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Inleiding 

De Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot (“het pensioenfonds”) is een ondernemings-
pensioenfonds als bedoeld in de Pensioenwet. Uit artikel 145 van de Pensioenwet vloeit 
voort dat een ondernemingspensioenfonds een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) 
dient vast te stellen. Deze geeft centrale criteria op basis waarvan het (financieel) beleid 
wordt gevoerd en de wijze waarop met tevoren door het pensioenfonds onderkende risico’s 
wordt omgegaan. In de onderstaande tabel wordt de beleidscyclus van het pensioenfonds 
schematisch weergegeven. 

 
 
Op basis van deze (iteratieve) beleidscyclus zijn in deze ABTN conform artikel 145 van de 
Pensioenwet en artikel 24 van het Besluit Financieel Toetsingskader de volgende 
onderdelen vastgelegd: het interne beheersingssysteem, de opzet van de administratieve 
organisatie en interne controle, de uitvoeringsovereenkomst, de pensioenregeling alsmede 
het risicomanagement binnen het pensioenfonds, de risicohouding, de haalbaarheidstoets, 
de financiële opzet, de financiële sturingsmiddelen, het financieel crisisplan en de 
systematiek van de vaststelling van de parameters. 
 
Deze actuariële en bedrijfstechnische nota is vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2017 
van het bestuur van het pensioenfonds. Deze geldt met ingang van dezelfde datum en 
vervangt alle voorgaande nota’s en wijzigingsbladen. 
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http://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/Hoofdstuk6/Artikel145/geldigheidsdatum_27-04-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/Hoofdstuk6/Artikel145/geldigheidsdatum_27-04-2015
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1. Het pensioenfonds 

 
Het bestuur van het pensioenfonds draagt in overleg met het verantwoordingsorgaan van het 
pensioenfonds zorg voor de vastlegging van de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, 
waaronder de risicohouding, van het pensioenfonds. Het verantwoordingsorgaan en de 
visitatiecommissie van het pensioenfonds gebruiken deze doelstellingen en 
beleidsuitgangspunten bij de toetsing van de opdrachtaanvaarding van de door sociale 
partners overeengekomen pensioenregelingen. En bij de besluitvorming, de verantwoording, 
de advisering en het toezicht binnen het pensioenfonds. In de financiële opzet van het 
pensioenfonds worden het premiebeleid, het toeslagbeleid en het strategisch 
beleggingsbeleid op een zodanige wijze met elkaar verbonden dat een optimale bijdrage 
wordt geleverd aan de pensioenfondsdoelstelling. Dit met een acceptabel risico. 

2.1. Doelstelling en beleidsuitgangspunten 

2.1.1. Missie 

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot is opgericht om uitvoering te geven aan de door de 
werkgever Van Lanschot Bankiers vastgestelde pensioenregeling. 
 
Het pensioenfonds heeft als missie alle huidige en toekomstige deelnemers te voorzien van 
de pensioenuitkeringen zoals in de reglementen vastgesteld en die, waar mogelijk, te 
indexeren voor prijsinflatie. 
 
Onze deelnemers staan centraal in ons denken en doen.  

2.1.2. Kernwaarden  

Het pensioenfonds wil een betrouwbaar en duurzaam pensioenfonds zijn en streeft na om 
zijn financiële verplichtingen nu en in de toekomst waar te maken. 
 
Het bestuur van het pensioenfonds gaat uit van de volgende kernwaarden:  

- Betrouwbaarheid. 

- Beheerste procesvoering. 

- Continuïteit. 

- Duidelijkheid. 

- Beheerst beloningsbeleid. 
 
De leden van het bestuur, de bestuurscommissies, het verantwoordingsorgaan en het 
bestuursbureau houden zich aan de door het bestuur vastgestelde gedragscode. Hierin zijn 
onder andere regels opgenomen over het aannemen van relatiegeschenken en het handelen 
met voorkennis. 
 
Het bestuur verlangt dat alle partijen aan wie zij werkzaamheden uitbesteden beschikken 
over een minimaal gelijkwaardige gedragscode. Bovendien moet er een beheerst 
beloningsbeleid gevoerd worden. Een uitbestedingspartij mag nooit gedreven worden om 
meer risico te lopen dan het pensioenfonds op basis van het vastgestelde beleid wil lopen.  
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2.1.3. Ambitie 

De ambitie van het pensioenfonds is om met een effectieve en efficiënte uitvoering en een zo 
laag mogelijk risico voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een zo goed 
mogelijk pensioenresultaat te realiseren. 
 
Als blijkt dat de omvang of uitvoeringskosten van het pensioenfonds niet meer in een 
gezonde verhouding staan tot de ambitie zal het bestuur zich beraden over alternatieven 
voor de toekomst. 

2.1.4. Strategie  

Het bestuur geeft op de volgende wijze invulling aan de realisering van de missie:  

- Een evenwichtig en zorgvuldig vormgegeven beleid.  

- Risico’s worden afgewogen en adequaat gemanaged. 

- Processen zijn goed en adequaat ingericht. 

- Processen worden op beheerste wijze doorlopen en vastgelegd. 

- Voorlichting en informatie zijn begrijpelijk. 

- Communicatie aan alle betrokkenen is duidelijk en relevant. 
 
Om de missie zoveel mogelijk waar te kunnen maken moeten door het pensioenfonds 
risico’s worden genomen. Deze risico’s moeten in lijn zijn met de missie.  

- Het bestuur vermijdt daarom risico’s die de stabiliteit en soliditeit van het pensioenfonds 
bedreigen en/of de vertrouwensrelatie met de deelnemers kunnen schaden. 

- Het bestuur neemt alleen risico’s die ze begrijpt.  

- De risico’s, waarvan wordt verondersteld dat zij op positieve wijze kunnen bijdragen aan 
de financiële situatie van het pensioenfonds (zoals sommige beleggingsrisico’s), worden 
regelmatig in kaart gebracht, gemeten, beoordeeld en waar nodig tot voorbedachte 
proporties gereduceerd. 

- Operationele risico’s, vooral samenhangend met de bedrijfsvoering van het 
pensioenfonds en haar leveranciers, worden eveneens regelmatig in kaart gebracht, 
gemonitord, beoordeeld en gemitigeerd, dan wel tot verantwoord geachte proporties 
teruggebracht. 

2.2. Risicohouding 

In de Pensioenwet 2015 (artikel 102a) en in het Financieel Toetsingskader (artikel 1a) is 
vastgelegd dat het bestuur van een pensioenfonds in overleg met de overige organen van 
het pensioenfonds zorg draagt voor de vastlegging van de doelstellingen en 
beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding van het pensioenfonds.  
De organen van het pensioenfonds gebruiken deze doelstellingen en uitgangspunten bij de 
toetsing van de opdrachtaanvaarding van de door de vennootschap en ondernemingsraad 
(hierna te noemen: sociale partners) overeengekomen pensioenregeling en bij de 
besluitvorming, de verantwoording, de advisering en het toezicht binnen het pensioenfonds. 
Het bestuur streeft er hierbij naar om van de sociale partners zo veel mogelijk duidelijkheid te 
verkrijgen over de doelstellingen, het ambitieniveau van de toeslagverlening en de 
risicohouding, die ten grondslag liggen aan de pensioenregeling, die door hen ter uitvoering 
aan het pensioenfonds is gegeven. 
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De risicohouding vormt de basis voor: 

 De aanvaarding van de opdracht van de sociale partners (vennootschap en 
ondernemingsraad) door het pensioenfonds. 

 Het vaststellen van het beleid door het bestuur. 

 De verantwoording achteraf van het bestuur over het gevoerde beleid. 
 
In het eerste kwartaal van 2015 heeft het bestuur overleg gevoerd met vertegenwoordigers 
van het verantwoordingsorgaan, de ondernemingsraad en de vennootschap over de 
risicohouding. Het resultaat van dit overleg vormt het uitgangspunt voor de risicohouding van 
het pensioenfonds, zoals beschreven in de volgende paragrafen. 
 
De risicohouding zal ten minste eenmaal per vijf jaar door het bestuur worden geëvalueerd. 

2.2.1 Kwalitatieve risicohouding 

 
Het bestuur van het pensioenfonds heeft een risicobewuste houding. Het pensioenfonds 
streeft ernaar om de nominale aanspraken waardevast na te komen. Inflatie holt de waarde 
van de nominale uitkeringen uit en gezien het lange termijn karakter van pensioenen is het 
belangrijk dat de koopkracht van het pensioen via toeslag zo veel mogelijk behouden blijft. 
Beleggingsrisico kan acceptabel zijn in het streven naar koopkrachtbehoud, zelfs indien dit 
met zich mee brengt dat de nominale aanspraken op enig moment niet geheel na kunnen 
worden gekomen.  
 
De mate van risicoacceptatie van het bestuur is onder andere gebaseerd op de volgende 
kwalitatieve overwegingen: 
 

- Het opgebouwde pensioen vormt na pensionering de belangrijkste bron van inkomen voor 
deelnemers van het pensioenfonds. 

- Het pensioenfonds streeft naar een waardevast pensioen: 

- Het pensioenfonds hanteert daarom een dekkingsgraadafhankelijke indexatiestaffel 
als leidraad voor toeslagverlening. De toeslagverlening, die volgt uit deze staffel, 
komt overeen met de wettelijk maximale toegestane toeslagverlening, gegeven de 
dekkingsgraad. 

- Een afgewogen balans tussen te nemen risico’s en het naar verwachting te realiseren 
beleggingsrendement is noodzakelijk om op langere termijn invulling te kunnen geven 
aan de pensioenambitie. Bij het nastreven van de pensioenambitie dient het bestuur 
bereid te zijn om beleggingsrisico te nemen met als oogmerk een 
beleggingsrendement dat hoger is dan de risicovrije marktrente.  

- De premie staat voor vijf jaar vast: 

- Per 1 januari 2015 is de pensioenregeling gewijzigd in een CDC regeling. De 

dekkingsgraadafhankelijke premie is vervangen door een vaste premie van 20,5%. 

Hiervan is 3,64% beschikbaar voor de excedentregeling. 
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- De uit de uitvoeringsovereenkomst voortvloeiende premieomvang is klein in relatie 
tot de pensioenverplichtingen, waardoor de sturingskracht van premie-
aanpassingen beperkt is.  

- Er bestaan geen bijstortverplichtingen bij lage dekkingsgraden en de premie staat 
vanaf 1 januari 2015 telkens voor vijf jaar vast. 

- Kortingen op de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane uitkeringen en korting 
op de jaarlijkse pensioenopbouw dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. 

- De kans op een dekkingsgraad lager dan het minimaal vereist eigen vermogen dient in 
de komende 5-10 jaar zoveel mogelijk te worden beperkt.  

 
De risicobereidheid van het bestuur kan worden beïnvloed door de actuele financiële positie 
van het pensioenfonds. Periodiek wordt beoordeeld of de ambitie van het pensioenfonds nog 
haalbaar is. Bij de keuze voor een bepaald beleid wordt niet alleen een verwachte 
ontwikkeling beoordeeld maar worden ook scenario’s die gunstiger of minder gunstig zijn dan 
de verwachte ontwikkeling in de afweging betrokken. De ambitie dient in de meeste 
scenario’s te kunnen worden behaald. 
 
Als de financiële situatie van het pensioenfonds verbetert, wordt bij voorkeur minder risico 
genomen omdat de ambitie dan in evenveel of meer gevallen haalbaar is met minder risico. 

