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KERNCIJFERS

2021 2020 2019 2018 2017

Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

Deelnemers 1.072 1.096 1.082 1.048 1.070

Gewezen deelnemers 820 987 1.014 1.040 1.335

Pensioentrekkenden 2.029 2.019 1.968 1.963 2.081

3.921 4.102 4.064 4.051 4.486

Vanaf 2018 wordt hier het aantal verzekerden weergegeven en niet langer het aantal polissen in de administratie.

Premiebijdragen, saldo overdrachten van rechten, pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten (x € 1.000)

Bijdragen werkgever, inclusief
bijdrage werknemers 15.637 14.511 14.548 14.173 13.734

Premiebijdragen module I * - 94 88 107 116

Kostendekkende premie 23.871 20.297 15.320 14.261 13.080

Saldo waardeoverdrachten risico
pensioenfonds 128 490 902 761 6.467

Saldo overdrachten van rechten
voor risico deelnemers - - - - -3.063

Pensioenuitkeringen inclusief
afkopen 23.405 22.119 20.949 20.410 20.200

Pensioenuitvoeringskosten 249 274 161 191 185

* Eind 2020 is de maximale termijn van 15 jaar voor de overgangsregeling vroegpensioen verstreken. Per 2021 is

hierdoor de vrijwillige spaarpremie komen te vervallen.

Technische voorzieningen, stichtingskapitaal en reserves, vermogen (x € 1.000) en dekkingsgraad (%)

Technische voorzieningen

- voor risico pensioenfonds 769.321 814.556 751.363 662.652 650.426

Stichtingskapitaal en reserves 207.854 150.232 139.022 114.887 141.402

Beleggingen

- voor risico pensioenfonds 422.631 341.616 291.567 224.470 230.021

Overige activa 2.203 2.174 2.650 2.325 2.809

Verzekerd deel technische
voorzieningen 551.833 617.764 593.589 547.716 557.446

Saldo overige vorderingen en
schulden 508 3.234 2.579 3.028 1.552

Totaal vermogen 977.175 964.788 890.385 777.539 791.828

Actuele dekkingsgraad 126,5 118,1 118,2 117,3 121,7

Beleidsdekkingsgraad 124,6 114,6 118,1 121,6 120,6

Reële dekkingsgraad 102,0 94,9 96,3 100,1 98,8

Vereiste dekkingsgraad 112,1 109,8 108,3 106,8 105,6
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2021 2020 2019 2018 2017

Verdeling beleggingsportefeuille voor risico pensioenfonds (x € 1.000)

Vastgoedbeleggingen 22.740 19.662 19.560 15.624 18.320

Aandelen 374.002 278.770 231.567 173.919 176.281

Vastrentende waarden 25.713 42.848 40.074 20.282 20.640

Overige beleggingen 176 336 366 14.645 14.780

Totaal beleggingen activa 422.631 341.616 291.567 224.470 230.021

Beleggingsopbrengsten en kosten vermogensbeheer risico pensioenfonds (x € 1.000)

Directe beleggingsopbrengsten 506 506 356 332 459

Indirecte beleggingsopbrengsten 64.895 37.529 53.026 -18.133 23.289

Kosten van vermogensbeheer -895 -423 -930 -708 -555

64.506 37.612 52.452 -18.509 23.193

Uitvoeringskosten per deelnemer (x € 1)

Pensioenuitvoeringskosten per
deelnemer in € 446 445 365 338 341

Toeslagverlening

01-01-2022 01-01-2021 01-01-2020 01-01-2019 01-01-2018

Toeslag actieven in % 1,7 0,8 3,0 1,3 0,9

Toeslag inactieven
onvoorwaardelijk in % 2,3 0,6 2,3 1,5 1,5

Toeslag inactieven gedeeltelijk
onvoorwaardelijk in % 2,1 0,6 1,6 1,5 1,5

Toeslag inactieven
voorwaardelijk in % 1,8 0,2 1,7 1,3 0,8
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PROFIEL VAN HET PENSIOENFONDS

Stichting Pensioenfonds Avebe (vanaf hier 'het pensioenfonds') is opgericht op 25 maart 1993 en statutair gevestigd in

Veendam. Het Pensioenfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41015259. Het

pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds.

Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit voor de volgende (aangesloten) ondernemingen: 

Onderneming Vestigingsplaats 

Coöperatie AVEBE U.A. Veendam 

Averis Seeds B.V. Veendam 

Dit bestuursverslag betreft een normaal boekjaar dat loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Alle bedragen in dit jaarverslag zijn vermeld in € 1.000

Missie, visie, strategie, doelstellingen en risicohouding

Het bestuur van het pensioenfonds heeft de missie, visie, strategie, doelstellingen en risicohouding van het

pensioenfonds vastgesteld en formeel vastgelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn).

