MVEV

deling door schaalgrootte is een belangrijk bestaans

moet worden gevormd voor onvoorziene risico’s.

recht van een APF.

Echter, fiscale wetgeving staat niet toe om voor deze
opslag een premie te heffen, zodat voor de MVEV

Achmea heeft op basis van de business case een

voorziening geen financiering beschikbaar is. Uit wet-

kortlopende lening aan SAAPF verstrekt voor de

en regelgeving vloeit voort dat om dit MVEV te vormen,

tijdelijke dekking van de governance kosten in de

de pensioenkapitalen gekort moeten worden. Dit is een
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Het hoofdstuk Vermogensbeheer beschrijft de basis waarop
SAAPF haar beleid heeft ingericht. In 8.1 zijn de investment beliefs
opgenomen, aangevuld met een korte beschrijving hoe die
uitwerken. In 8.2 wordt een algemeen beeld van de economische
ontwikkelingen in de verslagperiode geschetst. De afdekking van
het renterisico en het valutarisico zijn in 8.3 en 8.4 opgenomen.

portefeuilles van de kringen zodanig in dat de
rendements-/risico profielen op lange termijn
hierbij zo goed mogelijk aansluiten. Korte termijn
afwijkingen hiertussen zijn binnen van te voren
aangegeven grenzen toelaatbaar.
2.	
Wij beleggen niet uitsluitend in risicovrije
beleggingen omdat het nemen van beleggings
risico's op lange termijn wordt beloond door een
hoger (verwacht) rendement in vergelijking met

De ontwikkelingen rond de verschillend asset classes zijn
opgenomen in de paragrafen 8.5 t/m 8.7 te weten vastrentende
waarden, aandelen en derivaten. Paragraaf 8.8 beschrijft hoe
SAAPF invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord
beleggen. Een vooruitblik naar de komende periode is in 8.9
opgenomen. De beheerkosten van het belegd vermogen worden
in 8.10 toegelicht.

risicovrije beleggingen. Daarbij streven wij naar
een goede diversificatie of spreiding over de
verschillende beleggingscategorieën/producten en
stijlen, dit is de meest eenvoudige manier om te
komen tot een meer evenwichtige portefeuille in
termen van rendement en risico.
3.	
Het beheer van de beleggingen richt zich op
lange(re) termijn ontwikkelingen en niet op
market-timing. Op lange termijn volgen de
marktprijzen van beleggingen de ontwikkeling van
de bijbehorende onderliggende reële markten.
Bij het inrichten van de beleggingsportefeuille(s) is het
derhalve van groot belang een visie te hebben op de

Elke kring kent een eigen risicohouding, passend bij het

lange termijn ontwikkelingen. Op korte termijn is

karakter van die kring. Omdat deze niet generiek voor

weliswaar sprake van “over - en undershootings

SAAPF zijn, is in de jaarrekening per kring een risico

effecten”, omdat financiële markten sterk reageren op

paragraaf opgenomen.

onverwachte gebeurtenissen, maar het is evenwel heel
moeilijk zo niet onmogelijk de korte termijn prijsafwij

8.1.

Investment beliefs

gingsportefeuille gaan we daarom bewust zeer

weergegeven.

terughoudend om met het hanteren van korte termijn

1.	
Doelstellingen, beleidsuitgangspunten, waaron

voorspellingen.

der de risicohouding, en pensioenverplichtingen

8. Vermogensbeheer

kingen te voorspellen. Bij het beheren van de beleg

Onderstaand zijn de investment beliefs van het fonds

4.	
Wij dekken de risico’s waar in onze ogen geen

zijn leidend voor de samenstelling van de

adequate beloning tegenover staan af. Voor elke

beleggingsportefeuilles. Wij richten de beleggings

beleggingscategorie beoordelen wij periodiek of
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(gedeeltelijke) valuta-afdekking risico-verlagend

c.	Bij inefficiënte markten met inefficiënte indices:

werkt op de onderliggende beleggingen. Het

smart-actief beheer. Naast dat wij gebruik maken

renterisico en inflatierisico worden per kring in die

van bovenstaande mogelijkheden, trens, anoma

mate afgedekt die aansluit bij het ambitieniveau en

lieën en inefficiënties geven wij beheerders de

de pensioenverplichtingen.

ruimte om met actieve implementatie keuzes

5.	
Wij beleggen alleen in instrumenten die wij
volledig begrijpen.
6.	
Gegeven ons governance budget hebben wij

waarde toe te voegen.
d.	Bij inefficiënte markten met efficiënte indices:
actief beheer. Dit doen wij indien wij ervan

voorkeur voor beheersbare niet complexe

overtuigd zijn dat de geselecteerde vermogens

beleggingen. Wij kiezen alleen voor opname van

beheerders op langere horizon structureel de

complexe beleggingen indien deze het risico/

markt, ook na aftrek van veelal hogere kosten,

rendementsprofiel van de portefeuille naar ver
wachting sterk verbeteren.
7.	
Wij kiezen, afhankelijk van het type markt en
index, voor passief, smart passief, smart actief
of actief beheer. Wij onderscheiden twee assen;

weten te verslaan.
8.	
We beleggen in derivaten voor zover dit helpt de
portefeuille efficiënt te kunnen sturen en
risico’s te kunnen beheersen.
9.	
Maatschappelijk verantwoord beleggen loont.

efficiëntie van indices en efficiëntie van markten.

Wij integreren maatschappelijk verantwoord

Efficiënte indices zijn indices waarbij de index de

beleggen in onze portefeuilles omdat wij geloven

beste invulling geeft van de marktportefeuille. Bij

dat beleggingen in duurzame beleggingen hand in

inefficiënte indices kan op basis van wetenschappe

hand kunnen gaan met het behalen van gestelde

lijk onderzoek toegevoegde waarde worden gevon

rendementsdoelstellingen

den in het gebruik van factoren als Value, Quality,
Size, Momentum en Low Volatility.

10.	 Wij streven naar operationele efficiëntie in ons
beleggingsproces. Wij beleggen zo kostenefficiënt
mogelijk omdat we ons bewust zijn dat kosten zwaar

	Bij elk van de vier mogelijke combinaties maken wij

drukken op het pensioenresultaat.

verschillende keuzes.
a.	Bij efficiënte markten met een efficiënte index:
passief beheer. Zo goedkoop en efficiënt
mogelijk.
b.	Bij efficiënte markten met inefficiënte indices:
smart-passief beheer. Tegen lage kosten willen
wij gebruik maken van slimme beleggingsmoge
lijkheden, trends, anomalieën en inefficiënties.

8. Vermogensbeheer
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8.2.	Terugblik economie en
financiële markten

8.3.

Afdekking renterisico

Het renterisico is het risico dat een rentebeweging de

naar een dieptepunt van -0,19%. Net als in 2015 was

2016 stond in het teken van onverwachte politieke

financiële situatie van de DC-kring negatief of positief

een grote drijver hierachter het beleid van de centrale

gebeurtenissen. Eind juni verraste de Britse bevolking

beïnvloedt. Dit risico ontstaat doordat beleggingen en

banken. De Amerikaanse centrale bank (Fed) was het

door met een meerderheid voor uittreding uit de

verplichtingen niet in dezelfde mate gevoelig zijn voor

hele jaar terughoudend met het verhogen van de

Europese Unie (Brexit) te stemmen. De uitslag van het

rentebewegingen. Het renterisico neemt af naarmate

rente en de Europese centrale bank (ECB) heeft het

Brexit-referendum typeert de heersende onvrede

de rentegevoeligheid van de beleggingen meer over

opkoopprogramma zelf uitgebreid en begonnen ook

onder grote delen van de bevolking en de verdeeldheid

eenkomt met de rentegevoeligheid van de verplichtin

bedrijfsobligaties op te kopen. Een grote schok

in de samenleving. Tijdens de Amerikaanse presidents

gen. Het renterisico op verplichtingen (rentegevoelig

voor de markten was de uitkomst van het Britse

verkiezingen werd duidelijk dat de ontevredenheid niet

heid van het in te kopen inkomen) in de DC-kring wordt

EU referendum.

tot Europa beperkt blijft. Tegen alle opiniepeilingen in

(gedeeltelijk) afgedekt door financiële instrumenten. In

won Donald Trump de strijd om het presidentschap

de verslagperiode was nog geen sprake van in te kopen

In de tweede helft van het jaar steeg de rente weer.

van Hillary Clinton. Vervolgens stemde begin december

inkomen omdat nog geen deelnemers uitkeringsge

Een groot event was de overwinning van Donald

een grote meerderheid van de Italiaanse kiezers tegen

rechtigd waren.

Trump. Naast de overwinning hebben de republikeinen

de voorgenomen constitutionele hervormingen.

In het eerste helft van 2016 daalde de Duitse rente

ook een meerderheid behaald in het congres. Trump
heeft beloofd om de economie een boost te geven. Een

De westerse economieën zijn vooralsnog bestand

8.4.

Afdekking valutarisico

tegen deze politieke veranderingen die veel onzeker

Het valutarisico is het risico dat wisselkoersschomme

Onder andere zal er een infrastructureel investerings

heid met zich meebrengen. De economische groei in

lingen de waarde van een belegging beïnvloeden. Dit

programma starten en zullen de belastingen verlaagd

zowel de Verenigde Staten als in Europa was in 2016

risico is voor de DC-kring beperkt: het grootste gedeelte

worden. De impact op de markten was groot. Hogere

gematigd positief en vrij stabiel. De verbeteringen in de

van de beleggingsportefeuille heeft als onderliggende

groei en inflatieverwachtingen werden ingeprijsd en dat

economische situatie zijn onder andere zichtbaar op de

waarde euro’s. Daarnaast wordt voor het deel van de

trok ook de rentes omhoog. De Fed maakte dan

arbeidsmarkt. De inflatiecijfers zijn nog laag, maar

beleggingen die niet in euro’s genoteerd zijn het

uiteindelijk toch de stap om de rente met een kwart

lopen langzaam op. Het herstel van de olieprijs is de

valutarisico afgedekt binnen de fondsen waarin wordt

procent te verhogen. De Amerikaanse rente steeg naar

belangrijkste oorzaak hiervan. Door de onrust op de

geïnvesteerd.

een niveau van 2,44% na op een stand van 1,36%

cocktail van maatregelen zou daarvoor moeten zorgen.

financiële markten en de angst voor een wereldwijde

gestaan te hebben eerder in het jaar. Trumps overwin

groeivertraging in de eerste maanden van het jaar,

ning was ook in Europa te voelen, de Duitse rente steeg

bleef het monetaire beleid ruim.

8.5.

Vastrentende waarden

Het doel van het vastrentende waarden mandaat is om

naar de niveau van 0,21% na het dieptepunt van
-0,19%.

De Europese Centrale Bank (ECB) zorgde voor extra

een veilige basis te bieden binnen de beleggingsporte

monetaire stimulansen door de depositorente te

feuille en hiermee aan de nominale verplichtingen van

Het relatieve resultaat was positief over het jaar. Dit

verlagen en haar opkoopprogramma te continueren.

het fonds te kunnen voldoen.

werd voornamelijk veroorzaakt door looptijdenposities

De Amerikaanse centrale bank (Fed) was zeer terug

(duratie) en curveposities. Landenposities en selectie

houdend met het verkrappen van het monetaire beleid.
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van individuele obligaties droegen positief bij aan de

steeds ruim 8% (eur hedged). De waardering aan het

behaalde performance.

begin van het jaar was erg aantrekkelijk wat onder meer
tot instroom in zowel LC als HC heeft geleid.

High Yield

2016 was echter geen makkelijk jaar, zeker niet het

In 2016 herstelde de beleggingscategorie Global High

vierde kwartaal. Sinds de Amerikaanse verkiezingen in

Yield zeer sterk van de verliezen die een jaar eerder

November zijn de rendementen van beide categorieën

werden gerealiseerd en zal de boeken ingaan als één

(LC en HC) negatief. De winst van Trump had een

van de beste jaren van deze eeuw. Het jaar begon nog

behoorlijk negatieve impact op Mexico, gegeven de

moeizaam, maar vanaf februari ging de markt fors

anti-Mexico retoriek in zijn verkiezingscampagne. Over

omhoog onder aanvoering van stijgende grondstof

2016 verloor Mexico 17% waarbij het grootste deel van

prijzen. Hiervan konden met name de sectoren energie

het verlies kwam door een waardedaling van de

en metaal- en mijnbouw stevig profiteren. Ook de

Mexicaanse peso. Met name de onzekerheid over de

‘search for yield’ in de lage rente omgeving droeg bij

implicaties over het beleid van de nieuwe president en

aan het rendement. De Amerikaanse index presteerde

de dreiging van een meer protectionistisch handels

aanzienlijk beter dan de Europese index vanwege de

beleid drukt op de beleggingscategorie.

hogere gevoeligheid voor grondstofprijzen en de
gemiddeld lagere kredietwaardigheid van de bedrijven.

De waardering is nog steeds aantrekkelijk maar waar

Politieke omstandigheden als de Brexit stem en de

2016 veel instroom naar de categorie had is dat voor

verkiezing van Donald Trump tot president van de

2017 allerminst zeker. De yields op LC en HC zijn echter

Verenigde Staten hadden geen (langdurige) negatieve

zowel in absolute als in relatieve zin nog steeds

impact op de markt. Ook de renteverhoging die in

aantrekkelijk ten opzichte van de yields op obligaties uit

december in de VS plaatsvond bracht geen kentering

ontwikkelde markten.

teweeg in het positieve sentiment.

Emerging Markets Debt

8.6.

Aandelen

2016 was een fantastisch jaar voor beleggen in obligaties

2016 Aandelen in Vogelvlucht

uit opkomende markten. Het rendement op obligaties in

Ondanks de volatiliteit bleek 2016 een uitstekend jaar

lokale valuta (LC) was het één na hoogste rendement

voor aandelenbeleggers.

van alle beleggingscategorieën wereldwijd. De categorie
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als geheel behaalde een rendement van ruim 13% (in

De start van het jaar was echter minder. In de maanden

euro unhedged). Zowel de rente als de valutacomponent

voorafgaande aan de start van het nieuwe jaar werd de

hebben hier beide positief aan bijgedragen. Het rende

stemming vooral gedrukt door de dalende olieprijs en

ment op obligaties opkomende markten genoteerd in

een teruggang van de Chinese economie. Ook de angst

USD (HC) bleef hierbij iets achter met een return van nog

voor een recessie in de VS zorgde aanvankelijk voor
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een verdere druk op aandelen en aan het eind van het

dalende grondstoffenprijzen eisten hun tol aan de

eerste kwartaal noteerde de MSCI World Index ruim 5%

grondstof exporterende landen.

(€ %) lager. Vooral defensieve en op (laag) risico geënte

2.	Engagement: het aangaan van de dialoog met
ondernemingen
3.	Corporate Governance en stemmen op aandeel

aandelenstrategieën profiteerden gedurende het

houdersvergaderingen

eerste kwartaal. Het monetaire beleid van centrale

8.7.

Derivaten

banken bleef onverminderd accomoderend en gedu

Het pensioenfonds belegt in de DC-kring alleen in

inzichtelijk maken van Environmental, Social en

rende het kwartaal herstelde dan ook het vertrouwen

derivaten voor zover deze bijdragen tot een verminde

Governance als onderdeel van het beleggingsproces

onder aandelenbeleggers. Dit vertrouwen liep vervol

ring van het beleggingsrisico of als zij een doeltreffend

gens snel averij op vanwege de Brexit. Maar gesterkt

portefeuillebeheer vergemakkelijken.

4.	ESG integratie in de beleggingsprocessen: het

5.	Monitoring maatschappelijk verantwoord beleggen
beleid externe managers.

door een aantrekkende economische groei in de
Verenigde Staten en het uitblijven van renteverhogin

8.8.	Maatschappelijk verantwoord
beleggen

8.9.

wederom terug naar aandelen. De verliezen bleven
echter beperkt en het tweede kwartaal sloot zelfs circa

SAAPF heeft er voor gekozen om een verantwoord

wijzen op een aanhoudend groeimomentum in 2017.

3,5% hoger. Ook het beleggingsklimaat in het derde en

beleggingsbeleid toe te passen. Dit beleid bestaat uit

Dit geldt zowel voor de Verenigde Staten als voor de

vierde kwartaal werd gekenmerkt door ‘risk on’. De

engagement, corporate governance en stemmen op

eurozone. In de Verenigde Staten kan de economie nog

verkiezing van Trump en gunstige ontwikkeling van de

aandeelhoudersvergaderingen en het uitsluiten van

een positieve impuls krijgen van de aangekondigde

werkloosheid in de VS deden beleggers versneld uit

ondernemingen van het belegbaar universum. Het

stimuleringsplannen van de nieuwe president Donald

obligaties en in aandelen stappen. Het meest hiervan

verantwoord beleggingsbeleid wordt mede vormgege

Trump. Via lagere belastingen, plannen voor grootscha

profiteerden de cyclische sectoren waaronder energie,

ven binnen de modules en bouwstenen.

lige infrastructuurprojecten en deregulering wil hij de

gen door de centrale banken, keerden beleggers

Vooruitblik

Leidende indicatoren, zoals de inkoopmanagerindices,

economie stimuleren. Deze plannen gecombineerd met

basismaterialen en industrie. De nuts-, de gezondheids
sector en de consumenten gedreven sectoren bleven

Het fonds volgt hierbij de uitgangspunten van het

de lage Amerikaanse werkloosheid zetten ook

ruim achter bij de ‘risk on’ trend. Aandelen met een

Global Compact van de Verenigde Naties. Deze zijn

opwaartse druk op de inflatie. In de eurozone is de

laag risico en zogenoemde kwaliteitsaandelen presteer

gebaseerd op internationale verdragen, onder andere

inflatiedruk lager, al is de deflatie-angst weggeëbd.

den in het eerste kwartaal nog redelijk, maar waren

afgeleid van de Universele verklaring van de rechten

voor de rest van het jaar compleet uit de gratie en

van de mens, de verklaring van de Internationale

In de Verenigde Staten vindt nu langzaamaan een draai

werden ingeruild voor laag gewaardeerde aandelen.

Arbeidsorganisatie (ILO) inzake da fundamentele

plaats van monetaire stimulansen richting begroting

arbeidsrechten en van de verklaring van Rio met

simpulsen. Dit neemt niet weg dat het monetaire beleid

betrekking tot milieu en ontwikkeling.

belangrijk blijft voor het reilen en zeilen van de econo

Aandelen opkomende markten
In opkomende markten hadden de verwachte stijging

mie en financiële markten. Zeker nu de divergentie

van de Amerikaanse rente en vooral de zorgen over de

Bij het in de praktijk brengen van maatschappelijk

tussen de belangrijkste centrale banken toeneemt. De

Chinese economie de overhand. Opkomende markten

verantwoord beleggen hanteert SAAPF 5 instrumenten:

Fed streeft een krapper monetair beleid na en is bezig

presteerden wederom minder dan ontwikkelde

1.	Screening & Uitsluiting: het uitsluiten van beleggin

de beleidsrente stapsgewijs te verhogen. Voor 2017

markten en lieten een negatief rendement zien. Ook de

gen in controversiële wapens, structurele schenders

worden circa drie rentestappen van 25 basispunten

van het Global Compact en controversiële landen

8. Vermogensbeheer

52

verwacht. De ECB is echter nog lang niet zo ver om het

verwachte rendement voor veilige obligaties blijft zeer

gemaakte kosten, zoals hieronder opgenomen, worden

monetaire gaspedaal los te laten. Momenteel koopt de

laag. Het verwachte rendement voor de risicovollere

ook aan de toezichthouder (DNB) gerapporteerd.

ECB voor €80 miljard aan obligaties per maand op.

beleggingen is hoger, maar is vanuit een langetermijn

De kosten van vermogensbeheer omvatten de kosten

Dit opkoopprogramma loopt minimaal door tot en met

perspectief gezien ook vrij mager. De meeste risico-op

die door de custodian en vermogensbeheerder direct

december 2017. Vanaf april 2017 zal het opkoopbedrag

slagen bevinden zich rond historisch gemiddelde

bij het fonds in rekening zijn gebracht. Deze kosten

wel verlaagd worden, naar €60 miljard per maand. De

niveaus.

bestaan over de verslagperiode uit de kosten voor

ECB zal ook nauwgezet de politieke ontwikkelingen

fiduciair beheer en bewaarloon (€ 156).

volgen en indien nodig ingrijpen om markten te

Politieke events zijn vandaag de dag niet te voorspellen,

kalmeren. Van een renteverhoging door de ECB zal in

zoals in 2016 wel bleek. Ook is de uitwerking op de

De beheerkosten die door de vermogensbeheerders

2017 nog geen sprake zijn.

financiële markten vaak verrassend. Europa oogt

ten laste van beleggingsfondsen zijn gebracht zijn

kwetsbaar, mede door de politieke risico’s en de nog

onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten.