2.2.2 Kwantitatieve risicohouding 

 
De risicohouding wordt geconcretiseerd door de vaststelling van bandbreedtes en 
risicogrenzen (het Vereist Eigen Vermogen, de grenzen van de haalbaarheidstoets en eigen 
risicorestricties). Bij een overschrijding vindt er een beleidsdiscussie plaats. Dit maakt het 
mogelijk om op een vooraf vastgelegde en objectieve manier te beoordelen of het risico 
hoger of lager mag zijn dan eerder werd bepaald of hoger of lager is dan vooraf is 
toegestaan. Bij overschrijding van risicogrenzen zal geen automatische aanpassing van 
beleid plaatsvinden, maar een kwalitatieve discussie, rekening houdend met de situatie en 
inzichten van dat moment. 
Het bestuur heeft de volgende risicohouding (lange termijn) vastgesteld met betrekking tot 
het pensioenresultaat: 
 
Ondergrens 1: Vanuit de situatie waarbij dekkingsgraad gelijk is aan Vereist Eigen Vermogen 
dient de mediaan van het pensioenresultaat ten minste gelijk te zijn aan 90%.  
 
Ondergrens 2: Vanuit de feitelijke dekkingsgraad dient de mediaan van het 
pensioenresultaat ten minste gelijk te zijn aan 90%. 
 
Ondergrens 3: Vanuit de feitelijke dekkingsgraad dient de maximale afwijking ten opzichte 
van de mediaan in het geval van een “slechtweer scenario” (lees: 5e percentiel) 35% te 
bedragen  
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Het bestuur hanteert in aanvulling op de ondergrenzen de volgende communicatiestaffel: 
 

Pensioenresultaat 

 

 

  

 

-    

 

-  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bij de vaststelling van de ondergrenzen is rekening gehouden met de indexatieachterstand 

van 9,7% per 31 december 2014 voor inactieven en de voorgeschreven scenarioset zoals 

door DNB gepubliceerd is voor Q1-2015. Indien er op enig moment in de tijd sprake is van 

een lagere indexatieachterstand of een significante andere voorgeschreven scenarioset kan 

dit reden zijn om de ondergrenzen te herijken. 

 

Het bestuur heeft de volgende risicohouding (korte termijn) vastgesteld met betrekking tot 

het Vereist Eigen Vermogen:  

Het Vereist Eigen Vermogen van het pensioenfonds mag niet lager zijn dan 14% en niet 

hoger dan 23%.  

Daarnaast heeft het bestuur de volgende risicorestricties gedefinieerd, uitgaande van een 
15-jaars horizon en de in de ALM-studie per eind 2014 gehanteerde veronderstellingen: 

- Onder extreem slechte marktomstandigheden wil het pensioenfonds bij voorkeur niet 

onder een nominale dekkingsgraad van 90% terechtkomen.  

- Het pensioenfonds wil bij voorkeur een koopkrachtverlies in een mediaan scenario van 
15% (pensioenresultaat 85%) en in een slecht weer scenario van 30% (pensioenresultaat 
70%) na 15 jaar voorkomen. 

- Het pensioenfonds heeft een lange termijn ambitie van volledige toeslag. Het 
pensioenfonds realiseert zich dat op middellange termijn naar verwachting geen volledige 
toeslag zal kunnen worden toegekend. 

100% 
 

99% 
 
 
 

97% 
 
 
 
 

90% 
 
 
 

60% 

Toeslagverwachting kan worden waargemaakt  

 
   Toeslag kan gedeeltelijk worden toegekend 
-  Evaluatie van beleid door bestuur 

 
 
 
-  Toeslag kan gedeeltelijk worden toegekend 
-  Evaluatie van beleid door bestuur 
-  Overleg met sociale partners en VO 
-  Ondergrens pensioenresultaat HBT 
-  Crisissituatie 
-  Geen toeslagverlening 
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2.3.  Hoofdlijnen uitvoeringsovereenkomst 

Het pensioenfonds heeft met de vennootschap Van Lanschot Bankiers N.V. een 
uitvoeringsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst is op 13 april 2017 voor het laatst 
aangepast. 
In de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd dat het pensioenfonds uitvoering geeft aan een 
basisregeling (uitkeringsovereenkomst) geënt op middelloon, met financiering op CDC-basis 
en een excedentregeling (premieovereenkomst) in de vorm van een DC-regeling. 
 
Premie-afspraak 
De vennootschap verplicht zich ter uitvoering van de pensioenregelingen door het 
pensioenfonds om gedurende de eerstkomende periode van vijf jaren, ingaande 2015, 
jaarlijks een vaste premie te betalen van 20,5% van de pensioengevende salarissom (= 
salarissom vóór aftrek van de franchise), waarbij het pensioengevend salaris per deelnemer 
is gemaximeerd op het wettelijk maximum pensioengevend salaris. Van de genoemde 
pensioenpremie is in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 3,64% van 
de pensioengevende salarissom beschikbaar voor de excedentregeling. Indien deze premie 
voor de excedentregeling onvoldoende is om de beschikbaar te stellen premie binnen de 
excedentregeling te financieren, kan de vennootschap besluiten om extra premie ter 
beschikking te stellen ten behoeve van de excedentregeling. 
 
Met ingang van 1 januari 2020 zal met de sociale partners de nieuwe vaste premie worden 
vastgesteld voor een opvolgende periode van vijf jaar. 
Eind 2014 vond door de vennootschap separaat en een eenmalig een extra premiebetaling 
plaats ter grootte van € 50.000.000, bij wijze van tegemoetkoming voor de overgang van de 
risico’s van de werkgever naar de deelnemers ten behoeve van de omzetting van de 
dekkingsgraadafhankelijke premie naar een vaste premie per 1 januari 2015. 
 
In de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd wat de gevolgen zijn als blijkt dat de 
geambieerde pensioenopbouw in de basisregeling of premietoezegging in de 
excedentregeling niet kostendekkend gefinancierd kan worden met de vaste premie.  
De procedure die in een dergelijke situatie gevolgd zal worden is opgenomen in Bijlage 3 van 
de ABTN. 
 
Tekorten en overschotten 
De vennootschap is niet aansprakelijk voor tekorten in de voorziening 
pensioenverplichtingen en/of de fondsreserves, noch direct via bijstortingen noch indirect 
door toekomstige premieverhogingen.  
De vennootschap kan geen aanspraak maken op overschotten in het pensioenfonds, noch 
direct via terug stortingen noch indirect door toekomstige premieverlagingen. Dit geldt ook in 
een situatie van (collectieve) waardeoverdracht van de opgebouwde pensioenaanspraken en 
bij liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds. 
 
Toeslagverlening 
Op de opgebouwde pensioenaanspraken van actieve deelnemers, gewezen deelnemers en 
gewezen partners alsook op de ingegane pensioenen en de bijbehorende aanspraken op 
uitgesteld (bijzonder) partner- en wezenpensioen zal, indien de financiële situatie van het 
pensioenfonds het mogelijk maakt, jaarlijks per 1 januari een toeslag verleend worden van 
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maximaal de stijging van de afgeleide consumenten prijsindex (CPI), zoals vastgesteld door 
het CBS (periode oktober tot en met september). Het bestuur van het pensioenfonds beslist 
jaarlijks of en zo ja, in hoeverre de pensioenaanspraken worden aangepast.  
De toeslagverlening is voorwaardelijk. Er is geen reserve gevormd en er wordt ook geen 
premie voor betaald. De toeslagverlening wordt uit het beleggingsrendement gefinancierd. 
 
Er is geen recht op toeslagen. Het is niet zeker of en in hoeverre in de toekomst toeslagen 
worden verleend. Bij het toekennen van de voorwaardelijke toeslagen hanteert het bestuur 
een dekkingsgraadafhankelijke leidraad. Deze leidraad voorziet in de mogelijkheid om 
gemiste toeslagen in te halen. 
 
Tevens zijn in de uitvoeringsovereenkomst de afspraken opgenomen rondom 
premiebetaling, wijzigen van het pensioenreglement, communicatie en de verdere 
verplichtingen van de vennootschap en het pensioenfonds. 
 
2.4. Opdrachtaanvaarding 
 
Het bestuur draagt op grond van artikel 102a sub 3 van de Pensioenwet zorg voor de 
formele opdrachtaanvaarding van de door sociale partners aan het pensioenfonds 
opgedragen pensioenregelingen. In het kader van de opdrachtaanvaarding toetst het bestuur 
de door sociale partners gemaakte afspraken aan de doelstelling en de 
beleidsuitgangspunten van het pensioenfonds. Deze toetsing vindt plaats voor zowel het 
pensioenfonds als geheel als voor de relevante beleidsgebieden apart. Daarbij zijn met 
name van belang: 
- De toekomstbestendigheid en de evenwichtigheid van de afspraken. 
- De administratieve en communicatieve uitvoerbaarheid van de afspraken. 
- De financiële haalbaarheid van de afspraken en ambities. 
- De uitkomsten van de haalbaarheidstoets.  

 
Het aanvaarden van de uitvoering van de pensioenovereenkomst is een iteratief proces, 
waarbij steeds een afweging plaatsvindt tussen enerzijds de ambitie om een aanvaardbaar, 
maar gezien de pensioenambitie bij de opbouw een zo goed mogelijk pensioenniveau na te 
streven en anderzijds het risico op korten. 
 
De opdrachtaanvaarding door het bestuur van het pensioenfonds is in het desbetreffende 
document d.d. 17 november 2015 vastgelegd. 
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Organisatie, beheer en interne controle 
 
Organogram organisatie Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot: 
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3.1 Organisatie pensioenfonds 

3.1.1 Bestuur 

 
Het pensioenfonds wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit vijf personen. Twee  
bestuurders worden voorgedragen door de ondernemingsraad namens de werknemers en 
één door de vennootschap namens de werkgever. Een zetel is bestemd voor een 
afgevaardigde namens de pensioengerechtigden. Hiervoor kan de Vereniging van 
Gepensioneerden een voordracht doen en worden de pensioengerechtigden gevraagd om 
kandidaten voor te dragen. Bij meerdere geschikte kandidaten namens 
pensioengerechtigden, worden verkiezingen georganiseerd.  
Voorts benoemt het bestuur één onafhankelijk bestuurder als haar voorzitter. 
 
De door het bestuur te benoemen onafhankelijk bestuurder mag geen persoon zijn die 
directeur of commissaris of werknemer is van de vennootschap of een gelieerde 
onderneming. 
 
Bij de (her)benoeming wordt rekening gehouden met het feit dat de betreffende personen 
voldoen aan het functieprofiel bestuurs- en commissieleden en geschikt en voldoende 
deskundig zijn met het oog op de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken 
deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige 
aanspraakgerechtigden. De samenstelling en geschiktheid respectievelijk deskundigheid van 
het bestuur dient te voldoen aan de criteria als vastgelegd in het geschiktheidsplan bestuur 
van het pensioenfonds. 
 
Het pensioenfonds kent een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter en de 
secretaris/penningmeester. 
 
Het pensioenfonds werkt met een reglement bestuur, waarin de taken en bevoegdheden van 
het bestuur, de commissies en overige aan het pensioenfonds gelieerde partijen zijn 
opgenomen. 
 
De processen binnen het pensioenfonds zijn beschreven in de zogenaamde “AO/IB-
inrichting”.  
 
Het bestuur komt ten minste één keer per twee maanden in vergadering bijeen.  