Missie

Het pensioenfonds heeft als kerntaak het uitvoeren van de pensioenregeling, zoals deze tussen de onderneming en

werknemersorganisaties is overeengekomen. Ze ontwikkelt daarvoor activiteiten die haar in staat stellen haar opdracht zo

goed mogelijk uit te voeren.

De uitvoering van de pensioenovereenkomst dient duurzaam, transparant, correct, maatschappelijk verantwoord en zo 

(kosten)efficiënt mogelijk te geschieden. De ambitie van het pensioenfonds is om het geld dat aan het pensioenfonds is

toevertrouwd zodanig te beheren, dat alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden nu en in de toekomst,

gegeven de toezegging, een zoveel mogelijk waardevast pensioen wordt geboden. 

Visie

Om de missie te kunnen uitvoeren en hoge kwaliteit te kunnen leveren, draagt het pensioenfonds zorg voor een robuust

beleidskader, goed pensioenfondsbestuur en een goede samenwerking met de aangesloten ondernemingen en overige

partijen. De uitdaging voor het pensioenfonds is om, ook bij ingrijpende veranderingen, aan de wettelijke kaders te blijven

voldoen. Het pensioenfonds is eigenaar van het pensioenvermogen en wil de beoogde pensioenuitkeringen op korte en

lange termijn veiligstellen en zoveel mogelijk waardevast houden, door de toevertrouwde pensioenpremies op een zo

goed en verantwoord mogelijke manier te beleggen. Hierbij houdt het pensioenfonds de belangen van alle

belanghebbenden in het oog. 

Het bestuur zal het eigen pensioenfonds de komende jaren voortzetten zolang dit de belangen van alle belanghebbenden

dient. Het pensioenfonds wil zich hierbij in de toekomst blijven aanpassen aan het veranderende pensioenlandschap en

daarbij steeds een toegevoegde waarde blijven bieden voor alle belanghebbenden, waarbij de eigen structuur en

uitgangspunten van het pensioenfonds behouden blijven, zodanig dat alle belanghebbenden zich gezien en

vertegenwoordigd voelen. 
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Strategie

De belangen van de belanghebbenden bij het pensioenfonds zijn leidend. Het pensioen-, beleggings- en

communicatiebeleid worden op deze belangen afgestemd. De inrichting van en de voorbereidende en uitvoerende

werkzaamheden die hieruit voortvloeien heeft het pensioenfonds uitbesteed aan professionele partijen om de continuïteit

te waarborgen en kwaliteit te verhogen. Het pensioenfonds heeft de volgende strategische doelstellingen geformuleerd:

Pensioenbeleid

 Het pensioenfonds stelt zich ten doel het uitvoeren van pensioenovereenkomsten en, in het kader daarvan, het

uitkeren of doen uitkeren van pensioen- of andere uitkeringen aan (gewezen) deelnemers, aanspraak- en

pensioengerechtigden, één en ander overeenkomstig de bepalingen in de statuten van het pensioenfonds en de

pensioenreglementen;

 De (financiële) risicohouding wordt uitgedrukt in termen van pensioenresultaat. Het garanderen van een nominaal

pensioen is hierbij de belangrijkste doelstelling, waarbij zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat er gekort moet

worden. Daarnaast ligt het gewenste niveau van toeslagverlening op 75% van de maatstaf.

 Het pensioenfonds streeft hierbij naar een duurzame, transparante, correcte, maatschappelijk verantwoorde en zo 

(kosten)efficiënt mogelijke uitvoering van de overeenkomst;

Beleggingsbeleid

 Het bestuur wenst de toevertrouwde middelen op een verantwoorde wijze te beleggen, teneinde de beoogde

pensioenuitkeringen (inclusief de toeslagambitie), gegeven de risicohouding, op korte en lange termijn veilig te stellen.

Om dit te bereiken zorgt het bestuur voor een effectieve inrichting en goede werking van het interne risicobeheersings-

en controlesysteem;

 Het pensioenfonds is zich bewust van haar maatschappelijke rol en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Het

bestuur is daarnaast van mening dat duurzaam beleggen op de lange termijn zorgt voor een beter risico- en

rendementsprofiel. Financiële aspecten zijn daarom niet de enige motivatie bij het inrichten van het beleggingsbeleid. 

Het bestuur zal richting belanghebbenden over de duurzaamheid van de beleggingsportefeuille communiceren en

ieder jaar het verantwoord beleggingsbeleid evalueren.