De risico’s in 2017 zijn vooral politiek van aard. In 2016

steeds fragiele financiële sector. Vanwege de lastig te

Deze bedragen over de verslagperiode € 2.159.

hebben we hier al een voorproefje van gehad met het

voorspellen uitkomsten en de aanhoudende risico’s,

Brexit-referendum, de onverwachte verkiezingswinst

streven we naar een goed gespreide portefeuille waar

Transactiekosten zijn onderdeel van de aan- en

van Trump en de ‘nee’-stem in het Italiaanse referen

op basis van waardering accenten worden aangebracht

verkooptransacties van beleggingen. Deze zijn even

dum. De nasleep van deze gebeurtenissen zal merk

voor de middellange termijn. Vanuit waarderingsoog

eens onderdeel van de indirecte beleggingsopbreng

baar zijn in 2017. Daarnaast zijn er verkiezingen in

punt gaat onze voorkeur momenteel uit naar beleggin

sten en bedragen over de verslagperiode € 3.283.

Nederland (maart), Frankrijk (april/mei) en Duitsland

gen uit opkomende markten.

(oktober). De onvrede in de samenleving is groot

De genoemde bedragen zijn geen duizendtallen.

waardoor niet-traditionele partijen sterk in opkomst

Gegeven de geringe omvang van het belegd vermogen

zijn. Hoewel de kans dat een land de eurozone gaat

8.10. Beheerkosten van het fonds

en het transactievolume zijn deze kosten niet direct te

verlaten klein lijkt, heeft het uiteenvallen van de

In april 2011 bracht de Autoriteit Financiële Markten

relateren aan benchmarks, die gebaseerd zijn op grote

Europese muntunie een veel grotere financiële en

(AFM) het rapport “Kosten pensioenfondsen verdienen

vermogens en transactievolumes.

economische impact dan het vertrek van het

meer aandacht” uit. Hierin wordt gepleit voor een

Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

helder en transparant inzicht in de kosten die pensi

De beleggingscommissie bewaakt de ontwikkelingen

oenfondsen maken. In dit rapport is onder andere

van beheerd vermogen, vermogensrendementen en de

De verwachte rendementen voor de middellange

aandacht gevraagd voor de kosten op het gebied van

kosten van het beheer nauwlettend en adviseert

termijn zijn in historisch perspectief laag. Wij verwach

vermogensbeheer.

eventueel het Bestuur ter zake.

oplopen. Gezien de hoge schuldniveaus kunnen fors

De Pensioenfederatie heeft dit concreet gemaakt in

De beleggingsopbrengsten bedroegen 55 voor

hogere renteniveaus tot financiële problemen leiden

november 2011 in de vorm van ‘aanbevelingen over het

een vermogen dat steeg van nihil tot 2.257 in de

met nadelige gevolgen voor de economie. Het aanhou

afleggen van verantwoording over de kosten’. In dit

vijf maanden na oprichtingsdatum (gemiddeld 4.8%

dend extreem ruime monetaire beleid van de ECB heeft

jaarverslag zijn deze aanbevelingen gevolgd. De

over die periode) in de Kring DC.

ten dat de rente slechts in een geleidelijk tempo zal

daarbij een drukkend effect op de renteniveaus. Het
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9. Actuariële paragraaf
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De actuariële paragraaf geeft
inzicht in de actuariële opbouw
van resultaten, premies en de
voorzieningen. Voor de verslag
periode betreft dit alleen de
Kring DC met alleen actieve
deelnemers met nieuwe opbouw.
In 9.1 wordt het resultaat
toegelicht en in 9.2 de premie.
Het vermogen komt in 9.3 en 9.4
aan de orde. De rol van de
certificerend actuaris en diens
oordeel staan in 9.5 vermeld.

9.1.

Actuariële analyse

De actuariële analyse van het saldo van baten
en lasten kan als volgt worden weergegeven:

Actuariële analyse
Resultaat op premie
Ontvangen premie

2.380

Mutatie pensioenverplichtingen voor risico deelnemers

-2257

Pensioenuitvoeringskosten in premie

-41

Betaalde premies herverzekeringen

-82
-

Resultaat op beleggingen
Beleggingsresultaten voor risico deelnemers
Benodigde intrest

55
-55
-

Overig resultaat
Resultaat op overige kanssystemen
Resultaat op andere oorzaken
Resultaat op kosten
Saldo van baten en lasten
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20
1
19
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De ontvangen premie bestaat uit netto premie plus

9.2.

Premies

opslagen voor kosten en risicodekkingen. De netto

De Pensioenwet schrijft voor dat de feitelijke premie, de

premie wordt aangewend voor opbouw van pensioen

gedempte kostendekkende premie en de (ongedempte)

kapitaal. Per saldo ontstaat een resultaat van 0. De in

kostendekkende premie worden gekwantificeerd.

de premie opgenomen pensioenuitvoeringskosten
bedragen 41. Deze uitvoeringskosten bestaan uit een

De feitelijke samenstelling van de beschikbare premie

opslag voor directe kosten ter grootte van 18. Daar

in de verslagperiode bestaat uit:

naast wordt 1% opslag voor algemene risico’s in
rekening gebracht ter grootte van 23.
De herverzekeringspremie bedraagt 137. De netto

Feitelijke samenstelling van de beschikbare premie

risicokoopsom voor arbeidsongeschiktheid bedraagt
55. Dit deel van de premie is aangewend voor opvoer
van de IBNR voorziening. Het resterende deel ad 82
is verantwoord onder betaalde premies risicoherverzekering.

2016
Premiebijdragen bruto-pensioenregeling

2.115

Premiebijdragen netto-pensioenregeling

22

Premiebijdragen excedentregeling

Het behaalde directe en indirecte beleggingsrendement
in 2016 komt ten goede aan de deelnemers in de vorm

243
2.380

van koersrendement. Het resultaat op beleggingen
voor het fonds is derhalve nihil.
Het overig resultaat bedraagt 19. Het resultaat op
andere oorzaken bestaat grotendeels uit overige baten
ter grootte van 1% opslag in de premie voor algemene
risico’s.
In het verslagjaar is alleen sprake van pensioen
kapitalen. Derhalve is er geen sprake van toeslagen.
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De zuivere kostendekkende premie bedraagt 2.901
en is in onderstaand overzicht weergegeven,

Opstelling zuivere kostendekkende premie
2016

gesplitst naar de verschillende bestanddelen.
De feitelijke premie bedraagt 2.380.

Actuarieel benodigd voor inkoop nieuwe aanspraken

-

Actuarieel benodigd voor inkoop backservice aanspraken

-

Actuarieel benodigd voor inkoop overig

-

In premie opgenomen opslag voor toeslagen

-

Premiebijdrage voor risico deelnemer

Risicokoopsom overlijden

70

Risicokoopsom premievrijstelling

66

Risicokoopsom arbeidsongeschiktheid

Opslag solvabiliteit
Opslag uitvoeringskosten

Actuariële paragraaf

-

542
19

Voorwaardelijke onderdelen

-

Opslag uitvoeringskosten

-

Zuivere kostendekkende premie

9.

2.204

2.901
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Als gevolg van wettelijke bepalingen inzake het MVEV is

9.3.

VEV (vereist eigen vermogen)

de feitelijke premie lager dan de kostendekkende

Het vereist eigen vermogen (VEV) is het vermogen dat

premie. Het bestuur is in overleg met DNB over de

hoort bij de evenwichtssituatie van het fonds. Aange

situatie en heeft ontheffing gevraagd zoals bedoeld in

zien de IBNR voorziening de enige voorziening voor

artikel 141, eerste lid Pensioenwet, van het bepaalde in

risico fonds is en dit risico volledig is herverzekerd, is

artikel 131 Pensioenwet.

dit risico op nul verondersteld. Het bijbehorende VEV

DNB heeft aangegeven een beschikking op het onthef

bedraagt 0, ofwel de vereiste dekkingsgraad bedraagt

fingsverzoek vast te stellen en heeft SAAPF geïnfor

100%.

meerd over de verwachte inhoud van dit besluit. DNB
heeft als beleid om in een situatie van een startend
fonds, zoals die zich nu bij SAAPF voordoet, toe te staan
dat het fonds bij de berekening van het MVEV de

9.4.

MVEV (minimaal vereist
eigen vermogen)

herverzekering in grotere mate mag toerekenen met

Het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) is bepaald

als gevolg dat het MVEV daalt. Bij de berekening van

op basis van de in artikel 11 van het “Besluit Financieel

het MVEV conform artikel 11, lid 5 en lid 6 Besluit FTK

Toetsingskader pensioenfondsen” omschreven

mag SAAPF een verhoudingsgetal van ten minste 10%

methode. Het MVEV van het pensioenfonds bedraagt

(in plaats van 50%) hanteren.

23,4% van de technische voorzieningen, ofwel 541.

Het bestuur van SAAPF constateert dat met toepassing

Het MVEV valt procentueel hoog uit doordat de techni

van het aangepaste verhoudingsgetal naar 10% een

sche voorzieningen relatief laag zijn ten opzichte van

opslag solvabiliteit resulteert van 127 in plaats van 542.

het risicokapitaal. Naar verwachting zal het percentage

Dit zou leiden tot een zuivere kostendekkende premie

snel teruglopen omdat de technische voorzieningen

van 2.486. Ook dan blijft de zuivere kostendekkende

aanzienlijk sneller stijgen dan het risicokapitaal.

premie nog hoger dan de feitelijke premie. Het Bestuur
is van mening dat deze aanpassing nog geen recht doet

De situatie dat het MVEV groter is dan het VEV is niet

aan de situatie en is met DNB nog in gesprek hierover.

logisch, maar vloeit voort uit elkaar niet ondersteu
nende wet- en regelgeving. Een gevolg hiervan is ook

In de jaarrekening heeft het Bestuur vooralsnog de

dat de ontvangen premie lager is dan de kosten

wettelijke vereisten gevolgd, in afwachting van de

dekkende premie. De vanuit de Pensioenwet verplichte

uitkomsten van het gesprek met DNB.

toeslagen voor reservevorming zijn fiscaal niet toege
staan, waardoor voor de vereiste MVEV reserve geen
financiering bestaat.

9.

Actuariële paragraaf

58

Zoals beschreven in 9.2 is het bestuur is in overleg met

graad) zijn op de balansdatum niet van toepassing voor

Zoals beschreven in 9.2 is het bestuur is in overleg met

DNB over de situatie. Het bestuur van SAAPF consta

Kring DC.

DNB over de situatie. De certificerend actuaris kan zich

teert dat met toepassing van het aangepaste verhou

vinden in de gedachten van het fonds.

dingsgetal naar 10% procent een MVEV zou resulteren

De vermogenspositie van het fonds is naar de mening

van 127 in plaats van 542. Het MVEV van het pensioen

van de certificerend actuaris slecht, omdat het aanwe

fonds zou dan 5,5% van de technische voorzieningen

zig eigen vermogen lager is dan het minimaal vereist

bedragen. Het Bestuur is van mening dat deze aanpas

eigen vermogen.

sing nog geen recht doet aan de situatie en is met DNB
nog in gesprek hierover.

Het bestuur heeft kennis genomen van de bevindingen
van de certificerend actuaris. Het karakter van een

In de jaarrekening heeft het Bestuur vooralsnog de

(zuivere) beschikbare premieregeling brengt met zich

wettelijke vereisten gevolgd, in afwachting van de

mee, dat er geen aanvullende financiering voor MVEV

uitkomsten van het gesprek met DNB.

kan en zal zijn. Het bestuur is van mening dat een
startende DC-kring daarom niet aan de wettelijke
MVEV-vereisten kan voldoen. Als gevolg van deze

9.5.	Rol, bevindingen en oordeel van
de certificerend actuaris

wettelijke bepalingen is het aanwezig eigen vermogen

De certificerend actuaris heeft de opdracht om vast te

is als gevolg van deze wettelijke bepalingen de feitelijke

stellen dat het fonds voldoet aan de vereisten

premie lager dan de kostendekkende premie.

lager dan het minimaal vereist eigen vermogen. Daarbij

van artikel 126 tot en met 140 Pensioenwet. De
belangrijkste bevindingen die door de certificerend

In de DC-kring worden alleen maar zuivere beschikbare

actuaris zijn gerapporteerd betreffen:

premieregelingen uitgevoerd. In de DC-kring wordt in

• het niveau van de ontvangen premie is lager dan de

de opbouwfase geen beleggingsrisico gelopen. Het

kostendekkende premie;
• het eigen vermogen is lager dan het minimaal vereist
eigen vermogen.

MVEV valt procentueel hoog uit doordat de technische
voorzieningen relatief laag zijn ten opzichte van het
risicokapitaal. Ondanks dat de risicokapitalen herverze
kerd zijn, dient ingevolge artikel 11 lid 3 van het Besluit

In zijn actuariële verklaring heeft de certificerend

financieel toetsingskader pensioenfondsen hiervoor

actuaris geoordeeld dat is voldaan aan de artikelen 126

MVEV aangehouden te worden. Naar verwachting zal

tot en met 140 van de Pensioenwet, met uitzondering

het percentage snel teruglopen omdat de technische

van de artikelen 129 (Premiekorting) en 131 (Minimaal

voorzieningen aanzienlijk sneller stijgen dan het

vereist eigen vermogen). De artikelen 127 (Financiering

risicokapitaal.

ouderdomspensioen) en 133b (Melding reële dekkings
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10. Risicoparagraaf
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In de risicoparagraaf beschrijft SAAPF welke risico’s worden
onderkend en hoe deze doorwerken in de besluitvorming en de
beheersing van de processen. In de eerste paragraaf wordt de
inhoudelijke opbouw beschreven van de risicoparagraaf. Het
algemene kader staat in 10.2 beschreven. In 10.3 wordt het
risicomanagement van SAAPF geschetst. De risicobereidheid is in
10.4 beschreven. Paragraaf 10.5 geeft het strategisch kader
weer; in 10.6 is de vertaling daarvan naar de operationele
activiteiten opgenomen. Voor de deelnemers is het vertrouwen in
de toekomst van SAAPF van groot belang; paragraaf 10.7
beschrijft hoe SAAPF haar financiële positie bewaakt en borgt. In
10.8 zijn de risico’s beschreven die de financiële verantwoording
zouden kunnen beïnvloeden. Tenslotte is in 10.9 aangegeven hoe
wet- en regelgeving een risico kan vormen voor SAAPF.

aantrekken van klanten, zijn werkgevers en deelnemers
opgenomen in de administratie en worden ontvangen
premies belegd. Dit heeft tot een verbreding van de
aandacht geleid van meer juridische en governance
gerelateerde risico’s naar ook de operationele risico’s
en de risico’s gerelateerd aan het financieel beheer van
SAAPF.
In aansluiting op de verslaggevingsstandaard RJ400 zijn
de risico’s als volgt gerubriceerd:
• Strategie: risico’s met een vaak externe oriëntatie die
een belemmering vormen om de strategie en de
business plannen van het fonds te realiseren en
invloed kunnen hebben op de langetermijndoel
stellingen;
• Operationele activiteiten: risico’s en onzekerheden
die de effectiviteit en efficiëntie van de operationele
activiteiten van het fonds beïnvloeden en daarmee
van invloed kunnen zijn op de kortetermijndoelstel
lingen;
• Financiële positie: risico’s en onzekerheden met
betrekking tot de financiële positie van het fonds,
zoals koers-, valuta- en renterisico’s;
• Financiële verslaglegging: risico’s en onzekerheden

Voor SAAPF als geheel zijn geen beleggingsrisico’s van

die betrekking hebben op de betrouwbaarheid van

toepassing, deze hebben betrekking op de kringen. In

de interne en externe financiële verslaglegging, zoals

de risicoparagraaf wordt derhalve geen aandacht

complexe waarderings- of toerekeningsvraag

besteed aan beleggingsrisico’s: deze zijn per kring (in

stukken;

de verslagperiode alleen kring DC) in het desbetref
fende deel van de jaarrekening opgenomen.

• Wet- en regelgeving: risico’s en onzekerheden uit
wet- en regelgeving die een directe invloed hebben
op het fonds en op de organisatie van het fonds.
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10.1. Opbouw risicoparagraaf

Bij de risicoparagraaf bestaat voor de financieel getinte

In de verslagperiode is na het verkrijgen van de

risico’s een onderscheid binnen SAAPF tussen het fonds

vergunning van DNB een start gemaakt met het

als koepel en de individuele Kringen. Deze risico’s zijn
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in het kader van de transparantie separaat beschreven

externe en/of interne risico's die inherent zijn aan de

worden met de middelen die beschikbaar zijn.

om ook duidelijk onderscheid te maken en te tonen

bedrijfsvoering.

Daarbij moet rekening gehouden worden met de

welk onderdeel dit risico draagt. De afgescheiden

risicobereidheid van werkgevers en (gewezen)

vermogens (ring fencing) als bedoeld in artikel 123

Risicomanagement betreft het identificeren en beoor

deelnemers en pensioengerechtigden, de eisen

Pensioenwet van het fonds en zijn Kringen hebben ook

delen van risico’s, het vaststellen en implementeren

inzake prudentieel beleggen en de pensioenresulta

ten doel om de risico’s die voor een Kring zijn ook daar

van maatregelen en de bewaking van en rapportage

te laten vallen en andere kringen niet te beïnvloeden.

over risico’s. Uitgangspunt hierbij is niet zozeer het

Deze risicoparagraaf beschrijft de risico’s voor SAAPF,

voorkomen van risico’s, maar juist het nemen van

van zijn werknemers teneinde de toe te zeggen

tenzij anders aangegeven (APF of Kringen).

afgewogen besluiten over de te nemen risico’s bij het

pensioenregeling daarop af te kunnen stemmen.

behalen van de strategische doelstellingen van SAAPF.

• De mate van risicobereidheid bepaalt op welke wijze

Hierbij wordt risicomanagement gebruikt als generieke

uitvoering wordt gegeven aan de pensioenregeling

10.2. Algemeen

term en omvat zowel de risicomanagement functie als

binnen SAAPF.

Een belangrijke basis voor de beheerste en verant

de compliance functie als de interne beheersing.

ten die behaald kunnen worden.
• De werkgever moet weten wat de risicobereidheid is

woorde bedrijfsvoering van het fonds is gelegen in de

De uitgangspunten van het risicomanagementproces

risico’s waarmee SAAPF zich geconfronteerd weet en de

heeft SAAPF verankerd in de ABTN (per kring). Het

wijze waarop en de mate waarin het fonds die risico’s

10.4. Risicobereidheid

Risicomanagement Beleid identificeert de organisatie

beheerst. Bij de start van SAAPF en het daarop vol

SAAPF heeft grenzen vastgesteld voor de risicobereid

structuur met betrekking tot risicomanagement en de

gende traject tot verkrijgen van een vergunning van

heid. SAAPF is zich er van bewust dat situaties zich

hierbij behorende rollen en verantwoordelijkheden

DNB is een van de uitgangspunten een uitgebreide

kunnen voordoen waardoor de risicobereidheid wordt

(zoals vastgelegd in de AO/IC) en beschrijft aspecten als

risicoanalyse geweest, waarop vervolgens de nodige

overschreden. Deze overschrijding kan bewust of

de risico strategie, de risicohouding en risicocatego

maatregelen zijn getroffen en de organisatie, AO/IC en

onbewust zijn. Op onbewuste overschrijding dient

rieën en -classificatie. Vervolgens identificeert het de

het 3 lines of defence model van SAAPF zijn ingericht.

bijsturing plaats te vinden. Het bestuur van SAAPF is

onderliggende beleidsterreinen.

Voor elk van deze maatregelen heeft SAAPF beleid

verantwoordelijk voor besluitvorming bij eventuele

geformuleerd.

bewuste overschrijding van de risicobereidheid.