3.1.2 Commissies 

 
Om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren heeft het bestuur commissies 
ingesteld die onder meer tot taak hebben, besluiten die het bestuur moet nemen, voor te 
bereiden. Het bestuur wordt voor wat betreft het beleggingsbeleid ondersteund door een 
beleggingscommissie, voor wat betreft het risicomanagement door een 
risicomanagementcommissie en voor wat betreft de communicatie door een 
communicatiecommissie.  
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In de commissies hebben in principe één of twee vanuit het bestuur afkomstige personen 
zitting plus ten minste één externe persoon. Bij de benoeming van commissieleden wordt 
rekening gehouden met het feit dat de betreffende personen voldoende deskundig zijn op het 
desbetreffende deelgebied. 
De commissies rapporteren minimaal één keer per kwartaal aan het bestuur.  
 
Op elke commissie is een reglement van toepassing, waarin onder meer opgenomen de 
taken, bevoegdheden en samenstelling. Tevens kunnen ad hoc commissies worden 
ingesteld, zoals de jaarwerkcommissie. 
 
De communicatiecommissie maakt voor de beoordeling van de leesbaarheid en 
begrijpelijkheid van de informatie die aan de deelnemers wordt aangeboden en van 
voorgenomen communicatie-uitingen mede gebruik van een klankbordgroep. Deze is 
samengesteld uit actieve deelnemers en pensioengerechtigden. 

3.1.3  Bestuursbureau 

 
Het pensioenfonds wordt ondersteund door een bestuursbureau. Tot  1 juli 2017 is  een 
ambtelijk secretaris benoemd. De ambtelijk secretaris is tevens directeur van het 
bestuursbureau. Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur bij de dagelijkse gang van 
zaken, stuurt de externe partijen aan en adviseert mede over het beleid van het 
pensioenfonds.  
 
Het bestuursbureau is verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur van het 
pensioenfonds en kan zich zo nodig laten bijstaan door externe deskundigen. Het 
bestuursbureau wordt uitgevoerd door het Algemeen Bestuursbureau voor Pensioenfondsen 
(ABB voor Pensioenfondsen).  
 
Het bestuursbureau voorziet het bestuur van informatie die van belang is voor de 
beleidsvoorbereiding en een adequate besluitvorming. 
 
Het bestuur laat zich door het bestuursbureau onder meer op de hoogte brengen van de 
volgende zaken: 
- De ontwikkelingen op pensioengebied (waaronder begrepen wet- en regelgeving) en 

pension fund governance. 
- De adviezen van de diverse commissies. 
- Het pensioenbeleid van Van Lanschot Bankiers N.V. en gelieerde ondernemingen (de 

Vennootschap). 
- Rapportages van de pensioenadministrateur, de custodian en de fiduciair manager. 
- Periodieke look throughs van de fiduciair manager, Kempen Capital Management N.V. 
- Risicorapportages. 
- Ontwikkelingen bij het bestuursbureau. 
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3.1.4  Geschiktheid bestuursleden 

 
Voor het bestuur is een geschiktheidsplan opgesteld op basis van het Besluit Uitvoering 
Pensioenwet. In het geschiktheidsplan is ten behoeve van individuele bestuursleden en voor 
het bestuur als geheel een opleidingsplan opgesteld. 
Het opleidingsplan is mede gebaseerd op de uitkomsten van de interne evaluatie en 
functioneringsgesprekken en gericht op behoud en onderhoud van deskundigheidsniveau A 
en het verder ontwikkelen van deskundigheidsniveau B. Deskundigheidsniveau A is 
gebaseerd op de door de Pensioenfederatie geformuleerde eindtermen. 
Bestuursleden en, waar van toepassing, commissieleden volgen trainingen, seminars e.d. 
om te (blijven) voldoen aan de deskundigheidsvereisten. Ook voor de leden van het 
verantwoordingsorgaan bestaat de mogelijkheid om trainingen of opleidingen te volgen. 
Daarnaast verspreidt het bestuursbureau regelmatig informatie over pensioenactualiteiten en 
organiseert het jaarlijks ten minste een gezamenlijke studie- annex beleidsdag. 

3.1.5  Zelfevaluatie 

 
Jaarlijks houdt het bestuur een zelfevaluatie om het functioneren van het bestuur als geheel 
en de individuele bestuursleden te beoordelen. Naar aanleiding van de zelfevaluatie worden 
verbeterpunten benoemd, welke gedurende het jaar worden opgevolgd en indien van 
toepassing geïmplementeerd. 
 
Beoordeling vindt plaats op basis van de beoordelingscriteria zoals geformuleerd door de 
Pensioenfederatie en door het bestuur vastgestelde aanvullende criteria. Het bestuur kan 
zich desgewenst door een externe deskundige laten bijstaan. 

3.1.6  Verantwoordingsorgaan  

 
Het pensioenfonds heeft in het kader van artikel 33 PW (waarborging goed bestuur door 
intern toezicht) een verantwoordingsorgaan en een visitatiecommissie ingesteld. Voor beide 
instituten zijn reglementen opgesteld met inachtneming van de statuten van het 
pensioenfonds en de wettelijke bepalingen. 
 
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden: twee namens de kring van actieve 
deelnemers en benoemd door de ondernemingsraad, een namens de vennootschap en 
benoemd door de Raad van Bestuur van de onderneming en een namens de kring van 
pensioengerechtigden (die mede de belangen van de gewezen deelnemers behartigen) en 
benoemd door de Vereniging van Pensioengerechtigden van Van Lanschot. 
 
Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over:  
- het handelen van het bestuur in algemene zin; 
- het door het bestuur gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar; 
- de beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben; 
- de naleving van de Code Pensioenfondsen door het bestuur. 

 
Het verantwoordingsorgaan is in de gelegenheid advies uit te brengen over: 
 Het beleid inzake beloningen (vergoedingenregeling). 
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 De vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht. 
 De profielschets voor leden van de visitatiecommissie. 
 Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure. 
 Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid. 
 Gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de 

overname van verplichtingen door het pensioenfonds. 
 Liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds. 
 Het sluiten, wijzigen of beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst. 
 Het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van 

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
 Samenvoeging van pensioenfondsen. 
 De samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten. 
 
Het bestuur van het pensioenfonds zal het verantwoordingsorgaan tijdig informeren, zodat 
het advies van het verantwoordingsorgaan van wezenlijke invloed kan zijn. 

3.1.7  Visitatiecommissie  

 
Het pensioenfonds maakt voor het intern toezicht gebruik van een visitatiecommissie, 
bestaande uit drie onafhankelijke leden die onder meer over pensioen-, audit- en actuariële 
deskundigheid beschikken.  
De leden zijn op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van de visitatiecommissie, 
betrokken bij het functioneren van het pensioenfonds. 
De commissieleden worden benoemd door het bestuur, nadat het verantwoordingsorgaan 
over de samenstelling van de visitatiecommissie advies heeft uitgebracht.  
 
Jaarlijks worden de te bespreken thema’s zo gekozen, dat in een cyclus van 3 jaar het 
gehele spectrum van het functioneren van (het bestuur van) het pensioenfonds kritisch is 
geëvalueerd en besproken. 
Daarbij komen in ieder geval de navolgende zaken aan de orde: 
- het beoordelen van het bestaan en de naleving van beleids- en bestuursprocedures, 

bestuursprocessen en de checks en balances binnen het pensioenfonds; 
- het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico’s op 

de langere termijn. 

3.1.8  Compliance officer  

 
Het pensioenfonds werkt op basis van een separate overeenkomst samen met een externe 
compliance officer, met wie door het bestuur periodiek overleg wordt gevoerd op basis van 
het daartoe opgestelde, uitbestede takenpakket.  
De compliance officer heeft tot taak toe te zien op de naleving van de gedragscode en heeft 
toegang tot alle geledingen binnen het pensioenfonds.  
 
Voor de taken en bevoegdheden van de compliance officer is een reglement vastgesteld. De 
compliance officer rapporteert aan de voorzitter van het bestuur. 
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3.2.  Beheer  

3.2.1 Uitbesteding 

Het pensioenfonds beschikt voorts over een uitbestedingsbeleid, waarin de doelstelling en 
uitgangspunten van het beleid zijn opgenomen, het uitbestedingsproces is beschreven en 
waarin de eisen zijn opgenomen die aan de uitvoerders worden gesteld. Ook is hierin de 
continuïteit van het uitbestedingsproces en de controle van het (uitbestedings-)proces 
opgenomen. 
 

- Het bestuursbureau is uitbesteed aan ABB voor Pensioenfondsen. De deelnemers- en 
rechtenadministratie alsmede de financiële administratie zijn uitbesteed aan een externe 
administrateur (AZL). 

- Het beheer van het collectieve vermogen van het pensioenfonds is uitbesteed aan 
Kempen Capital Management N.V. als fiduciair manager.  

- De beschikbare premiemodules in de pensioenregelingen zijn uitbesteed aan NN 
Investment Partners.  

- De vermogensadministratie is uitbesteed aan KAS BANK N.V.  

- Als custodian treedt op KAS BANK N.V. 

- Het pensioenfonds heeft EY aangesteld als accountant.  

- Sprenkels & Verschuren is aangesteld als adviserend actuaris. 

- Triple A is aangesteld als certificerend actuaris. 
 
Het uitbestedingsbeleid is opgenomen als bijlage 4. 

3.2.2 Managementinformatie 

 
Voor de uitoefening van zijn taak beschikt het bestuur over de volgende 
(management)informatie: 
- Maandrapportage en kwartaalrapportages inzake de beleggingen aangeleverd door de 

vermogensadministrateur. 
- Kwartaalrapportages inzake de beleggingen in de DC-regeling (excedent-regeling). 
- Maand- en kwartaalrapportages van de fiduciair manager.  
- Rapportage vanuit de beleggingscommissie, de risicomanagementcommissie en de 

communicatiecommissie. 
- Op maandbasis een managementrapportage met onder andere rapportage over de niet 

financiële risico’s, incidenten, begroting en overige zaken vanuit het bestuursbureau. 
- Kwartaalrapportage van de pensioenadministrateur 
- Dagelijks bijgewerkt digitaal dashboard via de vermogensadministrateur. 
- Rapportages van het verantwoordingsorgaan (VO). 
- Rapportages van de visitatiecommissie (VC). 
- Rapportages van de compliance officer (CO). 
- Periodieke ALM-analyse en haalbaarheidstoets. 
- Jaarrapportage van de accountant. 
- Jaarrapportage van de actuaris. 
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3.3.  Beleid pensioenfonds 

Het pensioenfonds heeft haar beleid vastgelegd in diverse beleidsdocumenten. In de ABTN 
wordt melding gemaakt van de belangrijkste beleidskeuzes van het pensioenfonds. 

3.3.1. Risicomanagementbeleid 

De belangrijkste doelstelling van het pensioenfonds is het nakomen van de 

pensioentoezeggingen. Het streven naar deze doelstelling gaat gepaard met het lopen van 

risico’s. Het bestuur besteedt doorlopend aandacht aan het verder verbeteren, vormgeven 

en uitvoeren van het beleid van het pensioenfonds om deze risico’s te herkennen, te 

monitoren en waar nodig (deels) te mitigeren.  