Communicatiebeleid

 Het pensioenfonds communiceert correct, duidelijk en evenwichtig bij de uitvoering van de pensioenregeling en doet

dit zoveel mogelijk online of via persoonlijke communicatie. Het pensioenfonds legt hierbij het accent op de actieve

deelnemers en gepensioneerden. Het pensioenfonds spant zich in om duidelijkheid te geven over ieders

pensioensituatie en medewerkers aan te sporen zich te verdiepen in de eigen pensioensituatie. 

Governance

Het pensioenfonds leeft de Code Pensioenfondsen actief na. Deze code richt zich op de drie functies van 'goed

pensioenfondsbestuur': besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen over wat het pensioenfonds gepland en

gerealiseerd heeft. Het bestuur zorgt dat de individuele bestuursleden op het juiste geschiktheidsniveau zijn en blijven

door (markt)ontwikkelingen proactief onder de aandacht te laten brengen en opleidingen te volgen. Het risicomanagement

is ingebed in de organisatie van het pensioenfonds, waarbij er een onafhankelijk oordeel rondom de besluitvorming

plaatsvindt door de sleutelfunctiehouder risicobeheer. Het risicomanagement is nader uitgewerkt in het

risicomanagementbeleid van het pensioenfonds. 
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Realisatie Doelstellingen

Pensioenbeleid en -uitvoering

Het pensioenfonds voert een middelloonregeling uit die door sociale partners is overeengekomen. Het bestuur van het

pensioenfonds heeft bij de totstandkoming van de pensioenregeling als sparringpartner voor de sociale partners

gefungeerd. Dit om de pensioenregeling eenvoudig uitlegbaar en toekomstbestendig te houden, en goed uitvoerbaar voor

het pensioenfonds. Bij de uitvoering van de pensioenregeling wordt het bestuur bijgestaan door diverse

uitbestedingspartners.

De dienstverlening door Achmea Pensioenservices, Aegon Asset Management en Willis Towers Watson en bijbehorende

normafspaken zijn vastgelegd in afzonderlijke uitbestedingsovereenkomsten en Service Level Agreements (SLA). Het

bestuur monitort de dienstverlening van de uitbestedingspartners nauwgezet onder andere aan de hand van periodieke

assurance en SLA rapportages. 

In 2021 heeft fiscaal maximale pensioenopbouw plaatsgevonden voor de deelnemers. Het gewenste niveau van

toeslagverlening is 75% van de maatstaf. De realisatie in 2021 was gelijk aan 81% van de maatstaf. Op basis van de

uitkomsten uit de haalbaarheidstoets is de verwachting dat de ambitie van 75% van de maatstaf in de toekomst

gerealiseerd kan worden. 

Communicatiebeleid

Het pensioenfonds heeft bij de uitvoering van de communicatie in 2021 correct, duidelijk en evenwichtig gecommuniceerd

en het accent gelegd op de communicatie aan de (actieve) deelnemers en gepensioneerden. 

Het pensioenfonds heeft als gevolg van Covid-19 in 2021 niet alle geplande fysieke communicatieactiviteiten kunnen

uitvoeren. In 2021 heeft de doelgroepcampagne voor de 55-plussers met name digitaal plaatsgevonden. De digitale

informatiebijeenkomsten die als onderdeel van deze campagne hebben plaatsgevonden zijn goed bezocht. Deze

campagne werd goed gewaardeerd door de deelnemers. Ook is veel gebruik gemaakt van de ondersteunende digitale

communicatiemiddelen en zagen we in deze periode een verhoogd gebruik van de pensioenplanner. 

Het pensioenfonds heeft in 2021 drie nieuwsbrieven verstuurd en diverse infographics* ontwikkeld. Om de zichtbaarheid

van het bestuur te vergroten is een interactieve video ontwikkeld waarin twee bestuursleden de pensioenregeling van

Avebe uitleggen. Deze video is veel bekeken door de actieve deelnemers. Daarnaast heeft het pensioenfonds een eigen

website waarop in 2021 regelmatig actuele nieuwsberichten zijn geplaatst. Het bestuur evalueert jaarlijks de effectiviteit

van de communicatie. Zo wordt onder andere gekeken naar het aantal deelnemers dat de digitale nieuwsbrief leest en

wordt op regelmatige basis feedback gevraagd aan deelnemers over communicatie-uitingen. Het bestuur heeft in 2021

een deelnemerspanel gevormd die communicatie-uitingen van het pensioenfonds heeft besproken. Met name de vorm,

de frequentie en de persoonlijke aanpak worden goed gewaardeerd. Ook heeft het deelnemerspanel een aantal

suggesties voor verbeteringen aangereikt. Het bestuur neemt de suggesties mee in het volgende

communicatiebeleidsplan.

Het bestuur voldoet hiermee aan haar strategische doelstelling op communicatiegebied.