De risicohouding per kring is vertaald in de ABTN per

Het bestuur van SAAPF legt verantwoording af aan de

kring en in het beleggingsbeleid per kring. Daarnaast

Raad van Toezicht van SAAPF voor de overschrijdingen.

wordt ook in het uitbestedingsbeleid rekening gehou

10.3.	Definitie en doel risico
management

Indien en voor zover betrekking op strategisch

den met de risicohouding.

SAAPF definieert “risico” als de mogelijke afwijking van

goedkeuringen vanuit de belanghebbenden

Als uitgangspunten voor de risicohouding bij het

de verwachte uitkomsten die impact kunnen hebben

vertegenwoordigingen.

behalen van deze strategische doelstellingen heeft

beleggingsbeleid, gelden andere bevoegdheden en

op de waarde, het kapitaal of inkomsten van SAAPF,

SAAPF de volgende ambities/uitgangspunten geformu

haar klanten (deelnemers), haar organisatiedoelen of

De risicobereidheid kent de volgende dimensies:

leerd:

toekomstige mogelijkheden. De risico's van SAAPF en

• Het bestuur van SAAPF moet beoordelen of de

• Rendement: maximeren rendement deelnemers

haar klanten (deelnemers) zijn derhalve een van

10.

Risicoparagraaf

pensioenregeling (binnen de kringen) uitgevoerd kan

door doorbeleggen DC regeling (zodra de wet hiertoe
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mogelijkheid biedt) en solidariteit binnen de collecti

toekomst is de brede pensioendiscussie een belang

viteitkring;

rijke input en mogelijke onzekerheid voor SAAPF die

• Kapitaalpositie en verantwoord rendement: SAAPF

nauwlettend gevolgd wordt. De snelheid van politieke

heeft een solide kapitaalpositie, rekening houdend

besluitvorming is vanwege de sociale impact naar

met het risicoprofiel en streeft naar een voldoende

verwachting niet hoog. Gezien het huidige aanbod van

rendement om in continuïteit de kapitalen van

SAAPF geeft dit geen aanleiding tot bijzondere of

deelnemers te beheren;

additionele maatregelen.

• Risicobeleid: SAAPF voert een risicobeleid dat
aansluit op de doelstellingen;
• Kwaliteit van producten: SAAPF biedt een transpa

Voor de realisatie van de strategische doelstellingen is
het risico van de financiële levensvatbaarheid van

rante en digitale oplossing aan klanten die aansluit

SAAPF. Voor komende jaren zijn de ontwikkelingen in

op de behoefte en het belang van de werkgevers en

het belegd vermogen een belangrijke indicator voor het

deelnemers (actief, gewezen en pensioengerechtigd).

succes van SAAPF en ook voor de opbrengsten die

Elk product van SAAPF voldoet aan de klantverwach

SAAPF genereert ter dekking van de kosten. De

tingen;

instroom van nieuwe klanten in SAAPF vormt daarmee

• Compliance: SAAPF streeft naar maximaal haalbare
compliance met wet- en regelgeving.

een onzekerheid voor de realisatie van de strategische
doelstellingen van SAAPF. Ter beheersing van dit risico
zet SAAPF zich in om pensioenfondsen aan te trekken.
Dit zijn grotere partijen met een groter belegd vermo

10.5. Strategie

gen. Anderzijds worden bestaande klanten van Achmea

De oprichting van SAAPF stond in het kader van het

benaderd, waarvoor de pensioendienstverlening gaat

aanbieden van een moderne en toekomstvaste

eindigen. Ook op deze portefeuille wordt commercieel

pensioenoplossing. De discussie over de houdbaarheid

ingezet om het premievolume en het belegd vermogen

van het pensioenstelsel heeft in ieder geval geleid tot

in de bestaande kringen te laten toenemen.

enkele modernere vormen als het APF en de PPI, die
afwijken van het traditionele pensioenfonds per

SAAPF hanteert een lage risicobereidheid op strategi

bedrijfstak of per onderneming. Door de toegenomen

sche risico’s; SAAPF heeft de ambitie om met dit APF

breedte kan een APF meer doelgroepen en klanten

een goede propositie in de markt te zetten en als

bedienen en op die manier ook komen tot een grotere

klantgericht pensioenfonds zo veel mogelijk pensioen

kostenspreiding en dus lagere kosten per deelnemer.

te realiseren per euro inleg.

SAAPF heeft die gedachten en concepten toegepast in
haar structuur. De grotere flexibiliteit van een APF
maakt SAAPF minder kwetsbaar en afhankelijk van de
veranderingen in het denken over pensioenen. Naar de
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10.6. Operationele activiteiten

De afspraken over dienstverlening en de KPI’s liggen

Uit de ontvangen rapportages en de gevoerde bespre

SAAPF heeft vrijwel alle operationele activiteiten

vast in overeenkomsten, aangevuld met service level

kingen zijn over de verslagperiode geen onregelmatig

uitbesteed, waardoor deze categorie risico’s zich

agreements (SLA’s) en eventueel benodigde bijlagen

heden of incidenten gebleken; SAAPF heeft dan ook

toespitst op uitbestedingsrisico’s, tegenpartijrisico’s en

met nadere uitwerkingen.

geen aanleiding tot ingrijpen.

continuïteitsrisico’s.

SAAPF hanteert een lage tot gemiddelde risicobereid
Elk kwartaal rapporteren de leveranciers door middel

heid op de uitbesteding van werkzaamheden. Met

SAAPF heeft uitbestedingsbeleid opgesteld, waarin

van een SLA-rapportage over de uitvoering van de

name het innen en beleggen van premie en het

eisen worden gesteld aan het proces van uitbesteding

dienstverlening in het afgelopen kwartaal, waar

opbouwen van rechten betreft de oudedagsvoorziening

en aan de leveranciers. De leveranciers moeten aan

afgesproken aangevuld met de KPI’s zoals in de SLA

van individuen, van de deelnemers. Hierin accepteert

twee sets selectiecriteria voldoen. De eerste criteria

opgenomen. Deze rapportage wordt tussen SAAPF en

SAAPF alleen het hoogste kwaliteitsniveau en dus zeer

beschrijven de aard van de gewenste dienstverlening

de desbetreffende leverancier besproken. Over de

beperkte risico’s. SAAPF heeft haar activiteiten dan ook

en het kwaliteitsniveau waarop die moet plaatsvinden.

verslagperiode heeft dat eenmaal plaatsgevonden.

uitbesteed aan professionele leveranciers met een

Hiertoe worden KPI’s (kritieke performance indicatoren)

passend niveau van interne beheersing en intern en

gedefinieerd. de criteria verschillen per soort

Naast de SAAPF specifieke SLA rapportages ontvangt

extern toezicht. Daarnaast monitort SAAPF de uitvoe

gevraagde dienstverlening.

SAAPF ook elk kwartaal van haar leveranciers een

ring op een aantal aspecten nauwlettend en proactief,

NFR-rapportage, de niet-financiële risico’s. Deze bevat

om te borgen dat de belangen van de deelnemers

De tweede set criteria beschrijft de procedurele en

een rapportage over de uitvoering van de processen en

maximaal worden geborgd. Zeker in de opstartfase is

governance eisen waaraan de leverancier moet

de eventueel daarbij opgetreden verstoringen en

SAAPF nauw betrokken bij de uitvoering van de proces

voldoen. De leverancier dient zich te houden aan het

incidenten. Deze rapportage is specifiek voor SAAPF,

sen, die soms ook voor de eerste keer voor SAAPF

beleid van SAAPF:

maar ziet op de organisatie brede uitvoering. De NFR

worden uitgevoerd. Met diverse onderdelen vindt

• Beloningsbeleid

rapportage wordt met de leverancier besproken. Dit

wekelijks voortgangsoverleg plaats.

• Uitbestedingsbeleid

heeft op twee onderdelen plaatsgevonden over de

• Noodprocedure

verslagperiode.

• Compliance programma

In de missie is opgenomen “Het fonds is risicobewust
en biedt evenwicht tussen risico en zekerheid”. SAAPF

• Integriteitsbeleid

De leveranciers werken alle met een risk based control

hanteert dan ook een gematigde risicotolerantie voor

• Gedragscode

framework. Voor alle uitbestede activiteiten maken zij

de uitbestede werkzaamheden. Het risico op fouten in

• Geschillenregeling

een risicoanalyse en op basis daarvan worden controls

de berekening en administratie van de rechten en

• Informatiebeveiligingsbeleid

in de processen opgenomen. De riskmanagers van de

beleggingen van een deelnemers moet worden

• BCM-beleid

leveranciers houden gedurende het jaar toezicht op de

verlaagd tot het niveau waarop aanvullende zekerheid

• Beleid ter voorkoming van belangenverstrengeling

uitvoering van die controls. Jaarlijks rapporteren zij

duurder wordt dan de maatregel. De norm is dan ook

• Beleid fraude en naleving sanctiewetgeving

hierover in de vorm van een ISAE3402 verklaring, welke

‘fout-arm’ en niet ‘fout-vrij’, omdat dat niet voldoet

• Incidenten en klokkenluidersregeling

door een extern accountant wordt getoetst en van een

aan de ambitie om het pensioen per euro inleg te

verklaring voorzien. De ISAE3402 verklaringen over

maximaliseren.

2016 zijn door SAAPF ontvangen.
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Na balansdatum is het volume van SAAPF materieel

Binnen SAAPF worden de beleggingen en verplichtin

toegenomen door de fusie met Pensioenfonds RBS en

gen binnen Kringen opgenomen en verwerkt. Daardoor

door de collectieve waardeoverdracht van Pensioen

wordt de financiële positie van de Kringen in hoge mate

fonds Bavaria. Gezien de omvang en impact van deze

bepaald door de ontwikkeling van het belegd vermogen

beide transities heeft SAAPF actief geparticipeerd in de

en van de verplichtingen/voorziening binnen elke kring.

voorbereidingen, de planning en de onderhandelingen,

Hier spelen dus per Kring de beleggingsrisico’s, renteri

die al in de verslagperiode zijn gestart. Op deze wijze

sico en actuariële risico’s. Omdat deelnemers (en

heeft SAAPF in vrijwel alle stappen de regie gevoerd of

werkgevers) een eigen risicohouding kunnen hebben

direct gevolgd.

voor de mate waarin zij risico wensen te lopen om
bepaalde verwachte rendementen na te streven heeft
SAAPF van elkaar verschillende Kringen ingericht. In de

10.7. Financiële positie

verslagperiode was alleen de Kring DC actief. De

De (financiële) haalbaarheid van SAAPF is vooraf gebud

risicohouding is per Kring vastgelegd in de ABTN en

getteerd in een business case, met als eindresultaat de

vertaald naar het beleggingsbeleid.

beslissing van de oprichter Achmea om SAAPF op te
richten en vergunning aan te vragen bij DNB. De
financiële basis voor SAAPF ligt in een vergoeding

10.8. Financiële verslaggeving

vanuit de kringen over het belegd vermogen als

De financiële verslaglegging op APF-niveau kent in de

bijdrage van de kringen aan de kosten van SAAPF. In de

verslagperiode nog weinig complexiteit of interpretatie

opstartfase zijn die vergoedingen niet toereikend. In de

gezien de aard en omvang van de posten in de jaarreke

business case is dan ook een funding voor de kosten

ning. De wet- en regelgeving rond de jaarrekening van

opgenomen en in de vorm van een lening van Achmea

een APF en de interpretatie en toepassing daarvan zijn

BV gerealiseerd. Daarmee heeft de financiële positie

gedeeltelijk nog in ontwikkeling. Onzekerheden rond

van SAAPF in de verslagperiode geen risico gevormd,

specifieke posten zijn tijdens het opstellen van de

ook al bleef de groei wat achter bij de verwachtingen in

jaarrekening besproken met de controlerend accountant

de business case omdat de vergunning 7 maanden

en waar nodig ook met de certificerend actuaris, zodat

later is verkregen dan oorspronkelijk verwacht.

eventuele onzekerheden tijdig konden worden opgehel
derd en posten correct berekend en weergegeven.

In aansluiting op de risicobereidheid voor strategische
risico’s is deze voor de financiële positie eveneens laag;

Primo 2017 zijn drie standaard DB-Kringen operatio

het bestaansrecht van een APF en de ambities van

neel geworden, gevolgd door de Kringen RBS en

SAAPF voor haar deelnemers staan centraal.

Bavaria. Deze toename heeft geen materiele invloed op
de financiële verslaglegging van het fonds.
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De financiële verslaglegging van de Kringen (2016: Kring

De structuur en inrichting van het fonds als APF maakt

DC) beperkt zich tot een beknopte balans en staat van

dat het fonds gereed is voor de op handen zijnde

baten en lasten met toelichting. In de verslagperiode

wijzigingen in het pensioenstelsel.

was alleen de Kring DC operationeel. In de kring waren
geen gepensioneerden opgenomen. Voor de beleggin

De komende jaren vormt de wetgeving wel een factor

gen gelden standaard richtlijnen voor de verslag

die SAAPF kan beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld het

legging, waardoor dat geen bijzonderheden of

nieuwe pensioencontract.

onzekerheden opleverde. Omdat het een DC kring
betreft zonder ingegane pensioenen zijn onzekerheden

Voor de Kringen die in 2017 actief worden of al zijn

inzake de waardering van de verplichtingen niet van

geworden zijn op dit moment geen bijzondere risico’s

toepassing.

of onzekerheden te verwachten.

SAAPF hanteert een gemiddelde risicotolerantie voor
de financiële verslaglegging. Omdat de kosten van de
administratieve processen oplopen met de mate van
nauwkeurigheid, moeten de transparantie en compli
ance met wet- en regelgeving worden afgewogen tegen
de kosten. De wettelijke vereisten gelden voor SAAPF
als absoluut minimum.

10.9. Wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving rond pensioenen is in
2015/2016 uitgebreid met de introductie van het APF
als mogelijke pensioenuitvoerder. SAAPF is op basis
van die nieuwe optie in de wetgeving opgericht. De
gehele inrichting van SAAPF is dan ook gebaseerd op
de modernste wetgeving. SAAPF heeft zich daarbij door
gerenommeerde juristen bij laten staan. DNB heeft in
de verslagperiode de vergunning verleend aan SAAPF
om als APF op te treden en pensioenregelingen uit te
voeren. Hiermee is de nieuwe wet- en regelgeving voor
SAAPF eerder een kans gebleken dan een risico in de
verslagperiode.
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Het fonds heeft sinds balansdatum een aantal ontwikkelingen
doorgemaakt. Op commercieel vlak zijn de DB-Kringen
operationeel geworden (11.1), het fonds is gefuseerd met
Pensioenfonds RBS (11.2) en via een collectieve waardeoverdracht
is Pf Bavaria toegetreden tot een eigen kring (11.3). Ook is de
medezeggenschap geoperationaliseerd (11.4). Verder is het
fonds in gesprek over de financiering (11.5).

komstvaste oplossing. Besloten is om via een juridische
fusie toe te treden tot het fonds en daarbinnen een
eigen kring in te richten voor de uitvoering van de
pensioenregeling.
De wetgeving rond fusies vereist geen goedkeuring van
DNB, waar dat wel geldt voor een collectieve waarde
overdracht (CWO). De gehele opzet en intentie van de
overeenkomst tussen Pensioenfonds RBS en SAAPF is
gestructureerd en uitgevoerd als een CWO. Op vrijwil
lige basis is DNB geïnformeerd en om instemming
verzocht, als ware het een CWO. DNB heeft ook
ingestemd met deze fusie.
De fusie is per 1 maart 2017 geëffectueerd. Per die

11.1.	DB-kringen in gebruik genomen,
nieuwe werkgevers toegetreden

datum kwamen circa EUR 780 miljoen en 822 actieve
deelnemers in de Kring RBS.

Na de balansdatum zijn per 1 januari 2017
drie DB-kringen in gebruik genomen, namelijk

De overige deelnemers worden in de administratie

DB Premie, DB Koopkracht en DB stabiliteit. Op grond

opgenomen nadat de accountantscontrole op de over

van de Pensioenwet en de statuten wordt de werkings

te dragen gegevens heeft plaatsgevonden. Op basis

sfeer van deze nieuwe kringen in een bijlage bij de

van een voorlopige opgave van de vorige uitvoerder

statuten vermeld. Deze bijlage wordt na elke wijziging

worden na de fusie al wel de uitkeringen door SAAPF

op de website van het fonds vermeld.

verzorgd.
Een bijzonder aspect van deze fusie, wat afwijkt van

11.2.	Fusie met Stichting
Pensioenfonds RBS

een reguliere CWO, is dat SAAPF nu als rechtsopvolger

In 2016 zijn gesprekken gestart met het Pensioenfonds

goedkeuren.

voor Pf RBS de jaarrekening 2016 zal opstellen en

RBS. Omdat de werkgever in Nederland de bedrijfs
activiteiten zou staken, was een goede oplossing voor
het waarborgen van de oudedagsvoorziening van de
deelnemers van het pensioenfonds nodig. Het bestuur
van Pf RBS heeft uiteindelijk SAAPF gekozen als toe
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11.3. Collectieve waardeoverdracht
Pensioenfonds Bavaria

Na de goedkeuring door DNB is ook het BO van de

kortlopende lening zal meteen worden afgelost als

Kring RBS in functie per 1 maart 2017.

onderdeel van de nieuwe financiering.

uitgevoerd naar toekomstige mogelijkheden en

De voorzitters van het SBO en van het BO RBS vormen

SAAPF heeft gekozen het weerstandsvermogen (0,2%

besloten tot een CWO met daar op volgend liquidatie

sindsdien het KOM.

van de AuM) voor de helft te financieren via een

Pensioenfonds Bavaria heeft in 2016 een onderzoek

van het fonds. Pf Bavaria heeft gevraagd toe te treden

eeuwigdurende achtergestelde lening van Achmea, en

in een eigen kring binnen SAAPF via een CWO. Voor dit

voor de andere helft via een schenking van Achmea.

traject stelt de Pensioenwet vereisten, waaronder

11.5. Financiering in de aanloopfase

Hierdoor zullen potentiele klanten niet worden gehin

toestemming door de toezichthouder. DNB heeft die

Voorafgaand aan de oprichting van SAAPF is een

derd door directe funding van het weerstandsvermo

uiteindelijk ook verleend, waarna de CWO kon worden

business case ontwikkeld. Op basis van verwachte

gen bij toetreding van tot SAAPF.

geëffectueerd. Dit heeft per 1 april 2017 plaatsgevon

ontwikkelingen is onderkend dat het fonds in de

den. Per die datum kwamen circa EUR 200 miljoen en

aanloopperiode meer governance kosten zal maken

238 actieve deelnemers in de Kring Bavaria.

dan hiervoor aan dekking zal worden ontvangen.

De overige deelnemers worden in de administratie

Voor de financiering van de governance kosten is bij

opgenomen nadat de accountantscontrole op de over

het oprichten van het fonds een kortlopende lening

te dragen gegevens heeft plaatsgevonden. Op basis

verstrekt op basis van de oorspronkelijke planning en

Het Bestuur heeft Oyens & Van Eeghen tot externe

van een voorlopige opgave van de vorige uitvoerder

business case. Doordat de vergunning niet in januari

adviseurs benoemd. De adviesrol van Oyens & Van

worden al wel na de CWO de uitkeringen door SAAPF

2016, maar in juli 2016 is verkregen, heeft het Bestuur

Eeghen is gericht op het vergroten van de counter

verzorgd.

besloten de business case te actualiseren en een

vailing power binnen de beleggingscommissie en ten

alternatieve financiering te onderzoeken. Daarmee

opzichte van de vermogensbeheerder.

11.6. Overig
Er zijn na balansdatum geen besluiten over korten of
toeslag genomen.

beoogde het Bestuur voor het fonds een meerjarige

11.

11.4. Medezeggenschap operationeel

financiering van de governance kosten met Achmea af

Voor 2016 was met Achmea Schadeverzekeringen N.V.

Het Bestuur heeft op 20 maart 2017 de leden van het

te spreken. In juni 2017 is hierover overeenstemming

een overeenkomst voor de herverzekering van arbeids

SBO benoemd. Bij de start van een Collectiviteitkring

bereikt. Er komt een nieuwe financiering tot stand., die

ongeschiktheidsrisico’s van kracht. Met ingang van

kan het Bestuur de leden van een BO en SBO benoe

in de plaats zal komen van de bestaande financiering.