 

Als basis voor het risicobeleid heeft het bestuur een risicostrategie en de risicobereidheid 

bepaald. In het risicomanagementbeleidsdocument zijn de risicostrategie en de 

risicobereidheid opgenomen. Her risicomanagementbeleid is opgenomen als bijlage bij de 

ABTN (bijlage 6). In het risicomanagementbeleid zijn de uit praktijk en regelgeving volgende 

risico’s gedefinieerd, voorzien van een mogelijk voordoen (kans) en de mogelijke impact op 

de doelvariabelen van het pensioenfonds. Tevens zijn hierin de acceptabel geachte grenzen 

van ieder risico vastgelegd. Deze grenzen worden jaarlijks opnieuw beoordeeld door het 

bestuur. Het beheer van de risico’s is toegewezen aan risico-eigenaren (bestuursleden).  

Voor het beheren van de risico’s is maandelijks en op kwartaalbasis informatie beschikbaar 

over de stand van zaken m.b.t. de vastgestelde parameters. Minimaal elk kwartaal worden 

aan de hand van een uitgebreide managementrapportage door het bestuur de risico’s 

beoordeeld. Indien noodzakelijk worden aanvullende beheersmaatregelen genomen.  

Het risicomanagementbeleid wordt mede vormgegeven aan de hand van een periodiek uit te 

voeren ALM studie en scenario analyses, alsmede aan de hand van continuïteit- (tot 2015) 

en haalbaarheidstoetsen (vanaf 2015). 

 

De risico-eigenaren zijn elk afzonderlijk en het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor 

het monitoren van de externe en interne gebeurtenissen die van invloed zijn op hun specifiek 

aandachtsgebied en het op tijd vertalen van deze gebeurtenissen in noodzakelijke acties. 

Een richtlijn voor het handelen (beheersing) volgt uit de beschrijving van de risico’s in het 

risicomanagementbeleid. Dat geldt ook voor de manier waarop de beheersing van het risico 

plaatsvindt en hoe de monitoring is vormgegeven. De risico-eigenaren brengen ieder 

kwartaal verslag uit van hun bevindingen over de risico’s in hun deelgebied en maken 

melding van tussentijdse gebeurtenissen die een risico met zich mee (kunnen) brengen. Zij 

laten dat doorgaans vergezeld gaan van een concreet advies. 

De risicomanagementcommissie doorloopt in opdracht van het bestuur een cyclus voor het 

doorlopend evalueren, opnieuw inschatten van de risico’s en het bepalen van nieuwe 

grenzen daarvoor, waar dat wenselijk of noodzakelijk blijkt.  

 

Risico’s en beheersing 

In het risicomanagementbeleid wordt onderscheid gemaakt naar financiële en niet-financiële 

risico’s. Financiële risico’s worden bewust, beheerst gelopen uit hoofde van de voor deze 
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risico’s te verwachten rendementsbeloning. Niet-financiële risico’s kennen in de regel een 

dergelijke beloning niet. Het vermijden van deze risico’s is een afweging tussen de mogelijk 

eruit voortvloeiende financiële schade en de kosten die moeten worden gemaakt of andere 

maatregelen om het risico te mitigeren. De leidraad voor deze afweging volgt uit het 

risicobeleid.  

3.3.2. Beleggingsbeleid 

Het beleggingsbeleid wordt jaarlijks vastgesteld door middel van een beleggingsplan. In 
hoofdstuk 6 van de ABTN is een uitgebreide toelichting op het beleggingsbeleid opgenomen. 

3.3.3. Communicatiebeleid 

Het communicatiebeleid is vastgelegd in een communicatiebeleidsplan. Het beleidsplan 
communicatie beoogt inzicht te geven in de doelstelling van de communicatie van het 
pensioenfonds, de communicatieprocessen richting de onderscheiden deelnemersgroepen, 
en de communicatiemiddelen. 
Het communicatiebeleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd. Waar nodig wordt het op voorstel 
van de communicatiecommissie door het bestuur herzien of aangepast. 
De prioriteiten en doelstellingen voor het komende jaar worden opgenomen in een actieplan 
communicatie.  

3.3.4. Integriteitbeleid 

Het pensioenfonds beschikt over een integriteitsbeleid.  
Aan het integriteitsbeleid zijn een aantal bijlages toegevoegd: 

- risicoanalyse SIRA 

- gedragscode 

- regeling incidenten en misstanden 

- meldingsplicht datalekken 

- overzicht verbonden personen en insiders  

Alle verbonden personen tekenen bij aanvang van hun werkzaamheden dat ze kennis 
hebben genomen van het Integriteitsbeleid. Jaarlijks moet een verklaring van naleving van 
de gedragscode worden ondertekend. 
 
Het pensioenfonds voert jaarlijks een risicoanalyse uit in het kader van integriteit en 
mogelijke belangenverstrengeling. 
 
De vertrouwelijkheid van de deelnemersgegevens is gewaarborgd doordat van de 
uitbestedingspartijen wordt verlangt dat zij ook beschikken over een minimaal gelijkwaardige 
gedragscode. Bovendien is met de betreffende uitbestedingspartijen een 
bewerkersovereenkomst afgesloten. 
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3.3.5. Interne controle 

De bevoegdheden van het bestuur, het bestuursbureau, de fiduciair manager en de externe 
administrateur ten aanzien van financiële transacties zijn vastgelegd in overeenkomsten met 
betrokkenen. 
 
De interne controle is zoveel mogelijk gewaarborgd door de volgende maatregelen van 
interne controle: 
- Het beschermen van systemen en eigendommen door middel van procuratieregelingen, 

toegangsbeveiliging en beleggingsrichtlijnen. 
- Het aanbrengen van functiescheidingen. 
- Het afbakenen van bevoegdheden door het beperken van het aantal bevoegdheden per 

persoon en het beperken van het aantal personen per bevoegdheid. 
- Veiligstelling van gegevens door middel van maatregelen op het gebied van hard- en 

software en organisatie (ook bij de deelnemersadministrateur en de uitvoerder van de 
premieregeling). 

3.3.6. Financieel crisisplan 

Het pensioenfonds beschikt over een financieel crisisplan (bijlage 5). Hierin is vastgelegd 
hoe het bestuur handelt als het pensioenfonds in een crisissituatie terecht komt. In het plan 
is onder andere vastgelegd: 
- Wat door het bestuur wordt verstaan onder een crisissituatie. 
- De hoogte van de kritische dekkingsgraad. 
- De beschikbare maatregelen, mate van inzetbaarheid en financiële effecten van deze 

maatregelen. 
- De wijze waarop het bestuur omgaat met evenwichtige belangenbehartiging. 
- De wijze waarop de communicatie over het financieel crisisplan en tijdens een 

crisissituatie plaatsvindt. 
- Het besluitvormingsproces tijdens een crisissituatie. 
 
De in het financieel crisisplan beschreven maatregelen geven een mogelijke inzet van 
sturingsmiddelen tijdens een financiële crisis weer. Dit wil niet zeggen dat het bestuur in 
geval van een financiële crisis dit plan exact zal uitvoeren. In het geval van een financiële 
crisis zal het bestuur weloverwogen beslissen of en in welke mate uitvoering zal worden 
gegeven aan de maatregelen, zoals beschreven in dit plan. Het is immers vooraf onmogelijk 
om alle facetten van een financiële crisissituatie volledig in te schatten.  
Dit financieel crisisplan wordt jaarlijks getoetst op actualiteit en indien nodig aangepast.  
 

3.3.7. Dynamisch financieel risicobeheer  

Naast het financieel crisisplan heeft het bestuur dynamisch financieel risicobeheer 
vastgesteld. Hierin beschrijft het bestuur afspraken en richtlijnen waarmee risico’s die uit 
financieel economische omstandigheden voortkomen adequaat kunnen worden beheerst. 
Het doel is om hierdoor de realisatie van de doelstellingen van het pensioenfonds te 
beschermen.  
In het bijbehorende stappenplan wordt de wijze waarop het bestuur handelt, als het 
pensioenfonds in een crisissituatie zoals beschreven in dit plan terecht komt, beschreven.  



 
 
  
 

Actuariële- en bedrijfstechnische nota (ABTN) 
Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 

 

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot    

20170829_PVL_ABTN_2017_DEF.docx 

Pagina 22/39 

 
 
 

3.3.8. Herverzekering 

De pensioenverplichtingen worden in beginsel in eigen beheer gehouden, afgezien van een 
kleine groep herverzekerde aanspraken uit hoofde van overgenomen verplichtingen.  
 
In verband met de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid is in 2015 een stop-loss-
herverzekering afgesloten bij Zwitserleven te Amstelveen. Over een contractperiode van zes 
jaar wordt het totale verlies op overlijden en arbeidsongeschiktheid in de groep actieven 
vergoed, indien en voor zover dit het eigen behoud te boven gaat. Het eigen behoud is gelijk 
aan eenmaal de prioriteit. De prioriteit is gelijk aan de verwachte schade gebaseerd op de 
grondslagen van de herverzekeraar. 

3.3.9. Haalbaarheidstoets 

De haalbaarheidstoets geeft op basis van een stochastische analyse inzicht in de 
samenhang tussen de financiële opzet van het pensioenfonds, het verwachte 
pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. De haalbaarheidstoets wordt 
gebaseerd op een uniforme scenarioset, die door DNB beschikbaar wordt gesteld. 
 
Met de aanvangshaalbaarheidstoets wordt getoetst of: 

- Het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau boven de vastgestelde ondergrenzen 
blijft. Deze ondergrenzen moeten binnen de risicohouding van het pensioenfonds passen 
(conform artikel 102a PW). 

- Het pensioenresultaat op fondsniveau in een slecht weer scenario niet te veel afwijkt van 
het verwachte pensioenresultaat, waarbij het bestuur hiervoor de maximale afwijking 
kiest. 

- Het premiebeleid over de gehele berekeningshorizon voldoende realistisch en haalbaar 
is. 

- Het pensioenfonds voldoende herstelcapaciteit heeft om naar verwachting vanuit de 
situatie dat aan de vereisten voor het Minimaal Vereist Eigen Vermogen wordt voldaan, 
binnen de looptijd van het herstelplan aan de vereisten voor het Vereist Eigen 
Vermogen te voldoen. 

Voorafgaand aan de aanvangshaalbaarheidstoets wordt, ná overleg met de werkgever en de 
OR (de sociale partners) en ín overleg met het verantwoordingsorgaan, door het bestuur de 
risicohouding vastgesteld. 
Na de vaststelling van de risicohouding en de daarbij te hanteren ondergrenzen (zoals 
benoemd in 2.3.2) wordt de aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd.  
De uitkomsten van de aanvangshaalbaarheidstoets worden met de sociale partners en het 
verantwoordingsorgaan besproken. Indien de ondergrenzen worden overschreden gaat het 
bestuur in overleg met sociale partners om de eventuele vervolgstappen te bespreken. 
 
De eerste aanvangshaalbaarheidstoets is uitgevoerd in verband met de invoering van het 
nFTK en vóór 1 oktober 2015 ingediend bij DNB. Het pensioenfonds voert een nieuwe 
aanvangshaalbaarheidstoets uit bij een invoering van een nieuwe pensioenregeling of 
andere significante wijziging.  
 
Vanaf 2016 voert het pensioenfonds jaarlijks een haalbaarheidstoets uit en rapporteert de 
uitkomsten hiervan uiterlijk 30 juni van het lopende boekjaar aan DNB. De resultaten van de 
haalbaarheidstoets worden besproken met het verantwoordingsorgaan.  
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Indien de ondergrenzen worden overschreden gaat het bestuur in overleg met sociale 
partners om de eventuele vervolgstappen te bespreken.  
 
Op het moment dat het bestuur van mening is dat de ondergrenzen aangepast moeten 
worden, kan het bestuur de risicohouding na overleg met sociale partners en in overleg met 
het verantwoordingsorgaan aanpassen. 
 