* Beknopte informatieverstrekking middels een grafische weergave
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Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds streeft, binnen de vastgestelde risicohouding, naar een zo hoog mogelijk toeslagresultaat voor de 

(gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, waarbij ook terdege rekening wordt gehouden met de impact van de

ondernemingen waarin wordt belegd op het milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. 

Om dit te bereiken zorgt het bestuur voor een effectieve inrichting en goede werking van het interne risicobeheersings- en

controlesysteem. Tevens zal het bestuur het beleggingsbeleid blijven toetsen aan de risicohouding, de investment beliefs

en de bijbehorende ambitie. 

In boekjaar 2021 heeft het pensioenfonds de jaarlijkse haalbaarheidstoets uitgevoerd. De uitkomsten van de

haalbaarheidstoets voldoen aan de door het pensioenfonds vastgestelde ondergrens en maximale relatieve afwijking. 

Stichting Pensioenfonds Avebe is zich bewust van haar maatschappelijke rol en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.

Het bestuur is daarnaast van mening dat duurzaam beleggen op de lange termijn zorgt voor een beter risico- en

rendementsprofiel, waarbij rekening gehouden wordt met factoren als bescherming van het leefmilieu, adequate sociale

omstandigheden en goed ondernemingsbestuur. Financiële aspecten zijn daarom niet de enige motivatie bij het inrichten

van het beleggingsbeleid. Het bestuur heeft het MVB beleid in 2021 verder vormgegeven. Voor de invulling van het MVB

beleid, verwijzen wij naar het hoofdstuk 'Maatschappelijk Verantwoord Beleggen'. 

Toekomst

Het kabinet en sociale partners hebben op 12 juni 2020 een akkoord bereikt over de uitwerking van een nieuw

pensioenstelsel op basis van het eerder gesloten pensioenakkoord. Met de stelselwijziging proberen de overheid en

sociale partners een pensioenstelsel te ontwikkelen dat beter aansluit op de veranderingen in de maatschappij en op de

arbeidsmarkt. Ook moet het stelsel transparanter en persoonlijker worden. 

In mei 2021 is bekend gemaakt dat de wetgeving omtrent de tweede pijler aanpassingen volgens het pensioenakkoord

wordt uitgesteld naar (uiterlijk) 1 januari 2023. De uiterlijke datum voor overgang naar het nieuwe stelsel verschuift

daarmee ook, naar 1 januari 2027. De eerdere planning is, mede vanwege de veelheid aan reacties op de consultatie, te

ambitieus gebleken. De verwachting is dat definitieve wetgeving over het nieuwe pensioenstelstel in de loop van het

tweede kwartaal van 2022 beschikbaar komt.

Binnen het pensioenfonds hebben in 2021 diverse kennissessies plaatsgevonden. In 2022 zullen de werkgever,  sociale

partners en het pensioenfonds een projectorganisatie inrichten om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

gezamenlijk op te pakken. 
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KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS

Organisatie

Bestuur

Het pensioenfonds staat onder leiding van een bestuur, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgever en

vertegenwoordigers van de werknemers en pensioengerechtigden. Op 31 december 2021 was het bestuur als volgt

samengesteld:

Functie Naam Vanuit Benoemd Aftredend 
     
Voorzitter De heer E.M. Elderman Werkgever 13 september 2018 1 oktober 2022 
Secretaris De heer M.H.E. Mijnen Werknemer 1 juli 2018 1 maart 2022 
Vice-voorzitter De heer F. Oostland Werkgever 1 juli 2017 1 juli 2025 
Lid De heer D.K. Faber Pensioengerechtigden 1 juli 2020 1 juli 2024 
 

Eén bestuurslid is jonger dan 40 jaar, de andere bestuursleden zijn ouder dan 40 jaar. De heren Elderman en Oostland

vormen samen het dagelijks bestuur. De heer Oostland is per 1 juli 2021 herbenoemd voor een periode van vier jaar. 

In 2021 is het bestuur uitgebreid met twee aspirant bestuursleden (van wie één jonger dan 40 jaar) en één toehoorder.

Aspirant bestuurslid de heer De Vries is per 1 maart 2022 benoemd als bestuurslid en vervangt de heer Mijnen die per 1

maart is afgetreden. 

Gepast belonen

Het pensioenfonds heeft geen werknemers in dienst. Het bestuur wordt ondersteund door een externe partij (ambtelijk

secretaris), die de dagelijkse werkzaamheden coördineert en uitvoert.

Het bestuurslid namens de pensioengerechtigden ontvangt een passende vergoeding. De overige bestuursleden

ontvangen geen vergoeding van het pensioenfonds voor deze functie. 

Tijdens het verslagjaar heeft het bestuur vijftien keer (als gevolg van Covid-19 voornamelijk digitaal) vergaderd. 