2017 is dit risico net als het overlijdensrisico bij Achmea

men zonder voorafgaande verkiezing voor een periode

De formalisering en realisatie zal na 13 juni plaatsvin

Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. herverzekerd.

van maximaal één jaar. Conform de statuten hebben

den. Met de nieuwe financieringsafspraken heeft SAAPF

binnen deze periode voor het SBO verkiezingen plaats

de financiële basis die het Bestuur nodig acht om de

Ook is een deel van de portefeuille voor arbeidsdson

gevonden. Er hebben zich geen kandidaten aangemeld.

lopende activiteiten en de groeiambities in de komende

geschiktheidsrisico’s herverzekerd bij Elips Life.

De zittende leden zijn daarmee automatisch verkozen

jaren waar te maken alsmede te kunnen voldoen aan

en vervolgens herbenoemd.

de verplichtingen voor de komende jaren. De huidige

Gebeurtenissen na balansdatum
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12.
Verwachte
ontwikkelingen
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Het fonds en vooral haar deelnemers zijn gebaat bij een groei
van het aantal deelnemers, het premievolume en het totaal
belegd vermogen. Door de beoogde groei in omvang zullen de
kosten per deelnemer gaan dalen: ‘zo veel mogelijk pensioen per
euro inleg’ is essentieel in de missie van het fonds.

is Pensioenfonds Bavaria toegetreden tot het fonds.
Wel wordt veel inspanning gedaan om enkele fondsen
per 1 januari 2018 te verwelkomen. Voor een aantal
kleine en middelgrote fondsen bevindt het fonds zich in
een offertetraject. De propositie van SAAPF is ook hier
positief en concurrerend. De concurrentie komt van
APF’en, bedrijfstakpensioenfondsen, PPI’s en soms ook
van het bestaande fonds wanneer men zich oriënteert
op de toekomst.
Het Bestuur is van oordeel dat de opzet van het fonds

Het fonds stelt alles in het werk om zowel pensioen

met keuze uit DC en DB een toekomstbestendige

fondsen als individuele werkgevers voor SAAPF te

oplossing is waarmee schaalvoordelen voor deel

interesseren en zich bij de standaard kringen, de

nemers kunnen worden gerealiseerd. Werkgevers en

Pensioenfondsenkring of in een eigen kring aan te

pensioenfondsen zijn van harte welkom bij SAAPF. Het

sluiten. De groei van het fonds in het eerste kwartaal

Bestuur zal zich ook in 2017 inzetten om met een groei

van 2017 toont een grote belangstelling voor de

van het fonds toekomstbestendig pensioen mogelijk te

DC-propositie. Samen met de vermogensbeheerder en

blijven maken.

de pensioenuitvoerder werkt het fonds aan het verder
ontwikkelen en verbeteren van die propositie om zo in

Het Bestuur is in gesprek met de Raad van Toezicht

2017 de basis te leggen voor verder succes in de

over de vaststelling van het beloningsbeleid. Wanneer

standaard kringen.

het beloningsbeleid is vastgesteld en de medezeggen

Het is de verwachting dat in de loop van 2017 nog een

schap is doorlopen wordt het goedgekeurde beleid op

beperkt aantal werkgevers zal besluiten zich dit jaar bij

de website geplaatst.

het fonds aan te sluiten. Omdat vele werkgevers

Het Bestuur is in 2017 in gesprek met DNB over de

contracten hebben die per kalenderjaar zijn afgesloten

statuten en dan met name de inrichting van de mede

verwacht het Bestuur dat enkele honderden werkge

zeggenschap. Dit zal in 2017 leiden tot een aanpassing

vers in 2017 zullen kiezen om zich per 1 januari 2018 bij

van de statuten. Deze statutenwijziging werkt door in

SAAPF aan te sluiten. De marktverwachtingen geven

de reglementen van het Bestuur, de Raad van Toezicht,

aanleiding tot enig optimisme op dat terrein.

het KOM, het SBO en de reglementen van de eigen
kringen.

SAAPF verwacht in 2017 geen verdere significante

12. Verwachte ontwikkelingen

instroom van liquiderende pensioenfondsen. Per

Het Bestuur verwacht geen materiële wijzigingen in de

1 maart 2017 is Pensioenfonds RBS en per 1 april 2017

pensioenregelingen.
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13.
Ondertekening
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Leusden, 13 juni 2017

Het Bestuur van Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds:

13. Ondertekening

H.A.J. Hannen, voorzitter

H.A. Kempen, plaatsvervangend voorzitter

A.B. Peters-Derksen, bestuurslid

P.J Roelandt, bestuurslid
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14.
Bevindingen samengevoegd
belanghebbendenorgaan

74

Op grond van de statuten heeft het SBO gelegenheid advies uit
te brengen over het voorgenomen besluit van het bestuur met
betrekking tot de balans, de staat van baten en lasten en het
kasstroomoverzicht van de standaardkringen. In de verslagperiode
was alleen de Kring DC operationeel en gevuld. Het bestuur heeft het
SBO het voorgenomen besluit voorgelegd en het SBO adviseert positief.

Het SBO stelt vast dat in de verslagperiode alleen voor
rekening en risico van de deelnemers in de DC-kring is
belegd. Er zijn in de DC-kring ultimo verslagperiode
geen ingegane pensioenuitkeringen. Om deze reden
heeft het SBO wettelijke eisen ten aanzien van (M)VEV
niet in zijn oordeel betrokken.
Het SBO constateert dat in het verslagjaar één kring is
gevuld. Het SBO spreekt bij zijn positieve advies de
wens uit dat het bestuur in het belang van de deel
nemers schaalvoordelen zal weten te realiseren.

Reactie Bestuur
Het bestuur dankt het SBO voor zijn advies en deelt de
wens van het SBO. Het bestuur zal zich inspannen om
schaalvoordelen voor de deelnemers te realiseren.

14. Bevindingen samengevoegd belanghebbendenorgaan
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15.
Bevindingen kringoverstijgend
medezeggenschapsorgaan
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Het KOM heeft kennis genomen van de jaarstukken van de Stichting
over 2016. Het KOM is operationeel geworden op 1 maart 2017 en
heeft derhalve in 2016 geen overleg gehad met het Bestuur van de
Stichting of controlerende taken uitgevoerd.

Het KOM constateert dat in 2016 vooral voorberei
dende activiteiten hebben plaatsgevonden zodat de
Stichting na het verkrijgen van de vergunning operatio
neel kon worden. Het KOM constateert met genoegen
dat de Stichting thans operationeel is en pensioen
regelingen uitvoert en pensioengelden beheert. De
KOM spreekt de wens uit dat nog vele pensioenfondsen
zich zullen aansluiten bij de Stichting en dat het aantal
deelnemers navenant zal toenemen.

Reactie Bestuur
Het bestuur dankt het KOM voor zijn advies en deelt de
wens van het KOM, omdat de schaalvoordelen van
uitbreiding in het belang van de deelnemers zijn.

15. Bevindingen kringoverstijgend medezeggenschapsorgaan
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16.
Bevindingen
Raad van Toezicht
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Het Algemeen Pensioenfonds is wettelijk mogelijk sinds
1 januari 2016. Het APF heeft in Nederland een nieuwe manier van
besturen en beheren van pensioenregelingen gebracht. Zo is een
APF niet gesticht door sociale partners in een sector of door een
werkgever, en is er geen natuurlijke verbinding met één fonds. Een
APF moet klanten verwerven. Daarmee heeft de komst van het APF
een vorm van marktwerking in de pensioenwereld geïntroduceerd.
Dat schept nieuwe uitdagingen, ook voor Bestuur en Raad van
Toezicht van een APF.

Daarnaast heeft de RvT invulling gegeven aan zijn
klankbordfunctie, bijvoorbeeld in het traject van
vergunningsaanvraag bij DNB. Uiteindelijk is de
vergunning half juli 2016 verleend. Hetzelfde geldt voor
het acquisitieproces, waarbij met name in het najaar de
naderende fusie met Stichting Pensioenfonds RBS
(RBSPF) de nodige aandacht heeft gevraagd. Deze fusie
bracht SAAPF nog verder op terra incognita, en vroeg
onder meer om een nauwgezette aanpassing van de
governancestructuur. Deze fusie heeft van alle betrok
kenen veel gevraagd, maar ook de nodige waardevolle
ervaringen opgeleverd. De Raad stelt met tevredenheid
vast dat de fusie met RBSPF inmiddels succesvol is
afgerond. Ook bij de collectieve waardeoverdracht van
Stichting Pensioenfonds Bavaria, die in het eerste
kwartaal van 2017 is voorbereid, heeft de RvT het
bestuur met raad bijgestaan.

Vanaf november 2015 is de (toen nog beoogde) Raad

Daarnaast heeft de Raad zich verdiept in de uitbeste

van Toezicht van SAAPF van start gegaan, tegelijkertijd

ding van administratie en vermogensbeheer van

met het (beoogd) Bestuur. Een van de zaken waar de

toekomstige pensioenregelingen door SAAPF, door

RvT vanaf het begin aan heeft bijgedragen, is het

middel van overleggen met en site visits bij uitvoerders

opbouwen van de governancestructuur. Zo ziet de RvT

als Centraal Beheer, Syntrus Achmea en Achmea

er op toe dat SAAPF onafhankelijk functioneert en

Investment Management. Daarbij is in het bijzonder stil

opereert.

gestaan bij de uitvoering van het aquisitieproces, de
uitvoering van de administratie, de soliditeit van het

Ook heeft het Bestuur de Raad betrokken bij de selectie

beleggingsbeheer en de communicatie met (gewezen)

van de extern accountant en de certificerend actuaris.

deelnemers, werkgevers en nabestaanden.

Er is door de Raad een nieuwe beoogd bestuurder

16. Bevindingen Raad van Toezicht

aangezocht, toen een van de oorspronkelijk aange

In feite is SAAPF een start up. Dat vergt het nodige, ook

zochte bestuurders zich terug trok wegens onverenig

van het intern toezicht. De Raad van Toezicht heeft in

baarheid met een nieuwe functie. Bij dit proces is een

2016 in totaal 11 keer fysiek vergaderd met het

extern en onafhankelijk wervings- en selectiebureau

bestuur, en daarnaast diverse malen telefonisch

ingeschakeld.

overlegd.
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In de eerste maanden van 2017 zijn leden van diverse

Tenslotte verklaart de Raad van Toezicht -gegeven

Belanghebbendenorganen (BO’s) en het Samengesteld

artikel 104.3 van de Pensioenwet- goedkeuring te

Belanghebbendenorgaan aangetreden. SAAPF kent

verlenen aan het Bestuursbesluit tot vaststelling van

daarnaast een Kringoverstijgend Medezeggenschaps

het Jaarverslag 2016 en de Jaarrekening 2016.

orgaan, waarin de (vice)voorzitters van BO’s en SBO
plaats nemen. Aan al deze organen zal de Raad van

Reactie Bestuur

Toezicht conform zijn wettelijke plicht verantwoording

Het Bestuur dankt de Raad van Toezicht voor het

afleggen. Om dat zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk te

constructieve en open overleg in de verslagperiode.

kunnen doen, heeft de Raad besloten een vierde lid

Zij is de leden van de Raad van Toezicht erkentelijk

aan te trekken. Deze benoeming is met gebruikmaking

voor de ondersteuning die zij heeft ervaren in de

van een extern, onafhankelijk wervings- en selectiebu

boeiende en uitdagende periode waarin de vergunning

reau -in het eerste kwartaal van 2017- succesvol

verkregen is en SAAPF haar eerste klanten heeft

afgerond.

ontvangen. Een goede borging van de governance,
het operationaliseren van processen en het uitbreiden

In het eerste kwartaal van 2017 heeft de Raad van

van het fonds met RBS en Bavaria hebben centraal

Toezicht een interne bijeenkomst gewijd aan de

gestaan in deze periode. De positief-kritische houding

evaluatie van het eigen functioneren. Daarin heeft de

van de Raad heeft aan het realiseren hiervan een

Raad vastgesteld dat toezicht houden bij SAAPF

belangrijke bijdrage geleverd.

boeiend, intensief en uitdagend is.

Het Bestuur ziet met het volste vertrouwen de toe
komst van het fonds tegemoet en hoopt en vertrouwt

Tijdens het fusieproces met RBSPF hebben Bestuur en

op een succesvolle dialoog in de komende periode.

Raad van Toezicht vastgesteld dat voor een succesvolle
ontwikkeling van SAAPF uitbreiding en versterking van
het Bestuur gewenst was. Vanuit zijn werkgeversrol
heeft de RvT daarop – in het eerste kwartaal van
2017 – een vierde bestuurder gezocht en benoemd.
Ook daarbij is gebruik gemaakt van de diensten van
een extern, onafhankelijk wervings- en selectiebureau.
Met de komst van de vierde bestuurder en de uitbrei
ding van de aanstelling van een aantal zittende leden, is
het Bestuur naar de overtuiging van de Raad nu
toegerust om de uitdagingen aan te kunnen die er ook
komend jaar ongetwijfeld op SAAPF af zullen komen.

16. Bevindingen Raad van Toezicht
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Jaarrekening
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1.
Balans per 31 december 2016
en 14 oktober 2015

(na voorgestelde bestemming van het saldo van baten
en lasten)
(x € 1.000)

Balans

2016

2015

Activa
Vorderingen en overlopende activa

(1)

458

-

Overige activa

(2)

3.477

-

3.935

-

Kapitaal

1.485

-

Algemene reserve

-1.074

-

411

-

Passiva
Stichtingskapitaal en reserves

(3)

Achtergestelde leningen

(4)

1.533

-

Langlopende schulden

(5)

250

-

Overige schulden en overlopende passiva

(6)

1.741

-

3.935

-

(*) De nummering verwijst naar de toelichting

Jaarrekening

82

2.
Staat van baten en lasten over
de periode 14 oktober 2015
tot en met 31 december 2016

Baten en lasten

2015/2016
Baten

(7)

-

Pensioenuitvoeringskosten

(8)

1.029

Overige lasten

(9)

45

Opbrengst uit vergoeding voor beheerskosten

(x € 1.000)
Lasten

1.074

Saldo van baten en lasten

Jaarrekening

-1.074
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3.
Kasstroomoverzicht over
de periode 14 oktober 2015
tot en met 31 december 2016
(x € 1.000)
Het kasstroomoverzicht is opgesteld
volgens de directe methode.

Kasstroomoverzicht



2015/2016

2.380

-

Kasstroom uit pensioenactiviteiten
Ontvangen premiebijdragen voor risico deelnemers
Betaalde premies herverzekeringen

-65

Betaalde pensioenuitvoeringskosten

-19

Betaalde rente
Diverse ontvangsten en uitgaven

-3
275
2.568

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Ontvangen inzake verkopen beleggingen
Betaald inzake aankopen beleggingen
Betaald aan beleggingsbankrekening

301
-2.180
-323
-2.202

Mutatie liquide middelen

Samenstelling geldmiddelen

Jaarrekening

366

2015/2016

Mutatie liquide middelen

366

Liquide middelen per 31 december

366
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4.
Toelichting

Inleiding

• Het pensioenfonds is digitaal. Via online planners,
interactieve pensioenoverzichten en een pensi

Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds (hierna het

oen-app worden werknemers actief bij hun totale

SAAPF), statutair gevestigd te Leusden, en feitelijk

oudedagsvoorziening betrokken. Er wordt gecommu

gevestigd te Storkstraat 8, 3833 LB Leusden is inge

niceerd op basis van levensgebeurtenissen en

schreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

pensioeninkomen.

64346544. Het doel van SAAPF is het nu en in de
toekomst verstrekken van uitkeringen aan gepensio

Deze doelstelling is nader uitgewerkt in onder andere

neerden en nabestaanden ter zake van ouderdom en

de statuten, het pensioenreglement, de uitvoerings

overlijden.

overeenkomst en de Actuariële en Bedrijfstechnische
Nota.

SAAPF is een algemeen pensioenfonds als bedoeld in
artikel 1 van de Pensioenwet. Het pensioenfonds voert

Voor elke collectiviteitskring wordt een afgescheiden

één of meerdere pensioenregelingen uit en houdt

vermogen aangehouden dat is afgescheiden van de

daarvoor een afgescheiden vermogen aan per collecti

overige collectiviteitskringen en van het overige

viteitskring. Het pensioenfonds hanteert daarbij de

vermogen van SAAPF. SAAPF houdt de volgende

volgende uitgangspunten:

collectiviteitskringen aan:

• Het streven is om zo veel mogelijk pensioen per euro

• DC kring: deze wordt gevormd door alle pensioenre

inleg te realiseren.
• Het zijn van een klantgericht pensioenfonds. Alle

gelingen die het karakter hebben van een premie
overeenkomst en waarvoor SAAPF een

werkgevers die niet onder een verplicht gesteld

Uitvoeringsovereenkomst is aangegaan met een

bedrijfstakpensioenfonds vallen, ondernemings-,

Werkgever en voor regelingen door middel van een

beroeps-, en vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen

akte van collectieve waardeoverdracht door een

worden verwelkomd en er worden schaalvoordelen

pensioenuitvoerder zijn overgedragen aan SAAPF

gecreëerd in administratie, vermogensbeheer en

waarna een uitvoeringsreglement van SAAPF van

besturing.
• Het pensioenfonds is risicobewust en biedt even

toepassing is.
• DB kringen: deze worden gevormd door pensioen

wicht tussen risico en zekerheid. Risico's en opbreng

regelingen waarvoor SAAPF een Uitvoeringsovereen

sten worden met elkaar gedeeld, terwijl werkgevers

komst is aangegaan met een Werkgever en voor

hun eigen identiteit behouden.

regelingen die door middel van een akte van collec

• Het pensioenfonds is innovatief. Waar mogelijk

tieve waardeoverdracht door een pensioenuitvoer

zullen nieuwe pensioenoplossingen een bijdrage

der of vanuit een andere Collectiviteitskring zijn

leveren aan een sterk verbeterd pensioenresultaat.

overgedragen aan deze Collectiviteitskring van SAAPF
waarna een uitvoeringsreglement van SAAPF van

Jaarrekening
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toepassing is. Alle pensioenregelingen in deze

Weerstandsvermogen

De kwantificering van risico voor rekening van SAAPF

kringen hebben het karakter van een uitkeringsover

Het weerstandsvermogen dient voor het opvangen van

wordt vastgesteld in de jaarlijkse update van de

eenkomst. Eigen kring: in deze collectiviteitskringen

bedrijfsrisico's van het SAAPF. Dit zijn de risico's

risicoanalyse van het APF. Bij de kwantificering ultimo

kan maatwerk plaatsvinden.

waarvan de eventuele financiële gevolgen niet ten laste

2016 is gebruik gemaakt van de analyse die is inge

kunnen worden gebracht van de aangesloten collectivi

diend bij de vergunningsaanvraag.

SAAPF geeft in de verslagperiode uitvoering aan één

teitskring.

Defined Contribution (premieovereenkomst) collectivi

Het weerstandsvermogen dient op elk moment
Uitgangspunt is dat er bij aanvang van SAAPF weer

aanwezig te zijn in SAAPF. Dit betekent ook dat SAAPF

standsvermogen is en dat dit vermogen doorlopend

beheersmaatregelen treft om te allen tijde hieraan te

Tussen de bedrijfsomgeving en deze kring is er sprake

voldoende beschikbaar is. De omvang van het weer

kunnen voldoen. De opbouw van weerstandsvermogen

van vermogensscheiding.

standsvermogen is geregeld in artikel 112a lid 8

wordt voor de helft mogelijk gemaakt middels een

teitskring.