Het pensioenfonds neemt de belangrijkste informatie uit de (aanvangs)haalbaarheidstoets op 
in het jaarverslag van het pensioenfonds.   
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4. Pensioenregeling 

4.1. Aangesloten ondernemingen 

Het pensioenfonds voert de pensioenregelingen uit voor medewerkers van F. van Lanschot 
Bankiers N.V. en gelieerde ondernemingen.  
 
Een onderneming wordt in dit kader als gelieerde onderneming aangemerkt, als de Raad van 
Bestuur de onderneming tot gelieerde onderneming heeft verklaard en dat door het bestuur 
van het pensioenfonds is geaccepteerd. De wederzijdse verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden, rechten en (financiële) plichten zijn vastgelegd in de uitvoerings-
overeenkomst met de vennootschap en met de gelieerde onderneming Van Lanschot 
Chabot . 

4.2. Deelnemerschap 

Het pensioenfonds voert de Pensioenregeling 2015 uit. Daarnaast administreert en verzorgt 
het de uitkeringen aan nagelaten betrekkingen van overleden deelnemers, ex-partners, 
gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, gemoeid met aanspraken en rechten, 
opgebouwd onder eerder bij de vennootschap afgesloten pensioenregelingen. 

4.3. De inhoud van de pensioenregeling  

Deelnemer aan deze pensioenregeling zijn alle werknemers met een dienstverband voor 
onbepaalde of bepaalde tijd.  
 
De Pensioenregeling 2015 is van kracht sinds 1 januari 2015. De belangrijkste kenmerken 
van de pensioenregeling zijn: 
- Een basisregeling op basis van een beoogd middelloon (een uitkeringsovereenkomst, 

met een financiering op basis van vaste premie -CDC-) en een excedentregeling op basis 
van een beschikbare premie (een premieovereenkomst), met een pensioenrichtleeftijd 
van 67 jaar.  

- Het grenssalaris van de basisregeling bedraagt in 2017 € 51.133,-. Daarboven wordt 
pensioen opgebouwd in de excedentregeling.  

- De salarisgrens voor de basisregeling wordt jaarlijks door het bestuur in overleg met de 
vennootschap opnieuw vastgesteld. Hierbij wordt onder meer gelet op de ontwikkeling 
van de AOW, de prijsindex en de loonontwikkeling bij de vennootschap. Het maximum 
pensioengevend salaris wordt afgerond op een hele euro. 

- Het pensioengevend salaris voor de excedentregeling is gelijk aan het vaste jaarsalaris 
(maximaal € 103.317,- 2017) minus het grenssalaris van de basisregeling.  

- Het maximum pensioengevend salaris voor de excedentregeling wordt jaarlijks 
aangepast overeenkomstig artikel 18ga, Lb van de Wet op de Loonbelasting 1964.  

- De franchise bedraagt in 2017 € 13.806, -. Dit bedrag kan jaarlijks per 1 januari opnieuw 
worden vastgesteld. Dit gebeurt door het bestuur. 

- In afwijking van bovenstaande kan in overleg tussen partijen de vaste premie voor afloop 
van de termijn aangepast worden voor daarop volgende jaren. 

- Bij een ingrijpende aanpassing van de pensioenregeling als gevolg van gewijzigde wet- 
en regelgeving. 
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- Bij een ingrijpende en onvoorziene wijziging van omstandigheden die leidt tot een 
wijziging van de in artikel 128 PW bedoelde premie voor de nieuw op te bouwen 
pensioenaanspraken. Deze wijziging kan alleen betrekking hebben op toekomstige 
pensioenopbouw. 

- Bij een tussentijdse wijziging van de vaste premie als hierboven bedoeld geldt de nieuwe 
vaste premie voor een nieuwe periode van vijf jaar vanaf de tussentijdse 
aanpassingsdatum. 

 
Basisregeling: 
 Tijdens het deelnemerschap wordt elk jaar een gedeelte van het ouderdomspensioen 

opgebouwd. Dit jaarlijks op te bouwen pensioen bedraagt voor ieder deelnemersjaar 
maximaal 1,875% van de pensioengrondslag in dat betreffende jaar. Het in totaal 
opgebouwde ouderdomspensioen is gelijk aan het in de achterliggende deelnemersjaren 
opgebouwd ouderdomspensioen, inclusief verleende toeslagen. 

 Het beoogde ouderdomspensioen is het opgebouwde ouderdomspensioen, verhoogd 
met 1,875% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag vermenigvuldigd met het 
aantal toekomstige deelnemersjaren en indien van toepassing vermenigvuldigd met de 
laatst bekende parttimefactor voor de toekomstige jaren.  

 Indien de beoogde pensioenopbouw in de basisregeling in enig jaar niet met de vaste 
premie die beschikbaar is voor de basisregeling gefinancierd kan worden, geldt het 
volgende.:De pensioenopbouw voor het betreffende jaar wordt in deze situatie zodanig 
vastgesteld dat de verlaagde pensioenopbouw voor dat betreffende jaar gefinancierd kan 
worden met de vaste premie die beschikbaar is voor de basisregeling. Op basis hiervan 
geldt in verband met een ontoereikende premie voor het jaar 2017 een 
opbouwpercentage van 1,739%.Het pensioenfonds beschikt over een procedure op basis 
waarvan vastgesteld wordt of de pensioenopbouw in het betreffende jaar verlaagd wordt. 
Deze procedure is opgenomen in bijlage 3.  

 Het partnerpensioen geschiedt op opbouwbasis en bedraagt 70% van het te bereiken 
ouderdomspensioen in de basisregeling. 

- De pensioenopbouw wordt voortgezet in geval van arbeidsongeschiktheid van ten minste 
35%. 

- De deelnemer heeft een aantal keuzemogelijkheden: 
- Eerder of later met pensioen gaan. 
- Uitruil van de verschillende pensioensoorten. 
- Het variabel maken van de uitkeringen. 

- De deelnemers zijn een eigen bijdrage verschuldigd in de kosten van de 
pensioenregeling. Deze eigen bijdrage maakt onderdeel uit van de vaste premie. 

 
 
Excedentregeling: 
- Jaarlijks wordt een premie beschikbaar gesteld die afhankelijk is van de leeftijd van de 

deelnemer. Deze premie wordt belegd. Het pensioenkapitaal wordt op de pensioendatum 
of eerdere datum van uitdiensttreding omgezet in pensioenaanspraken bij het 
pensioenfonds of een andere pensioenuitvoerder op verzoek van de (gewezen) 
deelnemer. 

-  Indien de vaste premie die bestemd is voor de excedentregeling onvoldoende is voor 
financiering van de beschikbaar te stellen premies binnen de excedentregeling kan de 
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Vennootschap besluiten om extra premie ter beschikking te stellen ten behoeve van de 
excedentregeling. Indien de vaste premie, die bestemd is voor de excedentregeling, plus 
deze extra premie onvoldoende is voor financiering van de beschikbaar te stellen 
premies binnen de excedentregeling volgens de reglementaire beschikbare premiestaffel, 
zal de reglementaire beschikbare premiestaffel naar rato verlaagd worden, zodanig dat 
de beschikbaar te stellen premie binnen de excedentregeling kan worden gefinancierd uit 
vaste pensioenpremie, die beschikbaar is voor de excedentregeling, plus deze extra 
premie. 

- Bij overlijden voor de pensioendatum komt het pensioenkapitaal te vervallen.  
- Gedurende actieve dienst is een aanvullend partnerpensioen op risicobasis verzekerd, 

ter grootte van 1,16% van de excedentgrondslag. De premie voor deze risicodekking is 
onderdeel van de basisregeling. 

- De pensioenopbouw wordt voortgezet in geval van arbeidsongeschiktheid van ten minste 
35%. De premie voor deze risicodekking is onderdeel van de basisregeling. 

- De deelnemer heeft een aantal keuzemogelijkheden: 
- eerder of later met pensioen gaan; 
- uitruil van de verschillende pensioensoorten; 
- het variabel maken van de uitkeringen. 

- De deelnemers zijn een eigen premiebijdrage verschuldigd voor de pensioenregeling. 

Deze eigen bijdrage maakt onderdeel uit van de vaste premie. 

5. Voorzieningen, reserves en weerstandsvermogen 

 
Voor de in eigen beheer gehouden verplichtingen houdt het pensioenfonds de volgende 
voorzieningen en reserves aan: 

5.1. Voorziening pensioenverplichtingen 

De voorziening pensioenverplichtingen (VPV) wordt vastgesteld met inachtneming van de 
actuariële grondslagen en veronderstellingen zoals hierna omschreven. De VPV wordt 
gebaseerd op de tot de balansdatum verkregen aanspraken op pensioen. De VPV wordt 
zodanig vastgesteld dat zij naar verwachting toereikend is ter dekking van de verplichtingen 
van het pensioenfonds.  
Jaarlijks wordt door de certificerend actuaris getoetst of de VPV toereikend is.  
 
De aan de berekeningen van de pensioenverplichtingen ten grondslag liggende actuariële 
berekeningen en veronderstellingen zijn: 
- Rekenrente: Rentetermijnstructuur op basis Ultimate Forward Rate (UFR), gepubliceerd 

door De Nederlandsche Bank, geldend per berekeningsdatum. 
- Overlevingskansen: 

Voor mannen en vrouwen worden de sterftekansen ontleend aan de prognosetafel 
AG2016 met leeftijdsafhankelijke correctiefactoren op basis van ervaringssterfte 2016 op 
basis van inkomensklassen; voor kinderen worden de overlevingskansen verwaarloosd. 

- Voor de pensioendatum wordt de partnerfrequentie bepaald op basis van de 
gehuwdheidsfrequentietabel CBS 2016 incl. samenwonend. Indien het partnerpensioen 
is opgebouwd na 31 december 2001, wordt de partnerfrequentie verondersteld op 100% 
(uitruilbaar). Na pensionering wordt de partnerfrequentie vastgesteld op basis van de 
zogenoemde “bepaalde vrouw”-methode.  
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- Leeftijdsverschil: 
Voor wat betreft het partnerpensioen wordt verondersteld dat de man drie jaar ouder is 
dan de vrouw, waarbij een extra opslag van 1,45% op de voorziening latent 
partnerpensioen wordt opgenomen in verband met het werkelijk leeftijdsverschil.  

- Wezenpensioen: 
De voorziening voor wezenpensioen is gelijk aan 0,1% van de VPV voor levenslang 
ouderdomspensioen van niet gepensioneerden. Bij een ingegaan wezenpensioen wordt 
voor wezen jonger dan 18 jaar aangenomen dat het wezenpensioen voortduurt tot de 18-
jarige leeftijd; voor wezen ouder dan 18 jaar wordt verondersteld dat het wezenpensioen 
voortduurt tot de 27-jarige leeftijd. 

- Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: 
Voor deelnemers van wie de pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid wordt 
voortgezet, wordt de voorziening pensioenverplichtingen gelijk gesteld aan de contante 
waarde van de bereikbare pensioenaanspraken..  

- Toekomstige uitkeringskosten: 
de berekende netto contante waarden van de pensioenen zijn verhoogd met 3,6% ter 
dekking van de toekomstige uitkeringskosten.  

- Uitbetalingswijze: 
Voor de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen wordt ervan uitgegaan 
dat de pensioenen achteraf in maandelijkse termijnen worden uitbetaald. Er is derhalve 
geen rekening gehouden met verschuldigd pensioen of pensioentegoed. 