Geschiktheid

Elk pensioenfondsbestuur moet geschikt zijn op alle zeven door DNB geformuleerde geschiktheidsgebieden: het besturen

van een organisatie, relevante wet- en regelgeving, pensioenregelingen en pensioensoorten, financiële aspecten met

betrekking tot vermogensbeheer en actuariaat, administratieve organisatie en interne controle, uitbesteden van

werkzaamheden en communicatie. Het bestuur heeft daar als achtste aandachtsgebied 'IT' aan toegevoegd. De

geschiktheidseisen zijn door de pensioenkoepels meer concreet gemaakt, door deze onder te verdelen in

geschiktheidsniveau A, B en B+. Alle bestuursleden dienen te voldoen aan geschiktheidsniveau A. Geschiktheidsniveau B

en B+ behelst een verdieping en verbreding op inhoudelijke, beleidsmatige en strategische vraagstukken. Het bestuur

moet als collectief voldoen aan geschiktheidsniveau B. Dit betekent dat binnen het bestuur per aandachtsgebied

minimaal één bestuurslid voldoet aan geschiktheidsniveau B. De bestuurders die onderdeel zijn van de

beleggingsadviescommissie moeten voldoen aan geschiktheidsniveau B op het gebied van vermogensbeheer. Dit

betekent dat zij op dit aandachtsgebied over aantoonbare vakbekwaamheid en beleggingsvaardigheden beschikken.

Om ervoor zorg te dragen dat het bestuur aan het geschiktheidsniveau zal blijven voldoen, zijn een geschiktheidsplan en

een opleidingsplan opgesteld. Daarnaast wordt, in het kader van de permanente educatie, tenminste één keer per jaar

door het bestuur als geheel een cursus gevolgd op een op dat moment relevant deskundigheidsgebied. Verder worden,

waar nodig en/of gewenst, door individuele bestuursleden externe cursussen gevolgd gebaseerd op het opleidingsplan.
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Zelfevaluatie

Jaarlijks evalueert het bestuur haar eigen functioneren. In 2021 zou in het vierde kwartaal de evaluatie plaatsvinden onder

begeleiding van een onafhankelijke adviseur. Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is de zelfevaluatie uitgesteld naar

het tweede kwartaal van 2022, omdat het bestuur deze evaluatie fysiek wil laten plaatsvinden. De laatste zelfevaluatie

onder begeleiding van een onafhankelijk adviseur heeft in 2018 plaatsgevonden.  

Beleggingsadviescommissie (BAC)

De BAC was op 31 december 2021 als volgt samengesteld:

Functie Naam   

Voorzitter De heer F. Oostland   
Secretaris De heer M.H.E. Mijnen   
(Extern) Lid De heer D. Veldman   
    

 

De heer D. Tijssen van Aegon Asset Management (AAM) treedt op als adviseur van de BAC. Voor het strategische

beleggingsadvies wordt de strategisch adviseur vermogensbeheer (WTW Investment) ingeschakeld. 

De heer Veldman heeft de heer Kamphuis met ingang van 28 oktober 2021 opgevolgd. Dit vanwege het vertrek van de

heer Kamphuis bij WTW. De heer Mijnen is met ingang van 1 maart 2022 afgetreden als lid van de BAC. De heer De

Vries is in 2021 als toehoorder aanwezig geweest bij de BAC vergaderingen.

De BAC vergadert minimaal twee keer per jaar en verder zo vaak als de voorzitter of twee andere leden van de BAC dit

wenselijk achten. Tijdens het verslagjaar heeft de BAC negentien keer (als gevolg van Covid-19 voornamelijk digitaal)

vergaderd. 

De BAC adviseert het bestuur over het te voeren strategische beleggingsbeleid, voert het vastgestelde beleggingsplan uit

en is belast met onder andere de onderstaande taken:

 Het monitoren en op kwartaalbasis terugkoppelen aan het bestuur aangaande de (niet-) financiële risico's voor zover

deze betrekking hebben op het beleggingsbeleid en de uitvoering hiervan;

 Het voorbereiden van en het bestuur adviseren over het beleggingsplan (incl. de beleggingsrichtlijnen);

 Het adviseren van het bestuur over uitgangspunten ten behoeve van bijvoorbeeld een ALM-studie,

risicobudgetteringsstudie of herstelplan;

 Periodiek laten uitvoeren van een ALM- en/of risicobudgetteringsstudie;

 De bestaande vermogensbeheerders monitoren en, in voorkomende gevallen, een selectie van nieuwe

vermogensbeheerders (laten) samenstellen. De selectie van nieuwe beheerders wordt voorgelegd aan het bestuur;

 Monitoren of de uitvoering van de strategische asset allocatie overeenkomt met het strategisch beleid en het

beleggingsbeleid in het algemeen;

 Het monitoren van de performance van de relevante mandaten ten opzichte van de specifieke benchmarks uit het

beleggingsbeleid;

 Voorbereiden van investment cases en kaderstellingen;

 Volgen van relevante ontwikkelingen op het gebied van vermogensbeheer en wet- en regelgeving op dit gebied.
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Verantwoordingsorgaan (VO)

De belangrijkste taak van het verantwoordingsorgaan is een oordeel te geven over:

 het handelen van het bestuur, 

 het uitgevoerde beleid

 en toekomstige beleidskeuzes. 

Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan op een aantal gebieden adviesrecht.

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan op 31 december 2021 is als volgt:

Functie Naam Vanuit Benoemd Aftredend 
     
Voorzitter De heer F. Greven Werkgever 1 augustus 2018 1 augustus 2022 
Secretaris De heer J. Spijkerman Werknemer  1 juli 2021 1 juli 2025 
Lid De heer J.B. Bos Pensioengerechtigden 1 juli 2021 1 juli 2025 
 

Alle leden van het verantwoordingsorgaan zijn ouder dan 40 jaar. De heren Spijkerman en Bos zijn per 1 juli 2021

herbenoemd voor een periode van vier jaar. 

Sinds juni 2021 is het verantwoordingsorgaan uitgebreid met één (vrouwelijke) toehoorder.

Intern toezicht

Het bestuur heeft ervoor gekozen om het intern toezicht, dat onafhankelijk dient te worden ingevuld, door middel van

jaarlijkse visitatie vorm te geven. 

Het bestuur heeft besloten de visitatie (weer) uit te laten voeren door VC Holland. De leden van de visitatiecommissie zijn:

 Mevrouw H. Polee

 De heer J. Nieuwenhuizen

 De heer F. Lemkes

De visitatiecommissie heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken

binnen het pensioenfonds. Het interne toezicht betrekt in zijn toezicht de naleving door het pensioenfonds van de normen

in de Code Pensioenfondsen aan de hand van de acht thema´s van deze Code. Voor de uitkomst van deze visitatie

verwijzen wij naar het in dit bestuursverslag opgenomen verslag van de visitatiecommissie.

Compliance officer

De compliance officer is belast met het toezicht op de naleving van de compliance van het pensioenfonds, waaronder de

op grond van de gedragscode geldende bepalingen. De compliance officer adviseert verbonden personen over de uitleg

en toepassing van bepalingen zoals die zijn opgenomen in de gedragscode. De heer Van Dulst fungeert sinds begin 2015

als onafhankelijk compliance officer. 

Vrijwillig functionaris gegevensbescherming

Het pensioenfonds heeft een functionaris voor gegevensbescherming (VFG) aangesteld. Deze VFG heeft vanuit het

pensioenfonds de verantwoordelijkheid om het op de AVG gebaseerde Privacybeleid actueel te houden, te coördineren

en te monitoren. 
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Nevenfuncties

De bestuursleden, de leden van het verantwoordingsorgaan en het extern lid van de BAC hebben behalve hun functie

binnen het bestuur, het verantwoordingsorgaan of de BAC de onderstaande relevante nevenfuncties:

Naam Nevenfunctie bij: 
  
De heer E.M. Elderman Avebe U.A.  
De heer M.H.E. Mijnen Avebe U.A. 
De heer F. Oostland Avebe U.A. 
De heer D.K. Faber Vereniging van gepensioneerden Avebe 
De heer F. Greven Avebe U.A. 
De heer J. Spijkerman Avebe U.A. 
De heer DS. Veldman Willis Towers Watson 

 

Het bestuur heeft als intern toezicht een visitatiecommissie ingesteld. De leden van de visitatiecommissie zijn betrokken

bij visitaties van meerdere pensioenfondsen.

Diversiteitsbeleid

Het bestuur heeft een diversiteitsbeleid vastgesteld. Het pensioenfonds streeft naar geschiktheid en diversiteit in de

samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan (VO) en van de beleggingsadviescommissie (BAC). 

Onder diversiteit verstaat het pensioenfonds het volgende: 

 De samenstelling van het bestuur en VO is complementair en vormt een redelijke afspiegeling van de

belanghebbenden; 

 In het bestuur beschikken de leden tezamen over de verschillende benodigde competenties;

 In het bestuur, de BAC en het VO hebben bij voorkeur ten minste één man en één vrouw zitting; 

 In het bestuur, de BAC en het VO hebben bij voorkeur ten minste één lid boven de veertig en één lid onder de veertig

zitting. 