Pensioenwet en artikel 40e Besluit uitvoering Pensioen

niet-aflosbare achtergestelde lening van maximaal

In de Defined Contribution kring wordt uitvoering

wet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Besluit

€ 10 miljoen en voor de andere helft middels een

gegeven aan een bruto pensioenregeling en een

Pw en Wvb.). Het weerstandsvermogen wordt als volgt

schenking van maximaal € 10 miljoen die verstrekt

vrijwillige netto pensioenregeling.

berekend:

wordt door Achmea B.V. aan SAAPF. Tussen SAAPF en

1.	Het weerstandsvermogen bedraagt ten minste

Achmea is een financieringsovereenkomst gesloten

Oprichting en verlengd boekjaar

0,2 procent van de waarde van het beheerde

voor de niet-aflosbare achtergestelde lening. Op de

SAAPF is opgericht op 14 oktober 2015. De activiteiten

pensioenvermogen met een minimum van

verschuldigde rentelasten op het weerstandsvermogen

zijn feitelijk gestart in 2016. Het bestuur heeft besloten

€ 500.000 en met een maximum van € 20 miljoen;

wordt dekking verkregen middels tarieven ten aanzien

tot verlenging van het boekjaar van 14 oktober 2015 tot

2.	Aanvullend dient er voor de dekking van aansprake

van beheerd vermogen van SAAPF.

en met 31 december 2016 na verlening van de vergun

lijkheidsrisico's een percentage van 0,1 procent van

ning door De Nederlandsche Bank N.V. op 15 juli 2016.

de waarde van het beheerde pensioenvermogen te

Op basis van bovenstaande committeert Achmea B.V.

worden aangehouden, tenzij een beroepsaanspra

zich om maximaal € 20 miljoen beschikbaar te stellen

Overeenstemmingsverklaring

kelijkheidsverzekering (BAV) wordt gesloten, zoals in

ten behoeve van het weerstandsvermogen van SAAPF.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met

de wetgeving nader omschreven, of een daarmee

In geval méér dan € 20 miljoen weerstandsvermogen

de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in

vergelijkbare voorziening is getroffen. SAAPF heeft

aanwezig dient te zijn (bijvoorbeeld doordat het risico

Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met

voor dekking van aanspakelijkheidsrisico's een

assessment daartoe aanleiding geeft, of doordat er

inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslag

beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

bijvoorbeeld claims ontstaan, of als de wetgeving daar

geving in het bijzonder Richtlijn 610. De bedragen

afgesloten.

aanleiding toe geeft) dan wordt hierbij de volgende

opgenomen in de jaarrekening zijn vermeld in

3.	Indien en voor zover de risicoanalyse van SAAPF

aanpak gehanteerd, in volgorde van prioriteit:

duizenden euro's, tenzij anders is aangegeven.

daartoe aanleiding geeft, bedraagt het weerstands

Het bestuur heeft op 13 juni 2017 de jaarrekening

vermogen méér dan de som van de eerste twee

beschikbaar is middels de afgesloten aansprakelijk

opgemaakt.

onderdelen.

heidsverzekeringen;
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2.	Indien méér dan kostendekking wordt verkregen

Kostendoorbelasting

dan nodig via het tarief voor de governance kosten,

Het schematisch overzicht van de kleine geldstroom

kan het Bestuur van SAAPF ervoor kiezen de

van SAAPF is weergegeven in onderstaande figuur:

tarieven onveranderd te laten en hiermee geleidelijk

Toelichting op de kleine geldstroom van SAAPF:

een additionele reserve op te bouwen teneinde
additionele bedrijfsrisico's te kunnen dekken
bovenop het beschikbare gestelde weerstandsver
mogen van € 20 miljoen zoals door Achmea beschik
baar is gesteld;

Achmea BV

DNB
2

3.	Indien niet meer dan kostendekking van gover
nance kosten wordt verkregen en er geen additio
nele reserve is opgebouwd, terwijl tegelijkertijd
méér dan € 20 miljoen weerstandsvermogen nodig

additionele bedrijfsrisico's te kunnen dekken
bovenop het beschikbare gestelde weerstands

8
SAAPF
9
Werkgever/
deelnemers

vermogen van € 20 miljoen zoals door Achmea

Bankrekening Eigen Beheer
(inc. Eigen Vermogen)

3

beschikbaar is gesteld;

10

7

4.	Indien het beheerd vermogen geen overdekking van
governance kosten mogelijk maakt en er dus geen
additionele reserve is opgebouwd, terwijl tegelijker

Distributie

Bankrekening SAAPF
Beheer Kringen
(incl. Toetsings-vermogen)

6

tijd méér dan € 20 miljoen weerstandsvermogen

11

nodig en waarbij verhoging van governance kosten
onvoldoende soelaas biedt, kan het Bestuur van

13

SAAPF een verzoek indienen tot opschorting of
kwijtschelding van verschuldigde rente aan de
financier(s) van het weerstandsvermogen;
5.	Indien bovenstaande onvoldoende dekking voor
weerstandsvermogen biedt, kan een verzoek tot

Pensioen
Federatie

1

is, kan het Bestuur van SAAPF ervoor kiezen om het
tarief voor governance kosten te verhogen teneinde

Pensioen
Register

AFM

Verzekeren

5

4

Pensioen
Administratie
Deelnemer- en
unitadmnistratie

Governance

(bestuur, RvT,
bestuursbureau)

SAAPF Kosten

(accountant, compliance,
actuaris, juridisch,
fiscaal)

Kring Kosten

(accountant,
actuaris, advies,
BO’s)

12
Vermogensbeheer

Beheer
vermogensbankrekening
SAAPF, Kringen

additionele financiering aan Achmea en/of een
andere externe financier worden gevraagd.
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Nr

Soort

Toelichting

Producent / Zender

Ontvanger

Frequentie

1

Funding van weerstands
vermogen en onderdekking
governance kosten

Achmea B.V. zorgt voor voldoende (aanwas van) weerstands
vermogen van SAAPF en middelen (achtergestelde lening) voor
dekking van beheerskosten die nog niet voldoende gedekt
worden vanwege een te laag APF volume

Achmea B.V.

Het fonds

Incidenteel

2

Rente en aflossing op
lening(en)

Zodra het volume in het APF daarvoor ruimte biedt, worden
rente en aflossing op de (achtergestelde) lening(en) betaald

Het fonds

Achmea B.V.

Incidenteel

3

Tarieven

Werkgevers en deelnemers betalen de afgesproken tarieven
voor de verschillende dienstverlening in de waardeketen van
SAAPF

Werkgevers/Deelnemers

Pensioenadministratie

Maandelijks

4

Vergoeding
vermogensbeheer

De pensioenadministratie verzorgt de maandelijkse kosten
vergoeding (service fee) aan de vermogensbeheerder volgens
de vooraf door beide partijen vastgestelde tarieven met de
daarbij behorende prestaties en services levels

Pensioenadministratie

Vermogensbeheer

Maandelijks

5

Vergoeding administratiekosten

De pensioenadministratie verzorgt de kostenvergoeding aan de
pensioenadministrateur volgens de vooraf door beide partijen
vastgestelde vergoedingen met de daarbij behorende
prestaties en services levels

Pensioenadministratie

Pensioenadministratie

Maandelijks

6

Vergoeding
distributiepartner

De pensioenadministratie verzorgt de kostenvergoeding aan
de distributiepartner volgens de vooraf door beide partijen
vastgestelde vergoedingen met de daarbij behorende
prestaties en services levels

Pensioenadministratie

Distributie-partner

Maandelijks

7

Vergoeding beheerskosten
SAAPF

De pensioenadministratie houdt de kostenvergoeding in
t.b.v. de beheerskosten/governance

Pensioenadministratie

Governance

Maandelijks

8

Contributies en bijdragen

SAAPF voldoet de contributies en bijdragen voor DNB, AFM,
Pensioenfederatie en Pensioenregister

Het fonds

DNB, AFM,
Pensioenfederatie,
Pensioenregister

Jaarlijks

Jaarrekening

88

Nr

Soort

Toelichting

Producent / Zender

Ontvanger

Frequentie

9

Kosten governance
SAAPF

SAAPF voldoet de vooraf afgesproken kosten componenten ten
aanzien van de governance. Dit omvat onder meer de primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden van leden van het Bestuur,
Raad van Toezicht en het Bestuursbureau (incl. salaris, sociale
lasten, pensioenlasten, reiskosten, IT, huisvestingskosten e.d.)

Het fonds

Personeel en dienstverlenende organisaties

Maandelijks

10

Kosten SAAPF op
geconsolideerd niveau

De pensioenadministratie voldoet de verschuldigde kosten aan
(externe) partijen met betrekking tot verslaggeving en advies op
geconsolideerd SAAPF niveau (e.g. accountant, actuaris, externe
compliance officer, juridisch/fiscaal advies)

Pensioenadministratie

Accountant, Actuaris,
Compliance officer,
Adviseurs

Incidenteel

11

Kring kosten

De pensioenadministratie voldoet de verschuldigde kosten aan
(externe) partijen met betrekking tot verslaggeving en advies op
kring niveau (e.g. accountant, actuarieel advies, certificerend
actuaris, juridisch advies, beleggingsadvies, pensioen
communicatie, BO vergoedingen)

Pensioenadministratie

Accountant, Actuaris,
Adviseurs BO's

Incidenteel

12

TER

De vermogensbeheerder factureert en incasseert maandelijks
(achteraf) bij elke pool de bijbehorende TER volgens de vooraf
door partijen vastgestelde tarieven

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer (pools)

Maandelijks

13

Risicopremie incl.
kostenopslag en evt.
garantiestemming

De pensioen-administratie verzorgt de totale bruto premie bij
de werkgever. Zodra de bedragen binnen zijn wordt de
ontvangen risicopremie overgemaakt aan de verzekeraar.
In de risicopremie zijn de kostenvergoedingen voor de
verzekeraar opgenomen

Pensioenadministratie

Verzekeraar

Maandelijks

De vergoeding voor beheerskosten van SAAPF is bedoeld voor bekostiging van de pensioenuitvoeringskosten en
diverse baten en lasten van de bedrijfsvoering van SAAPF. Voor deze bekostiging wordt in alle kringen maandelijks
een bedrag onttrokken uit de beleggingen. Deze vergoeding wordt binnen de bedrijfsvoering van SAAPF
verantwoord als opbrengst.
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Algemene grondslagen

ële activa en financiële verplichtingen samenhangende

Specifieke grondslagen

rentebaten en rentelasten worden eveneens gesal

Opname van een actief of een verplichting

deerd opgenomen.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden bij de

waarschijnlijk is dat de toekomstige economische

Schattingen en veronderstellingen

eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na de

voordelen naar het fonds zullen toevloeien en de

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming

eerste verwerking worden vorderingen gewaardeerd

waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

met Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereist

op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale

Een verplichting wordt in de balans opgenomen

dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en

waarde indien geen sprake is van transactiekosten)

wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de

onder aftrek van eventuele bijzondere waardevermin

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van

toepassing van grondslagen en de gerapporteerde

deringen, indien sprake is van oninbaarheid. Bij de

middelen en de omvang van het bedrag daarvan

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en

waardering van vorderingen wordt rekening gehouden

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

lasten.

met het risico van oninbaarheid door hiervoor een
voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de

Verantwoording van baten en lasten

De schattingen en hiermee verbonden veronderstellin

uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met

Baten worden in de staat van baten en lasten opgeno

gen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en

gelijksoortige risico's wordt gezamenlijk een schatting

men wanneer een vermeerdering van het economisch

verschillende andere factoren die gegeven de omstan

gemaakt van verliezen en risico's op balansdatum.

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van

digheden als redelijk worden beschouwd. De uitkom

Deze systematiek om de voorziening vast te stellen

een actief of een vermindering van een verplichting,

sten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de

wordt gerekend tot de statische methode.

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouw

boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op

baar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt

eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daad

Overige activa

wanneer een vermindering van het economisch

werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze

Onder meer worden hieronder de liquide middelen

potentieel, samenhangend met een vermindering van

schattingen.

opgenomen voor zover dit banktegoeden betreft welke
onmiddellijk opeisbaar zijn. Liquide middelen worden

een actief of een vermeerdering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouw

De schattingen en onderliggende veronderstellingen

baar kan worden vastgesteld.

worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van

gewaardeerd tegen nominale waarde.

schattingen worden opgenomen in de periode waarin

Stichtingskapitaal en reserves

Saldering van een actief en een verplichting

de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen

Stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het

Een financieel actief en een financiële verplichting

voor die periode gevolgen heeft, of in de periode van

bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten

worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans

herziening en toekomstige perioden, indien de herzie

van het vreemd vermogen volgens de van toepassing

opgenomen indien sprake is van een wettelijke of

ning gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als

zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn

contractuele bevoegdheid om het actief en de verplich

toekomstige perioden.

opgenomen.

ting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en boven
dien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af
te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen financi
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Achtergestelde leningen

opbrengst is toegerekend aan de periode waarop deze

Achtergestelde leningen worden bij de eerste verwer

betrekking heeft.

king gewaardeerd op reële waarde. Na de eerste
verwerking worden schulden gewaardeerd op geamor

Pensioenuitvoeringskosten

tiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien

De pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan de

geen sprake is van transactiekosten).

periode waarop ze betrekking hebben.

Langlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva worden bij

Grondslagen kasstroomoverzicht

de eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na

Het kasstroomoverzicht is opgesteld overeenkomstig

de eerste verwerking worden schulden gewaardeerd

de directe methode. Alle ontvangsten en uitgaven

op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale

worden hierbij als zodanig gepresenteerd.

waarde indien geen sprake is van transactiekosten).

Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva worden bij
de eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde.
Na de eerste verwerking worden schulden gewaar
deerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de
nominale waarde indien geen sprake is van transactie
kosten).

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar
waarop deze betrekking hebben.

Opbrengst uit vergoeding voor beheerskosten
Onder deze opbrengst wordt verstaan de vergoeding
voor bekostiging van de pensioenuitvoeringskosten en
diverse baten en lasten in het boekjaar zoals deze
wordt onttrokken aan de kringen van SAAPF. Deze
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5.
Toelichting op de balans
(x € 1.000)

Activa

31-12-2016

14-10-2015

Nog door te belasten kosten

192

-

Rekening courant Kring DC

265

-

1

-

458

-

1. Vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
Over de rekening courant van Kring DC wordt een rente vergoed ter hoogte van de
rente die SAAPF betaalt voor de lening die is opgenomen voor de financiering van de
aanloopverliezen van de governance kosten. Er zijn geen afspraken gemaakt over de
aflossing. Er zijn geen zekerheden gesteld.

31-12-2016

14-10-2015

3.477

-

2. Overige activa
Liquide middelen

Onder de liquide middelen worden tegoeden op bankrekeningen opgenomen die
onmiddellijk dan wel op korte termijn opeisbaar zijn. Voor drie in 2016 nog niet actieve
kringen zijn bankrekeningen geopend met een totaal saldo van € 180.
Er zijn geen kredietfaciliteiten van toepassing.
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Passiva
3. Stichtingskapitaal en reserves

Kapitaal

Algemene reserve

Totaal

Stand per 14 oktober 2015

-

-

-

Uit bestemming saldo van baten en lasten

-

-1.074

-1.074

Schenking Achmea t.b.v. het weerstandsvermogen

1.485

-

1.485

Stand per 31 december 2016

1.485

-1.074

411

Berekening van het beschikbaar weerstandsvermogen:
Totaal eigen vermogen

411

Achtergestelde leningen, voor zover bijdragend aan het weerstands vermogen (1)

1.509

Beschikbaar weerstandsvermogen (2)

1.920

Totaal aan te houden weerstandsvermogen volgens risico-analysemodel

1.319

Weerstandsvermogen: surplus (3)

601

(1)	De achtergestelde lening mag meetellen tot maximaal 50% van het aanwezige
weerstandsvermogen.
(2)	Het beschikbare weerstandsvermogen is vastgesteld op basis van het aanwezige
weerstandsvermogen (€ 3.018k) dat is opgebouwd uit het totaal van de achter
gestelde lening (€ 1.533k) en de schenkingen van Achmea € 1.485k).
(3) Er is op rapportagedatum een surplus op het weerstandsvermogen.
Het verloop van het benodigde weerstandsvermogen wordt doorlopend gemonitord.
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4. Achtergestelde leningen

31-12-2016

14-10-2015

1.533

-

2016

2015

-

-

Trekking

1.533

-

Stand per 31 december

1.533

-

Lening t.b.v. financiering weerstandsvermogen
(Achmea BV)

Lening t.b.v. financiering weerstandsvermogen (Achmea BV)

Stand per 14 oktober 2015

Leningsvoorwaarden

Aflossing

De achtergestelde lening met een maximale hoofdsom

SAAPF zal de lening volledig terugbetalen op de eerste

van € 10 mln. is verstrekt door Achmea B.V. en dient te

werkdag volgende op de opzeggingsdatum. De opzeg

worden aangewend voor de financiering van het

gingsdatum is de laatste dag van de opzeggingstermijn.

weerstandsvermogen als bedoeld in de Pensioenregel

De opzeggingstermijn is een minimale termijn van vijf

geving, waaronder artikel 112a, lid 8, Pensioenwet en

jaar of iedere andere termijn goedgekeurd door DNB

artikel 40e Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet

welke goedkeuring minstens zes maanden voorafgaand

verplichte beroepspensioenregeling.

aan de opzeggingsdatum moet worden aangevraagd.
Na schriftelijk goedkeuring van DNB, kan SAAPF de

De rente is vastgesteld op 7,6% per jaar. De hoogte van

lening geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen.

de rente wordt eens in de 5 jaar herzien. De rente dient
jaarlijks binnen 10 werkdagen na het jaareinde te

Zekerheden

worden betaald.

Er zijn geen zekerheden gesteld voor deze lening door
SAAPF.
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5. Langlopende schulden

2016

2015

-

-

Uitstel aflossing lening ter dekking aanloopverliezen
governancekosten > 1 jaar

250

-

Stand per 31 december

250

-

31-12-2016

14-10-2015

97

-

115

-

29

-

1.500

-

1.741

-

Stand per 14 oktober 2015

Voor een toelichting op de langlopende schuld wordt verwezen
naar de toelichting op de kortlopende schulden.

6. Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen kosten
Crediteuren
Nog te betalen rente achtergestelde lening
Lening ter dekking aanloopverliezen governance
kosten < 1 jaar *

Alle schulden hebben een resterende looptijd van

liquiditeitsdoelstellingen van SAAPF als bedoeld in

korter dan één jaar.

de Pensioenregelgeving, waaronder artikel 136
Pensioenwet en artikel 14 Besluit financieel toet

• Leningsvoorwaarden

singskader pensioenfondsen.

	De lening ter dekking van de aanloopverliezen van
de governancekosten met een maximale hoofdsom

Jaarrekening

	De rente is vastgesteld op de EURIBOR per de

van € 2 mln. is verstrekt door Achmea B.V. en dient

eerste werkdag van het kalenderkwartaal waarover

te worden aangewend voor de financiering van de

de rente verschuldigd is met marge van 3%. De
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rente is verschuldigd binnen 10 werkdagen na het

In deze toelichting wordt onder “Quasi-Zekerheids

einde van ieder kalenderkwartaal.

recht” verstaan de in onderstaand lid (b) omschreven

• Opname en aflossing

regeling of transactie.

	De lening kan worden opgenomen in tranches van
€ 250k. Aflossing dient uiterlijk 1 jaar na de trek
kingsdatum plaats te vinden, tenzij met de Achmea

Verbonden partijen

BV een andere datum is overeengekomen. Voor de

Identiteit van verbonden partijen

eerste aflossing is een jaar uitstel gekregen. Deze

Er is sprake van een relatie, in de vorm van een uitvoe

aflossing is onder de langlopende schulden opgeno

ringsovereenkomst, tussen het fonds, haar bestuur

men.

ders, de aangesloten ondernemingen en hun

• Negatieve zekerheidsverklaring

bestuurders, voor zover zij bestuurder zijn in het fonds.

	Behoudens voor zover toegestaan op grond van
onderstaand lid (c):
(a) 	zal de Leningnemer geen Zekerheidsrecht
vestigen op zijn activa of laten voortbestaan;

Transacties met bestuurders
Inzake de beloning van bestuurders wordt verwezen
naar de toelichting op de pensioenuitvoeringskosten.
Er zijn geen leningen verstrekt aan, noch is er sprake

(b) 	zal de Leningnemer geen:

van vorderingen op, (voormalige) bestuurders. De
bestuurders en medewerkers van het bestuursbureau

(i)	activa verkopen, overdragen of anderszins
vervreemden; of

nemen geen deel aan een of meerdere pensioenrege
lingen van het fonds.

(ii)	een andere overeenkomst aangaan met een
vergelijkbaar effect, in situaties waarin de

Overige transacties met verbonden partijen

betreffende overeenkomst of transactie

Betreffende de uitvoeringsovereenkomst tussen het

voornamelijk tot doel heeft een Financiële

fonds en werkgever bestaan de transacties uit de

Verplichting aan te gaan of om de aankoop van

ontvangen premies voor de financiering van de

een actief te financieren.

aanspraken en de uitvoering van de regeling.