- Leeftijd en duur: 
De leeftijd en duur worden in jaren, maanden en dagen nauwkeurig bepaald. Deelnemers 
met een geboortedag voor de 16e worden verondersteld geboren te zijn op de 1e van de 
geboortemaand. Deelnemers met een geboortedag op of na de 16e worden 
verondersteld geboren te zijn op de 1e van de maand volgend op geboortemaand. 

 
Als onderdeel van de voorziening pensioenverplichtingen wordt voor actieve deelnemers een 
schadereserve aangehouden in verband met het risico dat voortvloeit uit het recht op 
voortzetting van de pensioenopbouw in geval van toekomstige arbeidsongeschiktheid. De 
voorziening per ultimo van elk kalenderjaar wordt prospectief bepaald door voor de op de 
balansdatum zieke deelnemers een reserve aan te houden, ter grootte van de te verwachte 
toekomstige schadelast. Hierbij geldt dat hoe langer een deelnemer ziek is, hoe groter de 
kans dat de deelnemer uiteindelijk arbeidsongeschikt is en daardoor premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid ontvangt. De mate waarin de toekomstige schadelast is opgenomen 
in de voorziening pensioenverplichtingen is derhalve afhankelijk van de ziekteduur. In de 
onderstaande tabel wordt weergegeven welk percentage van de contante waarde van de 
toekomstige pensioenopbouw wordt meegenomen in de reserve: 
 

Aantal maanden ziek 
Gedeelte van de contante waarde van de toekomstige 
pensioenopbouw die wordt meegenomen in de reserve 

0 5,20% 

1 8,60% 

2 12,10% 

3 15,50% 

4 19,00% 

5 22,40% 
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6 25,90% 

7 30,20% 

8 34,50% 

9 38,80% 

10 43,10% 

11 47,40% 

12 51,80% 

13 55,80% 

14 59,80% 

15 63,80% 

16 67,80% 

17 71,90% 

18 75,90% 

19 79,90% 

20 83,90% 

21 87,90% 

22 92,00% 

23 96,00% 

24 100,00% 

 

5.2. Algemene reserve 

Ter dekking van algemene risico’s en beleggingsrisico’s, houdt het pensioenfonds een 
algemene reserve aan. Jaarlijks muteert deze reserve met het saldo van de rekening van 
baten en lasten. 
 
Het beleid van het pensioenfonds is erop gericht een algemene reserve ter grootte van 
minimaal het Vereist Eigen Vermogen te hebben dan wel te verkrijgen, zoals vastgelegd in 
artikel 132 van de Pensioenwet. Voor de bepaling van het Vereist Eigen Vermogen worden 
rekenregels toegepast zoals opgenomen in het standaardmodel, zoals gepubliceerd door De 
Nederlandsche Bank. 
 
Ten minste jaarlijks wordt getoetst in hoeverre het gevoerde beleid tot de gewenste 
resultaten leidt. Hierbij wordt de algemene reserve in elk geval getoetst aan het Minimaal 
Vereist Eigen Vermogen en het Vereist Eigen Vermogen.  
 
In hoofdstuk 2.2.2. is de risicohouding beschreven. Onderdeel van deze risicohouding is een 
bandbreedte van het Vereist Eigen Vermogen. Het Vereist Eigen Vermogen voor risico fonds 
bedroeg per 31 december 2016 16,6% van de VPV risico fonds. 
 
Het Minimaal Vereist Eigen Vermogen voor risico fonds als bedoeld in artikel 131 van de 
Pensioenwet bedroeg ultimo 2016 4,3% van de VPV risico fonds.  
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5.3 Vaststelling beleidsdekkingsgraad en maanddekkingsgraad 

 
De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) is de 
leidraad voor het beleid van het bestuur voor onder andere toeslagverlening van en het 
verlenen van kortingen. 
 
Voor de bepaling van de dekkingsgraad die maandelijks aan DNB wordt gerapporteerd 
maakt de administrateur (AZL) een berekening van de voorziening (VPV) en de 
vermogensbeheer administrateur (KAS BANK) bepaalt de waarde van de beleggingen. 
 
Vaststelling maandelijkse VPV 
De maandelijkse VPV wordt vastgesteld op basis van de administratie op de daadwerkelijke 
berekeningsdatum.  
 
Daarna worden aan deze VPV nog een aantal posten toegevoegd (de extracomptabele 
voorzieningen): 
- Een opslag i.v.m. het wezenpensioen van 0,1% over het levenslang ouderdomspensioen 

van de niet-gepensioneerden. 
- Een post genaamd vrijgestelde premies beschikbare premieregeling (AO) (deze wordt 

jaarlijks aangeleverd door de actuaris van het pensioenfonds); 
- Een post genaamd voorziening AO (deze wordt jaarlijks aangeleverd door de actuaris 

van het pensioenfonds). 
 
Maandelijks wordt de uitkeringenstroom en de berekening van de technische voorziening 
gecontroleerd door Sprenkels & Verschuren. Zij leveren tevens maandelijks een overzicht 
van de kasstromen op. Relatief kleine afwijkingen (tot 0,2%) tussen de door AZL en de 
adviserend actuaris berekende maandvoorziening worden geaccepteerd. Bij grotere 
afwijkingen wordt aanvullend onderzoek gedaan. 
 
Vaststelling waarde beleggingsportefeuille 
KAS BANK levert voor de berekening van de maandelijkse dekkingsgraad een overzicht met 
de definitieve koersen van de beleggingen in de portefeuille per ultimo maand. 
Dit overzicht wordt beschouwd als ‘voorlopig’, omdat niet alle fondsen een koers per ultimo 
maand hebben. 
 
Berekening beleidsdekkingsgraad 
De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het totaal van de maanddekkingsgraden van 
de afgelopen 12 maanden te delen door 12.  
Als er een correctie plaatsvindt op een van de maanddekkingsgraden dan wordt deze 
correctie ook doorgevoerd in de berekening van de beleidsdekkingsgraad. 
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6. Beleggingsbeleid 

 
Het door het pensioenfonds te voeren beleggingsbeleid wordt bepaald door lange termijn 
overwegingen. Op grond hiervan wordt een beleid gevoerd dat erop gericht is om de juiste 
balans te bewaren tussen het aanvaarden van beperkte risico’s en het streven een 
rendement te realiseren benodigd voor het realiseren van de pensioenambitie. Bij de 
bepaling van het risicobeleid tracht het bestuur vooral te voorkomen dat de dekkingsgraad te 
ver daalt (een dekkingsgraad van 90% wordt als belangrijke signaleringsgrens gezien) en de 
kans op en de omvang van mogelijke kortingen op aanspraken, pensioenen en opbouw te 
groot wordt. 
Bij de inrichting van het beleggingsbeleid hanteert het pensioenfonds het ‘matching & return 
concept’. Het pensioenfonds ziet dit als het meest doelmatige financiële concept. Hierbij 
worden de twee belangrijkste activiteiten, het beheer van de pensioenverplichtingen en ‘geld 
verdienen’ met het nemen van beleggingsrisico’s gescheiden uitgevoerd.  
Dit resulteert in twee afzonderlijke beleggingsportefeuilles – een matching portefeuille en een 
return portefeuille. De opsplitsing naar een matching en return portefeuille biedt transparantie 
en een hoge mate van sturingskracht en doelmatigheid.  
Voort zijn bij de inrichting van het beleggingsbeleid de beleggingsbeginselen van belang (zie 
bijlage 2), alsmede de prudent person regels (art. 135 PW en art. 13 Besluit FTK). 

6.1 Beleggingsdoelstelling 

De doelstelling van het pensioenfonds is het kunnen bieden van een waardevast pensioen 
tegen een acceptabele premie en met een acceptabel risico. Hierbij staat de risicohouding 
van het pensioenfonds centraal. 

6.2 Het strategische beleggingsbeleid 

Om de beleggingsdoelstelling te bereiken heeft het bestuur van het pensioenfonds een 
strategisch beleggingsplan vastgesteld, waaronder wordt verstaan de vaststelling en 
vastlegging van het doel en de stijl van het beleggingsbeleid, de strategische 
beleggingsportefeuille en bandbreedtes, het risicobeheer, alsmede de benchmarks en de 
selectie en aanstelling van de fiduciair manager en/of vermogensbeheerder(s), het toetsen 
en evalueren van het gevoerde en te voeren beleid van de fiduciair manager, het 
onderhouden van contacten met adviseurs en het bijhouden van beleggingstechnische 
kennis. De fiduciair manager is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van het 
beleggingsbeleid.  
 
De fiduciair manager is binnen de hier geformuleerde randvoorwaarden vrij in de wijze van 
belegging en herbelegging. De fiduciair manager is verantwoordelijk voor het verzamelen, 
administreren en rapporteren over de beleggingen aan bestuur en beleggingscommissie.  
 
Het strategische beleid kan op voorstel van de beleggingscommissie en na goedkeuring door 
het bestuur worden bijgesteld.  
Het strategische beleid wordt vertaald in een strategische asset allocatie inclusief minimum 
en maximum allocaties, waarbinnen ruimte wordt gegeven aan tactische keuzes. Dit is 
neergelegd in zogenaamde beleggingsrichtlijnen. 
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De strategische assetallocatie is weergegeven in bijlage 1. 
 
6.3. Organisatie rondom beleggingen 
Het beheer van de beleggingsportefeuille vindt plaats bij een fiduciair manager, te weten 
Kempen Capital Management. De opdracht aan de fiduciair manager is om, binnen de door 
het bestuur aangegeven kaders, een beter rendement te realiseren dan het rendement dat 
gerealiseerd zou worden door passief de onderscheiden benchmarks te volgen. Naast deze 
kaders is voorzien in een Service Level Agreement (SLA). 
 
De beleggingscommissie is belast met het toezicht op het beheer. De beleggingscommissie 
ontvangt daartoe maandelijks een rapportage van de fiduciair manager en een rapportage 
van de vermogensadministrateur. De beleggingscommissie rapporteert op haar beurt aan 
het bestuur in de reguliere bestuursvergaderingen. 

6.4. Beleggingscyclus 

Minimaal een keer per drie jaar voert het pensioenfonds een ALM-studie uit. Dit is de basis 
voor het vaststellen van de strategische normportefeuille. De strategische normportefeuille 
geeft de lange termijn verdeling van het vermogen over de matching portefeuille, return 
portefeuille en beleggingscategorieën; daarnaast worden in de strategische normportefeuille 
ook de lange termijn targets voor de rente- en valuta-afdekking opgenomen. Naast de 
strategische wegingen worden tevens begrenzingen geformuleerd ronds de strategische 
wegingen. De begrenzingen zijn een reflectie van de risicohouding van het pensioenfonds en 
de beleggingsbeginselen.  
 
Jaarlijks wordt door het pensioenfonds een beleggingsplan voor het komende jaar opgesteld, 
resulterend in een normportefeuille. Deze normportefeuille dient consistent te zijn met de 
strategische normportefeuille. Op basis van de marktverwachtingen voor het komende jaar, 
alsmede de financiële positie van het pensioenfonds, wordt door de beleggingscommissie – 
na advisering door de fiduciair manager – een voorstel daartoe gedaan in het vierde kwartaal 
van ieder jaar. Dit voorstel wordt voorgelegd aan het bestuur welke – na advies van de 
risicomanagementcommissie - de normportefeuille vaststelt. De implementatie van de 
normportefeuille vindt zo spoedig mogelijk na vaststelling door het bestuur plaats. 
 