Ter bevordering van de diversiteit binnen het bestuur, de beleggingsadviescommissie en het verantwoordingsorgaan

heeft het bestuur een stappenplan opgesteld. Onderdeel van het stappenplan is dat het pensioenfonds onder andere een

kweekvijver van geschikte kandidaten vormt. Vanuit de kweekvijver kunnen kandidaten aanschuiven bij vergaderingen

van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en/of de beleggingsadviescommissie en worden zij geënthousiasmeerd en

opgeleid voor een rol binnen het pensioenfonds. 

Vanwege de man- / vrouw-verhouding (circa 85% / 15%) van de werknemers van Avebe en vanwege het feit dat zich

momenteel geen geschikte vrouwen beschikbaar hebben gesteld voor de functie van zowel lid van het bestuur als het

verantwoordingsorgaan, hebben er op dit moment geen vrouwen zitting in het bestuur, de beleggingsadviescommissie en

het verantwoordingsorgaan. Wel kent het verantwoordingsorgaan sinds juni 2021 één vrouwelijke toehoorder.

Van de vier bestuursleden is er één bestuurslid jonger dan 40 jaar. Drie bestuursleden en de leden van het

verantwoordingsorgaan zijn allen ouder dan veertig jaar. Van de twee aspirant bestuursleden is er één jonger dan 40 jaar

en één ouder dan 40 jaar. De gemiddelde leeftijd van de werknemers van Avebe bedraagt ruim vijftig jaar. 
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Uitbestedingspartners

Deelnemers- ,financiële- en uitkeringsadministratie: Achmea Pensioenservices

Het voeren van de deelnemers- en financiële administratie is sinds 2012 uitbesteed aan 

Achmea Pensioenservices (hierna APS). Met ingang van 1 januari 2021 is ook de uitkeringsadministratie uitbesteed aan

APS. De helpdesk van APS is het eerste aanspreekpunt voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. APS

verzorgt voor meerdere pensioenfondsen de administratie, waarop onder andere jaarlijks een ISAE 3402 (type II) controle

wordt uitgevoerd. Ieder jaar worden de beschreven processen door een onafhankelijke accountant beoordeeld op het

voldoen aan de gestelde normen. In 2021 heeft een onafhankelijk accountant ook een ISAE 3000 type II controle

uitgevoerd. Hierin wordt de opzet, bestaan en werking van beheersmaatregelen met betrekking tot de IT-omgeving en

informatiebeveiliging, getoetst op de kwaliteitsaspecten vertrouwelijkheid, integriteit van gegevensverwerking,

beschikbaarheid, security en privacy binnen APS en vastgelegd in een ISAE 3000 type II rapportage. Er zijn geen

relevante bevindingen vanuit de ISAE-3402 type II en ISAE 3000 verklaringen naar voren gekomen.

Daarnaast verzorgt APS het actuariële jaarwerk (inclusief totale verslaglegging aan DNB).

Vermogensbeheer: Aegon Asset Management Holding B.V. 

Aegon Asset Management Holding B.V. (AAM) is sinds december 2011 verantwoordelijk voor het fiduciair management.

AAM voert het door het bestuur vastgestelde strategische beleid uit, op basis van een beleggingsmandaat. AAM beheert

en belegt een deel van het vermogen van het pensioenfonds. AAM beschikt onder andere over een doorlopende ISAE

3402 (type II) certificering. De beleggingsadviescommissie voert controles uit op de werkzaamheden van AAM. 

Het overige deel van het vermogen is een vordering op Aegon Nederland N.V., op basis van een nominaal

garantiecontract zonder winstdeling. Er zijn geen relevante bevindingen vanuit de ISAE 3402 type II naar voren gekomen.

Ambtelijk secretaris en bestuursondersteuning: Willis Towers Watson

Willis Towers Watson ondersteunt het bestuur sinds juli 2008. Willis Towers Watson rapporteert de verrichte

werkzaamheden in SLA-rapportages.

Actuariële sleutelfunctiehouder: Ernst & Young Actuarissen B.V.

Op grond van de per 13 januari 2019 van kracht geworden Europese richtlijn IORP II is 

Ernst & Young actuarissen B.V. aangesteld als actuariële sleutelfunctiehouder. De actuariële sleutelfunctiehouder vervult

een zelfstandige en onafhankelijke rol ten opzichte van het bestuur van het pensioenfonds. De sleutelfunctiehouder heeft

een controlerende en toetsings-functie met betrekking tot (het beoordelen van de betrouwbaarheid en adequaatheid van

de ) de berekening van de technische voorziening (TV). De sleutelfunctiehouder beoordeelt tevens de gedragslijn voor het

aangaan van pensioenverplichtingen, de adequaatheid van de (her)verzekering van risico's en draagt bij aan een

doeltreffend risicobeheer. 

Met ingang van 1 juli 2022 zal het bestuur een nieuwe actuariële sleutelfunctiehouder aanstellen als gevolg van het

opzeggen van de overeenkomst door Ernst & Young actuarissen B.V.