(c) 	Bovenstaand lid (a) en lid (b) zijn niet van

Jaarrekening

toepassing op een Zekerheidsrecht dan wel

Niet in de balans opgenomen activa en

een Quasi-Zekerheidsrecht voor zover dat

verplichtingen

Zekerheidsrecht is of wordt gevestigd in het

Ontvangen zekerheden en garanties

kader van het uitvoeren van deze Overeen

Er zijn geen andere ontvangen zekerheden en garanties

komst.

dan elders in de jaarrekening vermeld.
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Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Langlopende contractuele verplichtingen

SAAPF is op 1 maart 2017 een juridische fusie aange

Het fonds heeft de volgende langlopende niet uit de

gaan met Stichting Pensioenfonds RBS. De deelnemers

balans blijkende verplichtingen:

van Stichting Pensioenfonds RBS zijn per 1 maart 2017

• Samenwerkingsovereenkomst met Achmea Services

toegetreden tot een eigen kring.

N.V. voor de commerciële activiteiten: 6 basispunten
van het belegd vermogen.
• Pensioenbeheerovereenkomst met Syntrus Achmea

De deelnemers van Stichting Pensioenfonds Bavaria
zijn via een collectieve waardeoverdracht per

Pensioenbeheer N.V. voor de pensioenuitvoeringsac

1 april 2017 toegetreden tot een eigen kring binnen

tiviteiten op basis van tarief per verrichting en 1

SAAPF.

basispunt van het belegd vermogen.
• Overeenkomst van vermogensbeheer met Achmea

Voor de financiering van de governance kosten is bij

Investment Management BV voor het fiduciair

het oprichten van het fonds een kortlopende lening

vermogensbeheer: 2 basispunten van het belegd

verstrekt op basis van de oorspronkelijke planning en

vermogen.

business case. Doordat de vergunning niet in januari

• Overeenkomst van vermogensbeheer met Achmea

2016, maar in juli 2016 is verkregen, heeft het Bestuur

Investment Management BV voor vermogensbeheer

besloten de business case te actualiseren en een

activiteiten: tussen de 10 en 70 basispunten van het

alternatieve financiering te onderzoeken. Daarmee

belegd vermogen.

beoogde het Bestuur voor het fonds een meerjarige
financiering van de governance kosten met Achmea af

Alle bovengenoemde overeenkomsten hebben een

te spreken. In juni 2017 is hierover overeenstemming

looptijd van 7 jaar.

bereikt. Er komt een nieuwe financiering tot stand, die
in de plaats zal komen van de bestaande financiering.
De formalisering en realisatie zal na 13 juni plaatsvin
den. Met de nieuwe financieringsafspraken heeft SAAPF
de financiële basis die het Bestuur nodig acht om de
lopende activiteiten en de groeiambities in de komende
jaren waar te maken alsmede te kunnen voldoen aan
de verplichtingen voor de komende jaren. De huidige
kortlopende lening zal meteen worden afgelost als
onderdeel van de nieuwe financiering.
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6.
Toelichting op de staat van
baten en lasten
(x € 1.000)

7. Opbrengst uit vergoeding voor beheerskosten

2015/2016
-

Opbrengst uit de vergoeding voor beheerskosten



-

Ter dekking van de beheerskosten van SAAPF wordt
maandelijks een bedrag onttrokken uit de beleggingen.
Voor 2016 bedraagt die vergoeding € 201.

8. Pensioenuitvoeringskosten

2015/2016
28

Contributies en bijdragen
Bestuurskosten

578

Kosten bestuursbureau

130

Adviseurs- en controlekosten

288
4

Rentelasten
Overige kosten



1
1.029

Van de bezoldiging van bestuurders kwam in 2016 een
bedrag van € 356.240 ten laste van het saldo van baten
en lasten van SAAPF. Voor de bezoldiging van de leden
van het toezichthoudend orgaan kwam in 2016 een
bedrag van € 109.160 ten laste van het saldo van baten
en lasten.

Jaarrekening
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2015/2016
48

Controle van de jaarrekening

Deze werkzaamheden zijn in 2016 uitgevoerd door
Deloitte Accountants N.V. De kosten zijn opgenomen
onder de adviseurs- en controlekosten.
In bovenstaande opstelling is de methode gehanteerd
waarbij wordt opgegeven de in het boekjaar ten laste
gebrachte totale honoraria voor onderzoek van de

• het fonds in het boekjaar 2016 geen dwangsommen
en boetes zijn opgelegd;
• het fonds in het boekjaar 2016 geen aanwijzing
als bedoeld in artikel 171 van de Pensioenwet is
gegeven;
• in het boekjaar 2016 geen bewindvoerder als

jaarrekening en verslagstaten en de totale honoraria

bedoeld in artikel 173 van de Pensioenwet is

voor andere controleopdrachten, uitgevoerd door de

aangesteld.

externe accountant.
Overeenkomstig artikel 96 van de Pensioenwet wordt

Personeelsleden

vermeld dat:

Bij het fonds zijn in 2016 geen werknemers in dienst.

9. Overige baten en lasten

2015/2016
Rente rekening courant Kring DC

-3

Rente lening t.b.v. financiering aanloopverliezen governance kosten

19

Rente achtergestelde lening t.b.v. financiering weerstandsvermogen

29
45

Belastingen

Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur

De activiteiten van het fonds zijn vrijgesteld van

Het bestuur van SAAPF heeft de jaarrekening over de

belastingheffing in het kader van de vennootschaps

periode 14 oktober 2015 tot en met 31 december 2016

belasting.

vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2017.

Bestemming saldo van baten en lasten
Het bestuur heeft besloten om het resultaat te
onttrekken uit de algemene reserve.

Jaarrekening
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1.
Balans per 31 december 2016
(na voorgestelde bestemming van het saldo van baten
en lasten, vanaf datum vergunningsverlening)
(x € 1.000)

Balans

ultimo 2016

15-07-2016

Activa
Beleggingen voor risico deelnemers

(1)

2.257

-

Vorderingen en overlopende activa

(2)

64

-

Overige activa

(3)

366

-

2.687

-

Passiva
Stichtingskapitaal en reserves

(4)

19

-

Technische voorzieningen voor risico fonds

(5)

55

-

Voorziening pensioenverplichtingen voor
risico deelnemers

(6)

2.257

-

Overige schulden en overlopende passiva

(7)

356

-

2.687

-

(*) De nummering verwijst naar de toelichting
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2.
Staat van baten en lasten
over de periode 15 juli 2016 31 december 2016
(x € 1.000)

Baten en lasten

2016
Ontvangen premiebijdragen voor risico deelnemers

(8)

2.380

Beleggingsresultaten voor risico deelnemers

(9)

55

Mutatie technische voorzieningen voor risico fonds

(10)

-55

Mutatie pensioenverplichtingen voor risico deelnemers

(11)

-2.257

Premies herverzekeringen

(12)

-82

Pensioenuitvoeringskosten

(13)

-19

Rente

(14)

-3

Saldo van baten en lasten

19

2016

Bestemming saldo
Mutatie algemene reserve

Financiële verantwoording SAAPF kring DC
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3.
Kasstroomoverzicht over
de periode 15 juli 2016 31 december 2016
(x € 1.000)
Het kasstroomoverzicht is opgesteld
volgens de directe methode.

Kasstroomoverzicht



2016

2.380

-

Kasstroom uit pensioenactiviteiten
Ontvangen premiebijdragen voor risico deelnemers
Betaalde premies herverzekeringen

-65

Betaalde pensioenuitvoeringskosten

-19

Betaalde rente
Diverse ontvangsten en uitgaven

-3
275
2.568

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Ontvangen inzake verkopen beleggingen
Betaald inzake aankopen beleggingen
Betaald aan beleggingsbankrekening

301
-2.180
-323
-2.202

Mutatie liquide middelen

Financiële verantwoording SAAPF kring DC
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4.
Toelichting

Algemeen

door de deelnemers op de door hen gekozen pensioen

Conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving

datum aangewend om een pensioenuitkering te kopen.

worden de balans, staat van baten en lasten en het
kasstroomoverzicht opgenomen in een separate

Collectiviteitskring DC voert twee pensioenregelingen uit:

financiële verantwoording per kring. In deze financiële

• Defined Contribution (DC) 3e generatie met opting

verantwoording wordt de terminologie gehanteerd
zoals voorgeschreven door RJ610. Waar in de financiële

out (hierna 'Bruto pensioenregeling');
• Netto Pensioen (DC 3e generatie met opting out),

verantwoording van de kring de term “fonds” is

pensioenopbouw uit het netto salaris boven de

gebruikt, wordt de desbetreffende kring bedoeld.

fiscale grens van € 101.519,- (2016) voor pensioenop
bouw uit het bruto salaris (hierna 'Netto pensioen

Opbouwfase

regeling').

De pensioenregeling van het pensioenfonds is een
individueel beschikbare premieregeling, de premie

Het productaanbod is vormgegeven in twee proposities

wordt hierbij bepaald aan de hand van een leeftijdsaf

met als werknamen 'Samen' en 'Slim', waarin verschil

hankelijke staffel. In deze regeling bouwen de deel

lende modules beschikbaar zijn.

nemers een eigen pensioenkapitaal op door
maandelijkse premiestortingen die voor eigen rekening

Producten en Modules:

en risico worden belegd. Uiteindelijk wordt het kapitaal

Propositie (Slim)

Propositie (Samen)

Beschikbare modules:

Beschikbare modules:

Automatisch sturen (3e generatie DC)

Automatisch sturen (3e generatie DC)

Netto Pensioen

Zelf beleggen (opting out)

ANW-hiaat

Netto Pensioen
ANW-hiaat

In de modules binnen de proposities is een verzame
ling van pensioensoorten beschikbaar die complemen
tair zijn aan elkaar zodat geen sprake is van dubbele
dekkingen.
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In onderstaande tabel worden deze pensioensoorten
weergegeven.
Nr

Propositie (Slim)

Propositie (Samen)

1

Ouderdomspensioen

• verplicht af te nemen
• op basis van DC

worden (allemaal premieovereenkomsten) waarbij het
gescheiden houden van de administratie, inclusief
premie-inleg en toerekeningen van de rendementen op
een zelfde wijze uitgevoerd kan worden. Dit brengt
kostenefficiëntie met zich mee. Door het onderbrengen

2

Partnerpensioen

• verplicht af te nemen
• onbepaalde partner
• op risicobasis

in één kring is financiële en fiscale hygiëne eenvoudiger
te realiseren tegen een lagere prijs dan wanneer het
netto-pensioen onderbracht zou worden in een aparte
kring. De netto pensioenregeling zal voornamelijk gaan

3

Wezenpensioen

• verplicht af te nemen
• onbepaald kind
• op risicobasis

4

ANW-hiaatpensioen

• keuze: verplicht of vrijwillig af te nemen

5

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor de
premies van alle bovengenoemde vormen

• verplicht af te nemen

over relatief kleine gespaarde kapitalen en beperkte
deelnemers aantallen. Wanneer specifiek voor deze
groep een separate kring wordt opgezet leidt dit tot
een te hoog kostenniveau.
De netto regelingen worden binnen de kring strikt
gescheiden uitgevoerd van de bruto regelingen. Zo
gelden er voor netto regelingen andere premie-staffels
en opslagen dan voor bruto regelingen. Er ontstaat
daarmee ook een gescheiden financiële administratie
naar werkgevers voor de bruto regeling en de netto
regeling. Indien een deelnemer zowel een bruto als een

De pensioen richtleeftijd is 67 jaar. Er is tijdens de

netto pensioenregeling heeft, wordt op deelnemer

opbouwfase geen sprake van een toeslagverlening.

niveau separaat getoond wat de hoogte is van het

Flexibilisering is mogelijk binnen de wettelijke grenzen.

opgebouwde pensioenkapitaal, de ingelegde premie en
het behaalde rendement daarop.

De risicodeling en winstdeling vindt, voor zover niet
herverzekerd, plaats binnen de collectiviteitskring.

Uitkeringsfase
Met het beschikbare kapitaal uit de opbouwfase wordt

Financiële verantwoording SAAPF kring DC

Er is voor gekozen de netto en bruto regelingen in één

op de pensioendatum of op datum van overlijden een

kring onder te brengen omdat op die manier dezelfde

pensioen aangekocht binnen de kring. Per 31 decem

soort pensioenregeling in één kring gecombineerd

ber 2016 zijn nog geen pensioenen ingegaan.
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Algemene grondslagen

voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekom

boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op

stige economische voordelen en betrouwbaarheid van

eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daad

Opname van een actief of een verplichting

de bepaling van de waarde. Dit betekent dat transacties

werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het

worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikke

schattingen.

waarschijnlijk is dat de toekomstige economische

lingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een

voordelen naar het pensioenfonds zullen toevloeien en

post “nog af te wikkelen transacties”. Deze post kan

De schattingen en onderliggende veronderstellingen

de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastge

zowel een actief als een passief zijn.

worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van

steld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen

schattingen worden opgenomen in de periode waarin

wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling

Saldering van een actief en een verplichting

de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van

Een financieel actief en een financiële verplichting

voor die periode gevolgen heeft, of in de periode van

middelen en de omvang van het bedrag daarvan

worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans

herziening en toekomstige perioden, indien de herzie

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

opgenomen indien sprake is van een wettelijke of

ning gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als

contractuele bevoegdheid om het actief en de verplich

toekomstige perioden.

Verantwoording van baten en lasten

ting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en boven

Baten worden in de staat van baten en lasten opgeno

dien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af

men wanneer een vermeerdering van het economisch

te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen financi

Verwerking van waardeveranderingen
van beleggingen

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van

ële activa en financiële verplichtingen samenhangende

Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief

een actief of een vermindering van een verplichting

rentebaten en rentelasten worden eveneens gesal

transactiekosten, provisies, valutakoersverschillen e.d.,

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouw

deerd opgenomen.

worden als beleggingsopbrengsten in de staat van
baten en lasten opgenomen.

baar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt
wanneer een vermindering van het economisch

Schattingen en veronderstellingen

potentieel, samenhangend met een vermindering van

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming

Vreemde valuta

een actief of een vermeerdering van een verplichting,

met Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereist

Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouw

dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en

omgerekend naar euro's tegen de koers per balans

baar kan worden vastgesteld.

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de

datum. Deze waardering is onderdeel van de waarde

toepassing van grondslagen en de gerapporteerde

ring tegen reële waarde. Baten en lasten

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en

voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta's

alle toekomstige economische voordelen en alle of

lasten.

worden omgerekend tegen de koers per transactieda
tum. Alle valutakoersverschillen zijn verwerkt in de

nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of
een verplichting aan een derde zijn overgedragen,

De schattingen en hiermee verbonden veronderstellin

wordt het actief of de verplichting niet langer in de

gen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en

balans opgenomen. Verder worden activa en verplich

verschillende andere factoren die gegeven de omstan

tingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het

digheden als redelijk worden beschouwd. De uitkom

tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de

sten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de
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gingspools en -instellingen die gespecialiseerd zijn in

van geamortiseerde kostprijs. Voor financiële instru

De vijf vreemde valuta met het grootste aandeel in de

een bepaald soort beleggingen worden gerubriceerd

menten zoals beleggingsvorderingen en -schulden

beleggingsportefeuille zijn:

en gewaardeerd volgens de grondslagen voor die

geldt dat de boekwaarde de reële waarde benadert als

onderliggende beleggingen (look-through benadering).

gevolg van het korte termijn karakter van de vorderin

Bij gemengde beleggingsfondsen wordt aangesloten bij

gen en schulden. De boekwaarde van alle activa en de

de hoofdcategorie, bepaald op basis van reële waarde.

financiële verplichtingen op balansdatum benadert de

Vorderingen en schulden uit beleggingen welke

reële waarde.

31-12-2016
Amerikaanse Dollar

1,05

Britse Pond

0,85

Japanse Yen

123,02

samenhangen met een specifieke beleggingscategorie
worden onder beleggingsdebiteuren dan wel -crediteu

Vastgoedbeleggingen

ren opgenomen in de betreffende beleggingscategorie.

Beleggingen in direct vastgoed worden gewaardeerd
tegen de reële waarde. De reële waarde wordt geba

Canadese dollar

1,41

Financiële instrumenten worden gebruikt ter afdekking

Braziliaanse Reais

3,43

van beleggingsrisico's en het realiseren van het vast

seerd op taxatiewaarde. De taxaties worden verricht

gelegde beleggingsbeleid. De derivatenposities zijn

door onafhankelijke deskundigen. Indien daartoe

opgenomen als een afzonderlijke beleggingscategorie.

aanleiding is, wordt bij de waardering rekening gehou

Derivaten die deel uitmaken van een beleggingsfonds

den met de feitelijke verhuursituatie en/of renovatie

zijn opgenomen in de beleggingscategorie waarin dit

activiteiten. Resultaten door wijziging in reële waarde

beleggingsfonds is gerubriceerd.

worden in de staat van baten en lasten verantwoord.

Specifieke grondslagen

Beursgenoteerde vastgoedfondsen worden gewaar

Beleggingen voor risico deelnemers
Beleggingen voor rekening en risico deelnemers zijn

Reële waarde

deerd tegen de reële waarde, zijnde de beurskoers per

middelen die aangehouden worden op rekeningen ten

De beleggingen van het pensioenfonds worden

balansdatum. Niet-beursgenoteerde beleggingen in

behoeve van deelnemers die zelf het beleggingsrisico

gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum.

vastgoedfondsen worden gewaardeerd op het aandeel

dragen in het kader van de beschikbare premie
regeling.

in de reële waarde van de onderliggende beleggingen.
Voor de meerderheid van de financiële instrumenten

Indien de waarderingsgrondslagen van vastgoedfond

van het pensioenfonds kan gebruik worden

sen afwijken, wordt de waardering zo mogelijk aange

Algemeen

gemaakt van genoteerde marktprijzen. Derivaten

past aan de waarderingsgrondslagen van het

De beleggingen worden gewaardeerd tegen reële

worden gewaardeerd door gebruik te maken van netto

pensioenfonds.

waarde, slechts indien de reële waarde van een

contante waarde berekeningen. Bepaalde instrumen

belegging niet betrouwbaar kan worden vastgesteld,

ten, zoals participaties in beleggingsfondsen worden

Onroerend goed in ontwikkeling wordt gewaardeerd op

vindt waardering plaats op basis van geamortiseerde

gewaardeerd door gebruik te maken van de intrinsieke

basis van gedane uitgaven, inclusief bouwrente, waarbij

kostprijs. Overlopende activa en passiva alsmede

waarde. Het is gebruikelijk en mogelijk om de reële

wordt getoetst of die uitgaven tot waarde wijzigingen

liquiditeiten vermogensbeheer worden gewaardeerd

waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van

leiden. Na oplevering worden (her)ontwikkelde objec

tegen nominale waarde. Het verschil tussen reële

schattingen vast te stellen. Slechts indien de reële

ten naar reële waarde gewaardeerd.

waarde en nominale waarde is bij deze activa en

waarde van een belegging niet betrouwbaar kan

passiva in het algemeen gering. Participaties in beleg

worden vastgesteld, vindt waardering plaats op basis
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Aandelen

Securities lending

Aandelen, waaronder tevens converteerbare obligaties

Het fonds participeert niet direct in securities lending.

Stichtingskapitaal en reserves
Algemeen

zijn begrepen, worden gewaardeerd tegen reële

Binnen de beleggingspools kan sprake zijn van

De algemene reserve wordt bepaald door het bedrag

waarde. Van ter beurze genoteerde aandelen is dit de

securities lending.

dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het
vreemd vermogen, volgens de van toepassing zijnde

beurswaarde. Voor niet ter beurze genoteerde partici
paties in aandelenfondsen is dit de intrinsieke waarde,

Vorderingen en overlopende activa

waarderingsgrondslagen, in de balans zijn opgenomen.

die de reële waarde van de onderliggende beleggingen

Vorderingen en overlopende activa worden bij de

Het saldo van baten en lasten zal toegevoegd of

representeert.

eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na de

onttrokken worden aan de algemene reserve.

eerste verwerking worden vorderingen gewaardeerd

Vastrentende waarden

op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale

Vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen

waarde indien geen sprake is van transactiekosten)

Technische voorzieningen
Overige technische voorzieningen

reële waarde inclusief opgelopen rente. Van ter beurze

onder aftrek van eventuele bijzondere waarde

IBNR-voorziening

genoteerde vastrentende waarden is dit de beurs

verminderingen, indien sprake is van oninbaarheid.