De beleggingscommissie en de fiduciair manager zorgen voor een continue monitoring van 
de portefeuille en rapporteren hierover aan het bestuur. Op maandbasis wordt gerapporteerd 
over zowel de resultaten als de risico’s in de portefeuille. De risicorapportages worden 
besproken in zowel de beleggingscommissie als de risicomanagementcommissie. 
Tot slot voert het pensioenfonds jaarlijks een haalbaarheidstoets uit om vast te stellen of het 
beleggingsbeleid nog consistent is met de geformuleerde ambities en risicohouding. In geval 
van inconsistenties kan het bestuur besluiten het beleggingsbeleid aan te passen.  

6.5. Beheersing van beleggingsrisico’s 

Met het oog op de beheersing van de beleggingsrisico’s bevatten de in bijlage 2 opgenomen 
beleggingsrichtlijnen bepalingen omtrent: 
- De mate van afdekking van het renterisico en valutarisico. 
- Het risicobudget en de (ex ante) tracking error. 
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- De minimum en maximum allocatie (de bandbreedtes) van de onderscheiden 
beleggingscategorieën. 

- De minimale creditrating van obligaties. 
- De liquiditeit van de beleggingsportefeuille. 
- Het gebruik van derivaten. 

6.5.1 Risicobudget  

Het bestuur heeft een risicobudget vastgesteld van maximaal 9% (Het beleggingsrisico wordt 
uitgedrukt als standaarddeviatie van de beleggingen versus verplichtingen o.b.v. 
toezichtscurve). Indien naar het oordeel van de fiduciair manager de marktomstandigheden 
vragen om een hiervan afwijkend beleid dan doet de fiduciair manager, via de 
beleggingscommissie en de risicomanagementcommissie, een voorstel aan het bestuur. Het 
bestuur zal vervolgens op zo kort mogelijke termijn een besluit daarover schriftelijk kenbaar 
maken aan de fiduciair manager. 

6.5.2 Renteafdekking 

Het renterisico kan (gedeeltelijk) worden afgedekt. Rentegevoelige instrumenten die hiervoor 
kunnen worden ingezet zijn nominale of inflatie gerelateerde staatsobligaties, 
bedrijfsobligaties met een hoge kredietkwaliteit, interest rate swaps, en inflatieswaps. Deze 
instrumenten kunnen rechtstreeks in de beleggingsportefeuille worden opgenomen of 
indirect via een beleggingsinstelling.  
 
Het pensioenfonds hanteert een dynamische renteafdekking. De volgende rentestaffel dient 
als leidraad voor het renteafdekkingsbeleid. Andere criteria dan de rentestand, zoals de 
dekkingsgraad of gesignaleerde marktrisico’s, kunnen ook een rol spelen bij de beslissing. 
Het bestuur is van mening dat de dynamische rentestaffel een richtlijn is waarvan afwijking 
mogelijk is bij voldoende argumenten. In het strategisch beleggingsbeleid 2016-2018 staat 
een stappenplan beschreven welke doorlopen wordt door de beleggingscommissie alvorens 
advies uit te brengen aan het bestuur over de eventuele aanpassing van de rentehedge. 
 

20-jaars rente Renteafdekking 

0,0% 10% 

1,0% 30% 

2,0% 45% 

3,0% 60% 

4,0% 75% 

5,0% 90% 

 

6.5.3 Valutahedgestrategie 

Het is het beleid van het pensioenfonds om 50% van het valutarisico af te dekken voor de 
belangrijkste valuta in de portefeuille. Het betreft hier de US dollar, de Yen en het Britse 
pond. De overige valuta worden niet afgedekt vanwege óf de beperkte exposure, óf omdat 
de verwachting is dat de valuta exposure op langere termijn positief bijdraagt aan het 
rendement van het pensioenfonds (emerging markets). 
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6.5.4 Bandbreedtes 

Het bestuur heeft bandbreedtes vastgesteld rond de strategische gewichten van de 
onderscheiden beleggingscategorieën. Deze worden gemonitord door en periodiek 
geëvalueerd via de beleggingscommissie. 
Bij een overschrijding van deze bandbreedtes als gevolg van incidentele abrupte 
marktontwikkelingen zal de fiduciair manager direct, via de beleggingscommissie en de 
risicomanagementcommissie, in overleg treden met het bestuur. Indien het bestuur zou 
besluiten tijdelijk af te willen wijken van de vastgestelde bandbreedtes, dan zal dat op zo kort 
mogelijke termijn schriftelijk aan de fiduciair manager worden bevestigd. 

6.5.5 Derivaten 

Derivaten worden door het bestuur conform art. 13 lid 4 Besluit FTK, ingezet voor het 
mitigeren van het risico of doeltreffend portefeuillebeheer. Het bestuur heeft dit als volgt 
vertaald:  
Het direct gebruik van derivaten is uitsluitend toegestaan ten behoeve van risicoafdekking en 
efficiënt portefeuillebeheer. 
 
Het is KCM eveneens toegestaan om deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen te 
verwerven, welke op hun beurt kunnen beleggen in derivaten (zoals opties, warrants, futures 
en OTC-derivaten).  
 

6.6. Leningen 

Het pensioenfonds gaat geen leningen aan, tenzij de lening tijdelijk wordt aangegaan voor 
liquiditeitsdoelstellingen en treedt niet namens derde partijen op als garant. 

6.7. Resultaatevaluatie 

Het beleggingsresultaat wordt per maand gemeten door de fiduciair manager. Deze zorgt 
voor een schriftelijke rapportage, absoluut en ten opzichte van de afgesproken benchmarks. 
De vermogensadministrateur verstrekt maandelijks op basis van de rapportages van de 
fiduciair manager een geconsolideerde rapportage waarin de eventuele afwijkingen ten 
opzichte van de beleggingsrichtlijnen zijn opgenomen. 
De beleggingscommissie evalueert de rapportages en informeert ten minste eens per 
kwartaal het bestuur daarover in de eerstvolgende bestuursvergadering. 

6.8. Invulling van het beleggingsbeleid 

Met de fiduciair manager is een mandaat overeengekomen, waarin onder meer de 
afgesproken beleggingsrichtlijnen zijn vastgelegd. 

6.9. Actuele normportefeuille 

De actuele normportefeuille voor 2017 is in bijlage 2 opgenomen. 
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7. Premiebeleid 

7.1. Kostendekkende premie 

Voor de berekening van de zuivere kostendekkende premie wordt uitgegaan van de 
rentetermijnstructuur, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank, per 31 december 
van het voorgaande jaar. Voor het overige worden bij de berekening van de kostendekkende 
premie de actuariële veronderstellingen gehanteerd die ook bij de bepaling van de 
technische voorzieningen worden gebruikt. 
 
De kostendekkende premie bestaat uit de volgende elementen: 
- De kosten voor de opbouw van de pensioenaanspraken in het boekjaar in de 

basisregeling. 
- De beschikbaar te stellen premie voor de excedentregeling.  
- De risicopremie voor het partnerpensioen en voortzetting pensioenopbouw bij 

arbeidsongeschiktheid voor zowel de basisregeling als de excedentregeling. 
- Een solvabiliteitsopslag voor het in stand houden van het Vereist Eigen Vermogen. Deze 

opslag wordt in beginsel gebaseerd op de strategische beleggingsmix.  
- Een opslag voor uitvoeringskosten. Deze opslag is gebaseerd op de verwachte jaarlijks 

door het Pensioenfonds te betalen uitvoeringskosten, verminderd met de jaarlijks over de 
uitkeringen vrijvallende excassokosten en bedraagt 1,1% van de salarissom. 

- Een opslag voor voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid van 3,8% van 
de actuariële koopsom voor pensioenopbouw.. 

- Een opslag van 0,1% van de actuariële koopsom ouderdomspensioen voor de opbouw 
van wezenpensioen en een risicopremie wezenpensioen (t.b.v. toekomstige opbouw, 
overgangsregeling en excedentregeling) van 0,3% van de actuarieel benodigde koopsom 
ouderdomspensioen. 

- Een opslag van 2,6% op de premie partnerpensioen in verband met het werkelijk 
leeftijdsverschil. 

 
De feitelijke premie wordt getoetst aan de gedempte kostendekkende premie. Deze toetsing 
vindt plaats naar de situatie per 30 september van enig jaar. De gedempte kostendekkende 
premie wordt op dezelfde wijze vastgesteld als de zuiver kostendekkende premie, met de 
volgende verschillen: 

- Er wordt uitgegaan van een gedempte disconteringsvoet, die gebaseerd is op het 
verwacht rendement. Deze gedempte disconteringsvoet is gelijk aan het reële 
fondsrendement. Het reële fondsrendement wordt vastgesteld als het verwacht 
rendement van het pensioenfonds verminderd met een afslag voor toeslag en staat in 
beginsel voor een periode van 5 jaar vast. Het reële fondsrendement wordt in de periode 
2015 tot en met 2019 in beginsel vastgesteld op de parameters die golden per 30 
september 2014 en de strategische beleggingsmix van het pensioenfonds. Bij het 
vaststellen van het verwacht rendement wordt rekening gehouden met de maximale 
parameters, zoals vastgelegd in artikel 23a eerste lid van het besluit Financieel 
Toetsingskader pensioenfondsen.  
Het reële rendement bedraagt naar de situatie van 30 september 2014 2,4% (verwacht 
rendement van 4,4% verminderd met verwachte toeslag ad 2%). 
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- De solvabiliteitsopslag in de premie is gelijk aan nul, tenzij het Vereist Eigen Vermogen 
hoger is dan de in de premie opgenomen kosten voor toeslag. In deze laatste situatie is 
de solvabiliteitsopslag gelijk aan het Vereist Eigen Vermogen verminderd met de in de 
premie opgenomen kosten voor toeslag.  
 

7.2. De feitelijk te betalen premie 
Voor de financiering van de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers ontvangt het 
pensioenfonds een vaste premie. Op grond van de uitvoeringsovereenkomst is deze premie 
in 2015 gelijk aan 20,5% van de salarissom gemaximeerd op het wettelijk maximum 
pensioengevend salaris. Deze premie staat voor vijf jaar vast tot het jaar 2020. Van de 
genoemde pensioenpremie is in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 
3,64% van de pensioengevende salarissom beschikbaar voor de excedentregeling. Het 
restant is beschikbaar voor de basisregeling, ter financiering van:  
- De actuarieel benodigde premie voor de inkoop van pensioenaanspraken in de 

basisregeling.  
- De risicopremie voor partnerpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 

voor zowel de basisregeling als de excedentregeling. 
- De uitvoeringskosten van het pensioenfonds. 
- De op grond van de wet in de pensioenpremie op te nemen solvabiliteitsopslag. 
 
Indien de vaste premie die bestemd is voor de excedentregeling onvoldoende is voor 
financiering van de beschikbaar te stellen premies binnen de excedentregeling kan de 
vennootschap besluiten om extra premie ter beschikking te stellen ten behoeve van de 
excedentregeling. 
 
De premie voor ANW-hiaat wordt separaat in rekening gebracht en gebruikt voor de 
financiering van de ANW-hiaat verzekering.   