Onder de technische voorzieningen is de IBNR-voorzie
ning opgenomen. Deze voorziening is bedoeld om de

waarde per balansdatum. Voor niet ter beurze geno
teerde participaties in vastrentende waardenfondsen is

Bij de waardering van vorderingen wordt rekening

schade die in de toekomst ontstaat door voor de

dit de intrinsieke waarde, die de reële waarde van de

gehouden met het risico van oninbaarheid door

balansdatum ingegane arbeidsongeschiktheid te

onderliggende beleggingen representeert.

hiervoor een voorziening in aftrek te brengen op het

kunnen financieren, ook indien de uitvoeringsovereen

saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoor

komst met de toegetreden onderneming is beëindigd.

Derivaten

tige posten met gelijksoortige risico's wordt gezamen

De IBNR-voorziening is gelijk aan de som van de opslag

Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde, te

lijk een schatting gemaakt van verliezen en risico's op

voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid over

weten de relevante marktnotering of, als die er niet is,

balansdatum. Deze systematiek om de voorziening vast

het huidige en het voorgaande boekjaar en de herver

de waarde die wordt bepaald met behulp van markt

te stellen wordt gerekend tot de statische methode.

zekeringspremie voor arbeidsongeschiktheidspensioen

conforme en toetsbare waarderingsmodellen. Derivaat

over het huidige en het voorgaande boekjaar. Voor de

contracten met een negatieve waarde worden in de

Overige activa

IBNR-voorziening is voor hetzelfde bedrag een vorde

balans onder de overige schulden en overlopende

Onder meer worden hieronder de liquide middelen

ring op de herverzekeraar opgenomen op de debet

passiva verantwoord.

opgenomen voor zover dit banktegoeden betreft welke

zijde van de balans.

onmiddellijk opeisbaar zijn. Liquide middelen worden

Overige beleggingen

gewaardeerd tegen nominale waarde. Zij worden

Voorziening voor risico deelnemers

Overige beleggingen worden gewaardeerd tegen reële

onderscheiden van tegoeden in verband met beleg

Voor de voorzieningen pensioenverplichtingen risico

waarde. De waardering hiervan geschiedt tegen de

gingstransacties. Liquide middelen uit hoofde van

deelnemers worden geen actuariële grondslagen

intrinsieke waarde, die de reële waarde van de onder

beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de

vastgesteld aangezien die voorzieningen gelijk zijn aan

liggende beleggingen representeert.

beleggingen.

de som van de pensioenkapitalen van deelnemers en
gewezen deelnemers. Het pensioenkapitaal is gelijk aan
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de ingelegde premies (voor de netto pensioenregeling

seerde als ongerealiseerde resultaten worden recht

beleggingen. Verkoopkosten worden verantwoord als

na aftrek van de premies voor de risicodekkingen)

streeks verantwoord in het resultaat.

onderdeel van de gerealiseerde herwaarderingen.

vermeerderd of verminderd met de betreffende

Premiebijdragen

Directe beleggingsopbrengsten

rendementen en de verhogingen uit hoofde van

Onder premiebijdragen wordt verstaan de aan derden

Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt in dit

overlijden van andere (gewezen) deelnemers. Na

in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de

verband verstaan rentebaten en -lasten, dividenden,

overlijden van een (gewezen) deelnemer komt het

in het verslagjaar verzekerde pensioenen onder aftrek

huuropbrengsten en soortgelijke opbrengsten.

saldo van de pensioenbeleggingsrekening van de

van kortingen. Premies zijn toegerekend aan de

Dividend wordt verantwoord op het moment van

betreffende (gewezen) deelnemer te vervallen en wordt

periode waarop ze betrekking hebben.

betaalbaarstelling.

beleggingsrekeningen van de overige (gewezen)

De feitelijke samenstelling van de beschikbare premie

Kosten van vermogensbeheer

deelnemers in de desbetreffende pensioenregeling

in enig boekjaar bestaat uit:

Onder kosten van vermogensbeheer worden de

naar rato van de per (gewezen) deelnemer aanwezige

• Beschikbare premies die op de pensioenbeleggings

externe en de daaraan toegerekende interne kosten

dat gebruikt voor de verhoging van de saldi pensioen

saldi. Er vindt dus geen vermenging van bruto en netto

rekening van de deelnemer gestort worden. De

pensioenkapitaal plaats.

beschikbare premiestaffel is uitgedrukt in een
percentage van de pensioengrondslag;

Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva worden bij
de eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na
de eerste verwerking worden schulden gewaardeerd
op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale
waarde indien geen sprake is van transactiekosten).

• De aan de herverzekeraar verschuldigde risicopre

Algemeen

Verrekening van kosten
Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn

mies voor dekking van risico's van overlijden in

verrekend de aan de opbrengsten gerelateerde

actieve dienst en arbeidsongeschiktheid;

transactiekosten, provisies, valutaverschillen e.d.

• Een opslag ter dekking van de (lopende) administra
tie- en uitvoeringskosten;
• Een opslag ter dekking van algemene kosten
(o.a. oninbaarheid).

Grondslagen voor de resultaatbepaling

verstaan.

Pensioenuitvoeringskosten
De pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben.

Beleggingsresultaten

Premies herverzekering

(In)directe beleggingsresultaten zijn toegerekend aan

Herverzekeringskosten worden toegerekend aan de

de periode waarop ze betrekking hebben.

periode waarop de herverzekering betrekking heeft.

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar
waarop deze betrekking hebben. De in de staat van

Indirecte beleggingsopbrengsten

baten en lasten opgenomen posten zijn in belangrijke

Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden

Grondslagen kasstroomoverzicht

mate gerelateerd aan de in de balans gehanteerde

verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waardever

Het kasstroomoverzicht is opgesteld overeenkomstig

waarderingsgrondslagen voor beleggingen en de

anderingen en valutaresultaten. In de jaarrekening wordt

de directe methode. Alle ontvangsten en uitgaven

voorzieningen pensioenverplichtingen. Zowel gereali

geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en

worden hierbij als zodanig gepresenteerd. Er wordt

ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen.

onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit pensioen

Aankoopkosten zijn verwerkt in de reële waarde van de

activiteiten en beleggingsactiviteiten.
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5.
Toelichting op de balans
Activa
(x € 1.000)
Beleggingen voor risico deelnemers
1. Vorderingen en overlopende activa
Vastgoed
beleggingen

Aandelen

Vastrentende
waarden

Derivaten

Overige
beleggingen

Totaal

Stand per 15 juli 2016

-

-

-

-

-

-

Aankopen

-

12

372

-

2.119

2.503

Verkopen

-

-

-138

-

-163

-301

Overige mutaties

211

1.199

456

18

-1.884

-

Waardemutaties

-

-

-14

-

69

55

211

1.211

676

18

141

2.257

Stand per 31 december 2016

Door kring DC wordt niet belegd in premie bijdragende

Reële waarde

gingsfondsen, waarbij deze beleggingsfondsen beleg

(aangesloten) ondernemingen.

De waardering van de beleggingen vindt plaats tegen

gen in aandelen, vastgoed, vastrentende waarden,

reële waarde. Afgezien van de beleggingsvorderingen

overige beleggingen en (voor zover van toepassing)

De gepresenteerde waarden zijn inclusief de volgende

en -schulden zijn de beleggingen van het pensioen

derivaten. Niet aan een beurs genoteerde beleggings

posten:

fonds gewaardeerd tegen reële waarde per balans

fondsen zijn gewaardeerd tegen de reële waarde die is

• Liquiditeiten € 325k.

datum. Het is over het algemeen mogelijk en

bepaald op basis van de meest recente door het

• Beleggingscrediteuren u.h.v. niet gesettelde beleg

gebruikelijk om de reële waarde binnen een aanvaard

beleggingsfonds afgegeven intrinsieke waarde.

gingstransacties - € 323k.
• Overige verplichtingen - € 2k.

bare bandbreedte van schattingen vast te stellen.
De boekwaarde van alle activa en de financiële ver
plichtingen op balansdatum benadert de reële waarde.

Van de beleggingen betreft € 2.237k de bruto pensioen

Via vier modules (rendement, rente, matching en

regeling en € 20k de netto pensioenregeling.

inflatie) wordt belegd in niet-beursgenoteerde beleg
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NCW berekeningen

Intrinsieke waarde

Totaal

Per 31 december 2016
Vastgoedbeleggingen

-

211

211

Aandelen

-

1.211

1.211

Vastrentende waarden

-

676

676

18

-

18

-

141

141

18

2.239

2.257

Derivaten
Overige beleggingen
Totaal

Opgemerkt wordt dat schattingen naar hun aard subjectief
zijn en dat de geschatte actuele waarden van financiële
instrumenten derhalve inherent onderhevig zijn aan onzeker
heden en waardeoordelen ten aanzien van volatiliteit,
rentestand en kasstromen. Deze schattingen zijn moment
opnames, gebaseerd op de marktomstandigheden en de op
dat moment beschikbare informatie.

2. Vorderingen en overlopende activa

31-12-2016

15-07-2016

Premiedebiteuren

7

-

Overige vorderingen

2

-

55

-

64

--

Vordering op herverzekeraar inzake IBNR

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd
van korter dan één jaar
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3. Overige activa

Liquide middelen

31-12-2016

15-07-2016

366

-

Onder de liquide middelen worden opgenomen de
tegoeden op bankrekeningen die onmiddellijk dan wel
op korte termijn opeisbaar zijn. Bankrekeningen die
beheerd worden door de vermogensbeheerder zijn
onder de overige beleggingen opgenomen.

Financiële verantwoording SAAPF kring DC

112

Passiva
4. Stichtingskapitaal en reserves
Mutatieoverzicht eigen vermogen
Algemene
reserve
-

Stand per 15 juli 2016
Uit bestemming saldo van baten en lasten

19

Stand per 31 december 2016

19

31-12-2016

15-07-2016
In %

In %

Solvabiliteit
Pensioenvermogen

2.331

100,8

-

-

Af: technische voorzieningen

2.312

100,0

-

-

19

0,8

-

-

541

23,4

-

-

Vrij vermogen
Minimaal vereist eigen vermogen

Actuele dekkingsgraad

100,8

Beleidsdekkingsgraad

100,8

De Technische voorziening is vrijwel volledig voor risico deelnemers.
De IBNR voorziening is voor risico fonds.
De beleidsdekkingsgraad is gelijk verondersteld aan de actuele
dekkingsgraad per 31 december 2016. DNB heeft geen dekkings
graadrapportages opengesteld voor Kring DC. De actuele dekkings
graad en beleidsdekkingsgraad hebben derhalve geen formele status,
maar zijn hier voor het verkrijgen van het inzicht weergegeven.
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Het verloop van de actuele dekkingsgraad kan als volgt
worden gespecificeerd:
2016
%
Dekkingsgraad per 15 juli
Overig
Dekkingsgraad per 31 december

100,0
0,8
100,8

In een zuivere DC kring is de dekkingsgraad 100%. Op
31 december 2016 was de dekkingsgraad van het fonds
100,8%. Deze is in bovenstaande opstelling afgezet
tegen een fictief vertrekpunt van 100%.
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5. Technische voorzieningen voor risico fonds

31-12-2016

15-07-2016

55

-

Specificatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds:
IBNR toekomstige schades arbeidsongeschiktheid

Mutatieoverzicht technische voorzieningen
Overige technische
voorzieningen

55

Mutatie technische voorzieningen

Overige technische voorzieningen
IBNR
Stand per 15 juli 2016

-

Overige mutaties

55

Stand per 31 december 2016

55

Naar hun aard hebben de technische voorzieningen in
het algemeen een langlopend karakter.
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6. Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers

31-12-2016

15-07-2016

2.257

-

2015/2016
-

Stand per 15 juli 2016

2.204

Actuarieel benodigd voor nieuwe onvoorwaardelijke aanspraken

55

Koersrendement

2.259
-2

Vrijgevallen voor kosten uit de TV

2.257

Stand per 31 december

Van de voorziening betreft € 2.237k de bruto pensioen
regeling en € 20k de netto pensioenregeling.

7. Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2016

15-07-2016

Vooruitgefactureerde risicopremies en administratiekostenpremies

20

-

Te verrekenen herverzekeringspremies

71

-

265

-

356

-

Rekening courant SAAPF

Alle schulden hebben een resterende looptijd van
korter dan één jaar.
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Over de rekening courant van SAAPF wordt een rente

vloedt. Dit risico bestaat doordat beleggingen en

vergoed ter hoogte van de rente die SAAPF betaalt voor

verplichtingen niet in dezelfde mate gevoelig zijn voor

de lening die SAAPF heeft opgenomen voor de financie

rentebewegingen. Het renterisico neemt af naarmate

ring van de aanloopverliezen van de governancekosten.

de rentegevoeligheid van de beleggingen meer over

Er zijn geen afspraken over aflossingen. Er zijn geen

eenkomt met de rentegevoeligheid van de verplichtin

zekerheden gesteld.

gen. Het renterisico op verplichtingen
(rentegevoeligheid van het in te kopen inkomen) in de

Risicobeheer

DC-kring wordt (gedeeltelijk) afgedekt door financiële

De beleggingsbeginselen van elke Kring beschrijven

instrumenten. In de verslagperiode was nog geen

hoe de beleggingsrisico's een plaats hebben in het

sprake van in te kopen inkomen omdat nog geen

beleggingsbeleid van de Kring. Voor Kring DC gelden de

deelnemers uitkeringsgerechtigd waren.

volgende beleggingsbeginselen:
De samenstelling van de vastrentende waarden naar
Renterisico

looptijd is als volgt:

Het renterisico betreft het risico dat een rentebeweging
de financiële situatie van de DC-kring negatief beïn
31-12-2016

15-07-2016

In %

In %

34

5,0

-

-

Resterende looptijd > 1 en < 5 jaar

271

40,1

-

-

Resterende looptijd > 5 jaar

371

54,9

-

-

676

100,0

-

-

Resterende looptijd < 1 jaar

Aandelenrisico
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Het aandelen en onroerend goed risico is voornamelijk

doen. Dit risico wordt beheerst doordat in de uitvoering

het koersrisico bij de beleggingen in de verschillende

wordt gezorgd voor een goede selectie van aandelen

onroerend goed- en aandelenmarkten. Door dit risico

en spreiding over regio's en sectoren. Met het risico dat

te lopen wordt een extra rendement gehaald dat de

uiteindelijk overblijft wordt rekening gehouden in de

DC-kring gebruikt om aan zijn doelstellingen te vol

ALM-studie.
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Specificatie aandelen naar sector:
31-12-2016

15-07-2016

In %

In %

Financiële instellingen (w.o. banken en
verzekeraars

198

16,4

-

-

Nijverheid en industrie

221

18,2

-

-

Handel

208

17,2

-

-

Overige dienstverlening

288

23,8

Diversen

296

24,4

-

-

1.211

100,0

-

-

Specificatie aandelen naar regio:
31-12-2016

15-07-2016

In %

In %

Europa

485

40,0

-

-

Noord Amerika

584

48,2

-

-

Azië-Pacific

103

8,5

-

-

Australazië

20

1,7

-

-

Diversen

19

1,6

-

-

1.211

100,0

-

-

Valutarisico
Dit risico is voor de DC-kring beperkt: het grootste

Ultimo 2016 zijn door de Kring DC geen separate

gedeelte van de beleggingsportefeuille heeft als

valutaderivatenposities ingenomen om het valutarisico

onderliggende waarde euro’s. Daarnaast wordt voor

af te dekken.

het deel van de beleggingen die niet in euro’s
genoteerd zijn het valutarisico afgedekt binnen de
fondsen waarin wordt geïnvesteerd.
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Liquiditeitsrisico

De vreemde valutaposities kunnen als in onderstaande tabel worden weergegeven.

Het liquiditeitsrisico betreft het risico dat een positie niet
Positie 31-12-2016

Positie 15-07-2016

tijdig tegen een redelijke prijs kan worden verkocht. Het

Amerikaanse dollar

936

-

bestuur probeert zo te beleggen dat de portefeuille aan

Japanse yen

106

-

Braziliaanse real

71

-

Britse pond

46

-

Canadese dollar

41

-

Tegenpartij-/kredietrisico

Zwitserse franc

34

-

Het tegenpartij- of kredietrisico betreft het risico dat de

Indonesische roepia

28

-

Australische dollar

28

-

Zuid Afrikaanse rand

26

-

Mexicaanse peso

20

-

Zweedse kroon

20

-

Poolse zloty

18

-

Hong Kong dollar

17

-

Maleisische ringgit

14

-

Thaise bath

13

-

Overig

59

-

1.477

-

de liquiditeitsbehoefte kan voldoen. Daarom is bijvoor
beeld een groot deel van de portefeuille belegd in
effecten die worden verhandeld op openbare geregu
leerde markten zoals een effectenbeurs.

tegenpartij niet (meer) aan zijn verplichtingen kan
voldoen. Om dit risico te beheersen wordt het grootste
deel van de beleggingsportefeuille belegd in effecten
met een hoge kredietwaardigheid. Daarnaast worden
transacties gespreid over meer aanbieders en wordt in
sommige gevallen onderpand vereist.
De kredietwaardigheid van vastrentende waarden kan
als volgt worden toegelicht:
• Rating van AAA tot en met A-: € 183k (27%)
• Rating van BBB+ tot en met B-: € 471k (70%)
• Lagere rating / geen rating: € 22k (3%)
Inflatierisico
Het inflatierisico betreft het risico dat inflatie de waarde
van de beleggingen aantast (in termen van koopkracht).
Dit risico wordt beheerst door beleggingen te kiezen
die in waarde stijgen als er meer inflatie is.
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6.
Toelichting op de staat
van baten en lasten
(x € 1.000)

8. Ontvangen premiebijdragen risico deelnemers

2016
Premiebijdragen bruto-pensioenregeling

2.115

Premiebijdragen netto-pensioenregeling

22

Premiebijdragen excedentregeling

243
2.380

De samenstelling van de zuivere kostendekkende premie is als volgt:

Premiebijdrage voor risico deelnemer
Risicokoopsom overlijden

70

Risicokoopsom premievrijstelling

66

Opslag solvabiliteit
Opslag uitvoeringskosten
Zuivere kostendekkende premie
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2.204

542
19
2.901
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9. Beleggingsresultaten voor risico deelnemers
2016

Directe
beleggingsopbrengsten

Beleggingsresultaten risico deelnemers

Indirecte
beleggingsopbrengsten

-

55

Kosten van
vermogensbeheer

Totaal

-

55

De kosten van vermogensbeheer omvatten de kosten

onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten.

die door de custodian en vermogensbeheerder direct

Deze bedragen over de verslagperiode € 2.159.

bij het fonds in rekening zijn gebracht. Deze kosten
bestaan over de verslagperiode uit de kosten voor

Transactiekosten zijn onderdeel van de aan- en

fiduciair beheer en bewaarloon (€ 156).

verkooptransacties van beleggingen. Deze zijn even
eens onderdeel van de indirecte beleggingsopbreng

De beheerkosten die door de vermogensbeheerders

sten en bedragen over de verslagperiode € 3.283.

ten laste van beleggingsfondsen zijn gebracht zijn

10. Mutatie technische voorzieningen voor risico fonds
Mutatie overige technische voorzieningen

2016
Overige mutaties

55

11. Mutatie pensioenverplichtingen voor risico deelnemers

2016
Mutatie

2.257

De specificatie van de mutatie is opgenomen onder de
toelichting op de voorziening voor risico deelnemers.
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12. Premies herverzekeringen

2016
Herverzekeringspremie overlijden

71

Herverzekeringspremie arbeidsongeschiktheid

66
-55

Mutatie IBNR schades toekomstige arbeidsongeschiktheid

82

13. Pensioenuitvoeringskosten

2016
17

Vergoeding administrateur verrichtingen

2

Bankkosten

19

14. Rente

2016
55

Rentelast rekening courantverhouding SAAPF

Ondertekening bestuur voor akkoord
Leusden, 13 juni 2017
Het Bestuur van Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds:
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H.A.J. Hannen, voorzitter

H.A. Kempen, plaatsvervangend voorzitter

A.B. Peters-Derksen , bestuurslid

P.J. Roelandt, bestuurslid
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17.
Verklaring van de
certificerende actuaris

123

Opdracht

rapporteren. Deze afspraken zijn vastgelegd en de

Door Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds te

uitkomsten van mijn bevindingen zijn met de accoun

Leusden is voor Kring DC aan Towers Watson Nether

tant besproken.

lands B.V. de opdracht verleend tot het afgeven van
een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet

Ik heb voorts gebruik gemaakt van de door de accoun

over het boekjaar 2016.

tant in het kader van de jaarrekeningcontrole onder
zochte basisgegevens. De accountant van de

Onafhankelijkheid

collectiviteitskring heeft mij geïnformeerd over zijn

Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van

bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid

Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds, zoals

(materiële juistheid en volledigheid) van de basis

vereist conform artikel 148 van de Pensioenwet.

gegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn

Ik verricht geen andere werkzaamheden voor de

oordeel van belang zijn.

collectiviteitskring.