7.3. De pensioenopbouw in enig jaar 

Jaarlijks wordt getoetst of de pensioenopbouw in de basisregeling en de beschikbaar te 
stellen premie in de excedentregeling kunnen worden gefinancierd uit de onder 7.2 
genoemde premie. Indien de feitelijk betaalde premie onvoldoende is om de 
pensioenopbouw in de basisregeling en/of de beschikbaar te stellen premies in de 
excedentregeling te financieren kan de pensioenopbouw in het betreffende jaar en/of de 
beschikbaar te stellen premie in het betreffende jaar verlaagd worden. De 
toetsingsprocedure is beschreven in bijlage 3. 
 
Gezien het premietekort per 1 januari 2016 en 2017 heeft het bestuur besloten een verlaging 
in de opbouw voor het jaar 2016 en 2017  in de excedentregeling toe te passen. Navolgend 
is in de tabel het normale premiepercentage en de verlaagde premiepercentages voor 2016 
en 2017 opgenomen: 
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Premie-inleg Excedentregeling 

Leeftijd Premiepercentage 
reglement 

 

Premiepercentage 
verlaagd (1-1-2016) 

 

Premiepercentage 
verlaagd (2017) 

20-24 4,7% 4,68% 4,54% 
25-29 5,7% 5,68% 5,51% 
30-34 6,9% 6,88% 6,66% 
35-39 8,4% 8,37% 8,11% 
40-44 10,2% 10,16% 9,85% 
45-49 12,5% 12,46% 12,07% 
50-54 15,4% 15,35% 14,87% 
55-59 18,9% 18,83% 18,25% 
60-64 23,6% 23,52% 22,79% 
65-67 27,7% 27,60% 26,75% 

 

8. Financiële sturingsmiddelen 

8.1. Premiebeleid en verlaging van pensioenopbouw in enig jaar 

Voor de financiering van de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers ontvangt het 
pensioenfonds een vaste premie. De pensioenopbouw in de basisregeling en de beschikbaar 
te stellen premie in de excedentregeling kunnen in enig jaar verlaagd worden, indien de 
vaste premie naar het oordeel van het bestuur onvoldoende is om de pensioenopbouw en/of 
de beschikbaar te stellen premie in het betreffende jaar volledig toe te kennen. Het 
premiebeleid is omschreven in hoofdstuk 7. De procedure van toetsing van de beoogde 
pensioenopbouw aan de vaste premie is opgenomen in bijlage 3. 

8.2. Beleggingsbeleid  

Zoals beschreven in hoofdstuk 6 wordt het strategisch beleggingsbeleid afgestemd op de 
lange termijnverplichtingen van het pensioenfonds, inclusief het streven naar waardevastheid 
van de opgebouwde pensioenaanspraken, de ingegane pensioenen en premievrije 
pensioenaanspraken. Door het strategische beleggingsbeleid periodiek te herijken, onder 
meer aan de hand van een ALM-studie, kan er worden ingespeeld op wijzigingen in het 
risicoprofiel van de pensioentoezeggingen en in de risicohouding van het pensioenfonds. 

8.3. Toeslagenbeleid 

Toeslagverlening is voorwaardelijk en wordt gefinancierd uit de algemene middelen van het 
pensioenfonds.  
 
Vanaf 2015 streeft het bestuur van het pensioenfonds er naar (ambitie) op de 
pensioenaanspraken en –rechten van actieve en inactieve deelnemers een toeslag te 
verlenen van maximaal de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex (CPI) alle 
huishoudens over de voorafgaande aangesloten periode van 1 oktober tot en met 30 
september, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het betreft 
een toezegging met een voorwaardelijk karakter. 
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Het bestuur van het pensioenfonds beslist jaarlijks of en in hoeverre de pensioenaanspraken 
worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve 
gevormd en wordt geen premie betaald. 
 
Bij het toekennen van de voorwaardelijke toeslagen hanteert het bestuur de onderstaande 
leidraad, die richtinggevend is voor de hoogte van de toe te kennen toeslag:  
 

Beleidsdekkingsgraad Toeslagverlening 

Beleidsdekkingsgraad < 110% Geen toeslagverlening 
 

110% < Beleidsdekkingsgraad < dekkingsgraad 
waarbij volledige toekomstbestendige 
toeslagverlening mogelijk is 

Pro rata toeslagverlening 

Beleidsdekkingsgraad > dekkingsgraad waarbij 
volledige toekomstbestendige toeslagverlening 
mogelijk is 

Volledige toeslagverlening en 
eventueel inhaaltoeslag dan wel 
goedmaken kortingen 

 
Voor de bepaling van de toeslagverlening per 1 januari wordt uitgegaan van de 
beleidsdekkingsgraad ultimo september. Het bestuur behoudt zich het recht om bij extreme 
omstandigheden in negatieve zin uit te gaan van de beleidsdekkingsgraad van ultimo 
december van hetzelfde jaar. 
Eind december 2016 bedroeg de dekkingsgraad waarbij volledige toekomstbestendige 
toeslagverlening mogelijk is 122%. 
De toeslag wordt verleend op basis van de dekkingsgraad vóór toeslagverlening. Daarbij 
geldt dat de dekkingsgraad na toeslagverlening altijd ten minste 110% moet blijven 
bedragen. 
 
Voor het Anw-hiaatpensioen geldt geen toeslagenregeling of ambitie. De beleidsrichtlijn voor 
de toeslagverlening geldt hiervoor niet. 
 
Indien de beleidsdekkingsgraad van ultimo december hoger is dan de dekkingsgraad waarbij 
volledige toekomstbestendige toeslagverlening mogelijk is vindt inhaaltoeslag plaats dan wel 
worden kortingen goedgemaakt per 1 januari van het volgend jaar. Het eigen vermogen 
boven de dekkingsgraad waarbij volledige toekomstbestendige toeslagverlening mogelijk is, 
is voor 1/5 deel beschikbaar voor het inhalen van in het verleden niet verleende toeslag dan 
wel het goedmaken van in het verleden doorgevoerde kortingen. In het verleden niet 
verleende toeslag of doorgevoerde kortingen komen niet na een bepaalde periode te 
vervallen en worden naar rato van hiervoor beschikbare vermogen toegekend. 
 
De achterstand in toeslagverlening wordt gemeten vanaf 31 december 2008 

8.4. Korting van de pensioenen 

Het is mogelijk dat het bestuur de pensioenaanspraken en -rechten integraal verlaagt. Dit 
houdt in dat alle pensioenaanspraken en –rechten op dezelfde wijze gekort worden. Het 
pensioenfonds kan op grond van artikel 134 van de Pensioenwet de verworven 
pensioenaanspraken en pensioenrechten verminderen, echter uitsluitend indien: 
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De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds per einde van een kalenderkwartaal niet 
voldoet aan de bij of krachtens artikel 132 van de Pensioenwet gestelde eisen ten aanzien 
van het Vereist Eigen Vermogen en het pensioenfonds niet in staat is om via het herstelplan 
aan te tonen dat het pensioenfonds binnen een termijn van tien jaar een 
beleidsdekkingsgraad heeft hoger of gelijk aan het Vereist Eigen Vermogen. In deze situatie 
wordt 1/10 van het verschil tussen de in het herstelplan geprognosticeerde 
beleidsdekkingsgraad en het Vereist Eigen Vermogen gekort. 

 De beleidsdekkingsgraad gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar na ingang 
van een herstelplan niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 131 van de Pensioenwet 
gestelde eisen ten aanzien van het Minimaal Vereist Eigen Vermogen. In deze situatie 
neemt het pensioenfonds binnen zes maanden maatregelen die ertoe leiden dat direct 
wordt voldaan aan het Minimaal Vereist Eigen Vermogen. De korting wordt in dit geval 
vastgesteld als het verschil tussen de actuele dekkingsgraad en het Minimaal Vereist 
Eigen Vermogen. De korting wordt over een periode van 10 jaar uitgesmeerd, maar 
wordt direct volledig in de voorziening pensioenverplichtingen verwerkt. 

 Alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, 
zijn ingezet in het herstelplan, bedoeld in artikel 138 van de Pensioenwet of artikel 139 
van de Pensioenwet. 

 
Het pensioenfonds informeert de werkgever, de deelnemers, gewezen deelnemers, 
pensioengerechtigden en de werkgever(s) schriftelijk over het besluit tot vermindering van 
pensioenaanspraken en pensioenrechten. De vermindering kan op zijn vroegst een maand 
na de in de vorige volzin bedoelde informatieverstrekking worden gerealiseerd. 
In een situatie dat korting noodzakelijk is spreidt het pensioenfonds de korting in principe 
over een periode van 10 jaar . Het bestuur kan besluiten hiervan af te wijken. 
 
In geval op enig moment de situatie zich voordoet dat de aanspraken op pensioen gekort 
moeten worden, zullen de tot dat moment reeds toegekende en ingegane pensioenen en de 
premievrije aanspraken van de deelnemers, gewezen deelnemers en de 
pensioengerechtigden met een gelijk percentage verminderd worden. 
 
Het pensioenfonds kent de mogelijkheid tot het ongedaan maken van een toegepaste 
kortingsmaatregel. Eenmaal toegekende kortingen kunnen in latere jaren worden 
gecompenseerd indien het bestuur hiertoe besluit binnen de wettelijke mogelijkheden, zoals 
beschreven in paragraaf 8.3. 

8.5. Vaststelling franchise en grensbedragen 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 worden de franchise en een aantal grensbedragen jaarlijks 
door het bestuur vastgesteld. Ook in deze besluitvorming speelt de financiële positie van het 
pensioenfonds een rol. 

8.6. Vaststelling prioriteit t.b.v. herverzekering 

Het bestuur heeft de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid herverzekerd op basis 
van een stop loss dekking voor een periode van drie jaar. De vorm van de herverzekering en 
de hoogte van het eigen behoud kunnen door het bestuur op ieder moment opnieuw worden 
vastgesteld. Hierdoor heeft het bestuur invloed op de mate waarin het pensioenfonds zelf 
technische risico’s loopt.  
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8.7. Inzet sturingsmiddelen 

Indien op enig moment de beoogde algemene reserve onvoldoende is en het pensioenfonds 
zich bevindt in een situatie van vermogenstekort, zal het pensioenfonds zodanige 
maatregelen treffen dat het Eigen Vermogen zo snel als redelijkerwijs mogelijk weer wordt 
hersteld tot het wettelijk vereist niveau (Minimaal Vereist Eigen Vermogen respectievelijk 
Vereist Eigen Vermogen).  
Het pensioenfonds kan hiervoor alle benodigde maatregelen treffen die haar noodzakelijk 
lijken. Uitgangspunt bij de te nemen maatregelen is om binnen de wettelijke termijn de 
vermogenspositie te herstellen tot het wettelijk vereist niveau.  
 
De herstelplannen zullen maatregelen bevatten, zoals die door het bestuur zijn genomen. De 
maatregelen zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden van dat moment. 
 
De premie en pensioenopbouw worden vastgesteld als omschreven in paragraaf 8.1. Andere 
mogelijke maatregelen zijn: 
- Achterwege laten van toeslagverlening of vermindering van de toeslag; 
- Aanpassing van het beleggingsbeleid. 

 
Indien de bovenstaande maatregelen niet binnen de wettelijke termijnen leiden tot een 
vermogen dat ten minste gelijk is aan het (Minimaal) Vereist Eigen Vermogen ziet het 
bestuur van het pensioenfonds zich genoodzaakt de opgebouwde pensioenaanspraken en -
rechten te verminderen zoals omschreven in 8.4.  
 
Het pensioenfonds heeft op basis van de beleidsregel van De Nederlandsche Bank een 
financieel crisisplan opgesteld. Het financieel crisisplan is opgenomen als Bijlage 5. 