Gegevens

Werkzaamheden
Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn

De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn

wettelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven in

verstrekt door en tot stand gekomen onder de verant

artikel 147 van de Pensioenwet, onderzocht of is

woordelijkheid van het bestuur van het fonds.

voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de

Voor de toetsing van de technische voorzieningen en

Pensioenwet. De door het fonds verstrekte administra

voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik

tieve basisgegevens zijn zodanig dat ik die gegevens als

mij gebaseerd op de financiële gegevens die ten

uitgangspunt van de door mij beoordeelde berekenin

grondslag liggen aan de jaarrekening.

gen heb aanvaard.
Als onderdeel van de werkzaamheden voor de

Afstemming accountant

opdracht heb ik onder meer onderzocht of:

Op basis van de door mij en de accountant gehan

• De technische voorzieningen, het minimaal vereist

teerde Handreiking heeft afstemming plaatsgevonden

eigen vermogen en het vereist eigen vermogen

over de werkzaamheden en de verwachtingen bij de

toereikend zijn vastgesteld;

controle van het boekjaar.

• De kostendekkende premie voldoet aan de gestelde
wettelijke vereisten;

Voor de toetsing van de technische voorzieningen en
voor de beoordeling van de vermogenspositie als

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

geheel heb ik de materialiteit bepaald op € 23 duizend.

17. Verklaring van de certificerende actuaris

Met de accountant ben ik overeengekomen om

Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de

geconstateerde afwijkingen boven € 1,15 duizend te

vermogenspositie van Kring DC. Daarbij heb ik mij
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gebaseerd op de tot en met balansdatum aangegane

voldaan. Het aanwezig eigen vermogen is lager dan het

verplichtingen en de op dat moment aanwezige

minimaal vereist eigen vermogen. Daarmee is niet

middelen en is mede het financieel beleid van Kring DC

voldaan aan artikel 131.

in aanmerking genomen.
De artikelen 127 (Financiering ouderdomspensioen) en
Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een

133b (Melding reële dekkingsgraad) zijn op de balans

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de

datum niet van toepassing voor Kring DC.

resultaten geen onjuistheden van materieel belang
bevatten.

De beleidsdekkingsgraad van Kring DC op balansdatum
is lager dan de dekkingsgraad bij het minimaal vereist

De beschreven werkzaamheden en de uitvoering

eigen vermogen, doch ten minste gelijk aan de

daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het

dekkingsgraad bij het vereist eigen vermogen.

Koninklijk Actuarieel Genootschap geldende normen en
gebruiken en vormen naar mijn mening een deugde

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Kring DC

lijke grondslag voor mijn oordeel.

van Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds is
gebaseerd op de tot en met balansdatum aangegane

Oordeel

verplichtingen en de op dat moment aanwezige

De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de

middelen. De vermogenspositie is naar mijn mening

beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als

slecht, omdat het aanwezig eigen vermogen lager is

geheel bezien, toereikend vastgesteld. Het eigen

dan het minimaal vereist eigen vermogen.

vermogen van Kring DC is op de balansdatum ten
minste gelijk aan het wettelijk vereist eigen vermogen,
maar lager dan het wettelijk minimaal vereist eigen
vermogen.
Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij
ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot
en met 140 van de Pensioenwet met uitzondering van
de artikelen 129 (Premiekorting) en 131 (Minimaal
vereist eigen vermogen).
De ontvangen premie is lager dan de kostendekkende
premie, daarmee is impliciet premiekorting verleend
zonder dat aan de voorwaarden uit artikel 129 is

17. Verklaring van de certificerende actuaris
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18.
Controleverklaring
van de onafhankelijke
accountant

126

Aan het Bestuur van Stichting Achmea Algemeen

De basis voor ons oordeel

Pensioenfonds

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

Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen jaarrekening 2016

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijk
heden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
“Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de

Ons oordeel

jaarrekening”.

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Achmea
Algemeen Pensioenfonds te Leusden gecontroleerd.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Achmea Algemeen
Pensioenfonds zoals vereist in de Verordening inzake

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgeno

de onafhankelijkheid van accountants bij assurance

men jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante

de samenstelling van het vermogen van Stichting

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben

Achmea Algemeen Pensioenfonds per 31 decem

wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroeps

ber 2016 en van het saldo van baten en lasten over de

regels accountants (VGBA).

periode 14 oktober 2015 tot en met 31 december 2016
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informa
tie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

De jaarrekening bestaat uit:
1. De balans per 31 december 2016;

Materialiteit

2.	De staat van baten en lasten over de periode

Op basis van onze professionele oordeelsvorming

14 oktober 2015 tot en met 31 december 2016;
3.	De toelichting met een overzicht van de gehan

hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op Euro 10.000. De materialiteit is

teerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

gebaseerd op 1% van de som van de kosten in de

andere toelichtingen.

bedrijfsomgeving van het pensioenfonds.

4.	De financiële verantwoording inzake de collectivi

18. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

teitkring SAAPF DC-kring, bestaande uit:

Eveneens op basis van onze professionele oordeels

– de balans per 31 december 2016;

vorming hebben wij de materialiteit voor de financiële

– de staat van baten en lasten over 2016;

verantwoording inzake de collectiviteitkring SAAPF

– de toelichting met een overzicht van de gehan

DC-kring bepaald op Euro 23.000. De materialiteit is

teerde grondslagen voor financiële verslaggeving

gebaseerd op 1% van het pensioenvermogen van de

en andere toelichtingen.

collectiviteitkring.
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Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Bestuur

mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de

vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse

afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaam

gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet

heden in continuïteit voort te zetten. Op grond van

redenen materieel zijn.

dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij

genoemd verslaggevingsstelsel moet het Bestuur de

de jaarrekening.

jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits

Wij zijn met de organen belast met governance over

veronderstelling, tenzij het Bestuur het voornemen

eengekomen dat wij aan de organen belast met

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van

heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactivi

governance tijdens onze controle geconstateerde

de andere informatie, waaronder het verslag van het

teiten te beëindigen of als beëindiging het enige

afwijkingen boven Euro 500 rapporteren alsmede

bestuur en de overige gegevens, in overeenstemming

realistische alternatief is.

kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalita

met Titel 9 Boek 2 BW.

tieve redenen relevant zijn.

Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen andere informatie

Het Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden

Verklaring betreffende overige door
wet- of regelgeving gestelde vereisten

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring

Benoeming

De organen belast met governance zijn verantwoorde

daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die

Wij zijn door de organen belast met governance

lijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van

bestaat uit:

benoemd als accountant van Stichting Achmea Alge

financiële verslaggeving van de stichting.

• Verslag van het bestuur;

meen Pensioenfonds vanaf de controle van het

• Overige gegevens

boekjaar 2016 en zijn sinds die datum tot op heden de
externe accountant.

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij
van mening dat de andere informatie:
• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materi

Beschrijving van verantwoordelijkheden
met betrekking tot de jaarrekening

uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen
voor het door ons af te geven oordeel.

ële afwijkingen bevat;
• Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van
de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het Bestuur voor de
jaarrekening

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en

geen absolute mate van zekerheid, waardoor het

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben

getrouw weergeven van de jaarrekening in overeen

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle

op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen

stemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het

materiële fouten en fraude ontdekken.

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwo

Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of

gen of de andere informatie materiële afwijkingen

beheersing die het Bestuur noodzakelijk acht om het

fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan

bevat.

opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk,

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van

van invloed kunnen zijn op de economische beslissin

fouten of fraude.

gen die gebruikers op basis van deze jaarrekening

BW is vereist.
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nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en
omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

het Bestuur en de toelichtingen die daarover in de

ten geselecteerd waarbij een controle of beoordeling

jaarrekening staan.

van de volledige financiële informatie of specifieke

• Het vaststellen dat de door het Bestuur gehanteerde

posten noodzakelijk was.

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-infor

Wij communiceren met de organen belast met gover

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel

matie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandig

nance onder andere over de geplande reikwijdte en

kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professio

heden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen

timing van de controle en over de significante bevindin

nele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming

bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in

gen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,

met de Nederlandse controlestandaarden, ethische

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze

er een onzekerheid van materieel belang bestaat,

interne beheersing.

controle bestond onder andere uit:

zijn wij verplicht om aandacht in onze controle

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de

verklaring te vestigen op de relevante gerelateerde

Wij bevestigen aan de organen belast met governance

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen

dat wij de relevante ethische voorschriften over

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpas

onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communice

deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerk

sen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de contro

ren ook met de organen belast met governance over

zaamheden en het verkrijgen van controle-informatie

le-informatie die verkregen is tot de datum van onze

alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze

die voldoende en geschikt is als basis voor ons

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of

onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de

oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de

daarmee verband houdende maatregelen om onze

materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij

stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.

onafhankelijkheid te waarborgen.

fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspan
ning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing.
• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing

• Het evalueren van de presentatie, structuur en
inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

Amsterdam, 13 juni 2017

toelichtingen.
• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld

Deloitte Accountants B.V.

geeft van de onderliggende transacties en gebeurte
nissen.

Was getekend: Drs. M. van Luijk RA

die relevant is voor de controle met als doel controle
werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het

omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet

oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing

als doel om een oordeel uit te spreken over de

van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscon

effectiviteit van de interne beheersing van de

trole. In dit kader hebben wij de aard en omvang

stichting.

bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/

grondslagen voor financiële verslaggeving en het

of het risicoprofiel van de groepsonderdelen en de

evalueren van de redelijkheid van schattingen door

activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de activitei
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Op grond van artikel 107 Pensioenwet rapporteert het fonds over
de samenstelling naar leeftijd en geslacht van het Bestuur en het
Belanghebbendenorgaan. In het kader van de transparantie
worden deze gegevens ook van de Raad van Toezicht vermeld.
Bovendien geeft het fonds een overzicht van nevenfuncties ultimo
verslagjaar.

Aftreedschema

Treedt af d.d.

Aantal malen
herbenoembaar

Kempen

15-7-2018

2

Hannen

15-7-2019

2

Peters-Derksen

15-7-2020

2

Roelandt

11-4-2021

2

19.2

Raad van toezicht

Sinds de oprichting is de bezetting van de Raad van

19.1. Bestuur

Toezicht als volgt:

Sinds de oprichting is de bezetting van het bestuur

Van 14 oktober 2015 tot 15 juli 2016

als volgt:

• Geen Raad van Toezicht

Van 14 oktober 2015 tot 13 juni 2016
• Drs. M.T. Heijndijk, man, 1958

Vanaf 15 juli 2016, de datum waarop DNB de
vergunning heeft verleend, tot 24 mei 2017

Van 13 juni 2016 tot 15 juli 2016

• Drs. M.A.M. Barth, voorzitter, vrouw, 1964

• T.C.A van der Spek, man 1966

• J.N. Berkemeijer AAG, man, 1954,
• J.G.C.M. Buné, man, 1953

Vanaf 15 juli 2016, de datum waarop DNB de
vergunning heeft verleend:

Vanaf 24 mei 2017

• H.A.J. Hannen, voorzitter, man, 1948

• Drs. M.A.M. Barth, voorzitter, vrouw, 1964

• Drs. H.A. Kempen, plaatsvervangend voorzitter, man,

• J.N. Berkemeijer AAG, man, 1954,

1968
• Drs. A.B. Peters-Derksen AAG, bestuurslid,

• J.G.C.M. Buné, man, 1953
• Drs. L.M.T. van Velden, vrouw, 1964

vrouw, 1973
Aftreedschema

Treedt af d.d.

Vanaf 11 april 2017
• H.A.J. Hannen, voorzitter, man, 1948
• Drs. H.A. Kempen, plaatsvervangend voorzitter,
man, 1968
• Drs. A.B. Peters-Derksen AAG, bestuurslid,
vrouw, 1973
• Drs. P.J. Roelandt, bestuurslid, man, 1965
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Aantal malen
herbenoembaar

Berkemeijer

15-7-2018

1

Buné

15-7-2019

1

Barth

15-7-2020

1

Van Velden

24-5-2021

1
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19.3. Belanghebbendenorganen

Samengevoegd belanghebbendenorgaan

jaarverslag onder het adviesrecht van het Samenge

Het fonds heeft op de datum van het verschijnen van

Het Samengevoegd belanghebbendenorgaan was in

voegd Belanghebbendenorgaan. In het kader van de

de jaarstukken een eigen belanghebbendenorgaan

het verslagjaar niet actief. Omdat het Samengevoegd

transparantie wordt een vrijwillige opgave gedaan.

voor een eigen kring en een Samengevoegd belang

belanghebbendenorgaan per 20 maart 2017 is

hebbendenorgaan voor de standaardkringen.

benoemd (voorafgaand aan de publicatie van dit

Vanaf 1 maart 2017

jaarverslag) valt een deel van het onderhavige jaar

• Drs. I.L. van Eeghen MiF, voorzitter BO kring RBS

Belanghebbendenorgaan RBS

verslag onder het adviesrecht van het Samengevoegd

Met ingang van 1 maart 2017 is de Kring RBS gestart.

belanghebbendenorgaan.

De Kring RBS heeft een eigen belanghebbendenorgaan

• Drs. I.L. van Eeghen MiF, voorzitter BO kring RBS

(BO RBS). In het verslagjaar bestond Kring RBS nog niet;

Vanaf 20 maart 2017

de jaarstukken 2016 voor het voormalige pensioen

• C.J.M. de Wit EPP, voorzitter, namens de deelnemers,

fonds RBS worden separaat gepubliceerd. In het BO
RBS hebben de volgende leden zitting:

Vanaf 20 maart 2017
• C.J.M. de Wit EPP, voorzitter SBO

man ,1951
• Drs. L.J. van der Put RBA, lid, namens de werkgevers,
man, 1967

Vanaf 1 maart 2017
• Drs. I.L. van Eeghen MiF, voorzitter BO kring RBS,
namens de werkgevers, man, 1960
• C.T.M. van den Berg, namens de gewezen deel
nemers, vrouw 1961
• Drs. J.J. Heemskerk CFA, namens de gewezen

Belanghebbendenorgaan Bavaria
Met ingang van 1 april 2017 is de Kring Bavaria gestart.
De Bavaria RBS krijgt een eigen belanghebbenden
orgaan (BO Bavaria). De beoogde leden zijn in 2017 ter
toetsing aan DNB aangeboden.

deelnemers, man, 1970
• E.J. Kuiper, namens de werkgevers, vrouw, 1960
• Mr. S.G. Mathu MBA, namens de werknemers,
man, 1973
• Mr. P.G. Sibinga, namens de gepensioneerden,
man, 1949
• Drs. H.J. Sintenie CFA, namens de werknemers,
man, 1970
• Drs. L.W. Smeets, namens de werkgevers,
vrouw, 1972
• Drs. A.D.J. Verzijl, namens de werkgevers, man, 1957

19.4.	Kringoverstijgend
medezeggenschapsorgaan
Het Kringoverstijgend medezeggenschapsorgaan was
in het verslagjaar niet actief. Op 1 maart 2017 is kring
RBS bij het fonds gestart. De voorzitter van het Belang
hebbendenorgaan van deze kring heeft zitting in het
KOM. Op 20 maart 2017 heeft het Bestuur de leden van
het Samengevoegd Belanghebbendenorgaan (SBO)
benoemd. De voorzitter van het SBO heeft sinds die
datum ook zitting in het KOM. Omdat het KOM vooraf
gaand aan de publicatie van dit jaarverslag in functie is,
valt het geven van een oordeel in het onderhavige
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19.5. Nevenfuncties

Raad van Toezicht

Onderstaand de nevenfuncties van de leden van
Bestuur en de Raad van Toezicht.

19. Personalia

Naam

Titel nevenfunctie, naam organisatie

Bezoldigd ja/nee

M. Barth

Vicevoorzitter, KNMP

J

M. Barth

Eigenaar, Marleen Barth Advies

J

M. Barth

Voorzitter Raad van Toezicht, De Jeugd Gezinsbeschermers
(tot 1 juli 2017)

J

M. Barth

Voorzitter RvC, IZER

J

M. Barth

Voorzitter Raad van Toezicht, Hogeschool Amsterdam

J

M. Barth

Voorzitter, Eerste Kamerfractie

J

M. Barth

Gastdocent, Haagse Campus Universiteit Leiden (tot 1 januari 2017)

J

M. Barth

Lid Commissie Integriteit, Publieke Omroep (tot 1 april 2017)

J

M. Barth

Voorzitter, Vereniging van Openbare Bibliotheken

J

M. Barth

Lid Raad van Toezicht GGZ Noord Holland Noord

J

M. Barth

Lid Raad van Advies Frans Hals Museum Haarlem

N

J. Berkemeijer

Lid Raad van Toezicht, PF medewerkers Apotheken

J

J. Berkemeijer

Voorzitter Pensioencommissie Ouderenorganisaties

N

J. Berkemeijer

Voorzitter jury Johan de Witt prijs

N

J. Berkemeijer

Business Partner, Symetrics BV

J

J. Berkemeijer

Lid balansadviescommissie, Loyalis (einde per 15-03-2017)

J

J. Berkemeijer

Strategisch adviseur, Blikkenburg BV

J

J. Berkemeijer

Strategisch adviseur, Van de Pouw Consultancy

J

J. Berkemeijer

Algemeen directeur, Verzekeren Sociale Zekerheid (VSZ) (per 12-04-2017)

134

19. Personalia

Naam

Titel nevenfunctie, naam organisatie

Bezoldigd ja/nee

J. Buné

Lid van het College van Commissarissen van het Commissariaat voor de
Media

J

J. Buné

Niet uitvoerend bestuurder van Burgland Vastgoed B.V.

J

J. Buné

Onafhankelijk adviseur van de Audit commissie, St.
BPF Bouw (tot 31-5-2017)

J

J. Buné

Independent director en voorzitter van de Audit commissie,
Mail.ru Group Ltd.

J

J. Buné

Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Natura Artis Magistra

N

J. Buné

Lid van de Raad van Commissarissen van Citco Bank Nederland NV

J

J. Buné

Onafhankelijk bindend adviseur in financiële geschillen (tot 31-12-2016)

J

J. Buné

Onafhankelijk voorzitter van de Risk Advisory Committee van PayU Global
BV (per 1-1-2017)

J

L. van Velden

CFO/CRO van NWB Bank

J

L. van Velden

Lid Audit Committee, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

J

H. Hannen

Voorzitter Raad van Toezicht, ABP

J

H. Hannen

Lid RvC en Audit Committee, Levensverzekeringsmij Onderlinge
te Den Haag

J

H. Hannen

Bestuurslid, Stichting Marres te Maastricht

N

H. Hannen

Bestuurslid, Bridge Club Udenhout

N

H. Hannen

Eigenaar, Huub Hannen Galerie te Maastricht

J
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Naam

Titel nevenfunctie, naam organisatie

Bezoldigd ja/nee

H. Kempen

Zelfstandige in de pensioensector, Kempen Management & Consultancy

J

H. Kempen

Member Dutch Advisory Board, Amundi

J

H. Kempen

Belegging- Risk management adviseur, BPF Particuliere beveiliging

J

H. Kempen

Adviseur commissie Risicomanagement, BPF Schoen- en Lederwaren (tot
31-12-2016)

J

H. Kempen

Adviseur beleggingscommissie BPF Schoen- en Lederwaren (tot 8-3-2017)

J

H. Kempen

Onafhankelijk bestuurslid, onafhankelijk voorzitter beleggingscommissie
BPF Schoen- en Lederwaren (vanaf 8-3-2017)

J

A. Peters - Derksen

Directeur en aandeelhouder, DFAP BV

J

P. Roelandt

Extern lid beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds
Medewerkers Apotheken

J
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