Sleutelfunctiehouder risicobeheer: de heer Ratra

Het bestuur heeft in 2020 de heer A. Ratra aangesteld als sleutelfunctiehouder risicobeheer. De heer Ratra is tevens de

vervuller van de risicobeheerfunctie, waarbij hij zich waar nodig laat ondersteunen. De sleutelfunctiehouder vervult een

zelfstandige en onafhankelijke rol ten opzichte van het bestuur van het pensioenfonds en ondersteunt het pensioenfonds

bij de monitoring van de eerste lijn. De sleutelfunctiehouder ondersteunt het pensioenfonds verder bij de strategie en het

beleid met betrekking tot zowel financiële als niet financiële risico's en over het risicomanagementbeleid van het

pensioenfonds. De sleutelfunctiehouder levert een onafhankelijke beoordeling van voorgenomen bestuursbesluiten. Deze

beoordeling kan mondeling (vast te leggen in de notulen) of schriftelijk worden gegeven en vindt plaats direct voorafgaand

aan de besluitvorming of tijdens het besluitvormingsproces. Naast het toelichten van de kwartaalrapportages

risicomanagement heeft de heer Ratra het bestuur in 2021 ondersteund bij het opstellen van de eigenrisicobeoordeling. 
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Sleutelfunctiehouder interne audit: de heer Van Esch

Het bestuur heeft in 2020 de heer R. van Esch aangesteld als sleutelfunctiehouder interne audit. De sleutelfunctiehouder

interne audit vervult een zelfstandige en onafhankelijke rol ten opzichte van het bestuur van het pensioenfonds en geeft,

samen met de door het bestuur aangestelde vervuller van de sleutelfunctie interne audit (BDO) invulling aan de interne

auditfunctie. De sleutelfunctiehouder evalueert periodiek of de interne controlemechanismen en andere procedures en

maatregelen ter waarborging van de integere en beheerste bedrijfsvoering van het pensioenfonds, in voorkomend geval

met inbegrip van de uitbestede werkzaamheden, adequaat en doeltreffend zijn. 

In 2021 heeft de interne audit functie een audit uitbesteding en een IT audit uitgevoerd voor het pensioenfonds.

Externe adviseurs

Bij de uitvoering van de pensioenregeling wordt het bestuur terzijde gestaan door de volgende externe adviseurs.

Adviserend actuaris: WTW en Achmea Pensioenservices

WTW Retirement verzorgt conform de Service Level Agreement (SLA) het strategische advies en het advies op actuarieel

gebied.

Achmea Pensioenservices verzorgt de stukken ten behoeve van het jaarwerk en stelt de actuariële rapportage op.

WTW

WTW is strategisch adviseur van het pensioenfonds en verzorgt onder andere de ALM-studie en de haalbaarheidstoets. 

Communicatie: WTW

De uitvoering van het communicatiebeleid en het opstellen van het jaarlijkse communicatiebeleidsplan is uitbesteed aan

WTW. 

Juridisch Advies: Legaltree

Legaltree verzorgt sinds 2018 juridisch advies aan het pensioenfonds. 

Certificerend actuaris: Ernst & Young Actuarissen B.V.

Het pensioenfonds heeft Ernst & Young Actuarissen B.V. in 2008 aangesteld als certificerend actuaris van het

pensioenfonds. Met ingang van 1 juli 2022 zal het bestuur een nieuwe certificerend actuaris aanstellen als gevolg van het

opzeggen van de overeenkomst door Ernst & Young actuarissen B.V.

Controlerend accountant: KPMG Accountants N.V.

Het pensioenfonds heeft KPMG in 2019 aangesteld als accountant van het pensioenfonds. 
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ONTWIKKELINGEN BIJ HET PENSIOENFONDS

Terugblik boekjaar

Verslagjaar 2021 was een relatief rustig jaar als het gaat om grote pensioenveranderingen. De verwachte

pensioenveranderingen als gevolg van het pensioenakkoord zijn in 2021 met een jaar uitgesteld. De verdere

voorbereidingen naar het nieuwe pensioenstelsel zullen vooral na 2021 de nodige aandacht krijgen. 

Het bestuur heeft in 2021 onder andere aandacht besteed aan onderstaande onderwerpen: 

 Covid-19: 

Ook in 2021 heeft Covid-19 het wereldnieuws bepaald. In eerste instantie zorgden nieuw ontwikkelde vaccins tegen

Covid-19 voor een geleidelijke heropening van de wereldeconomie. Tezamen met fiscale steunmaatregelen door de

overheid zorgde dit voor herstel van de economie. Vervolgens werd de vraag naar producten zo groot dat vanwege de

tijdens de lockdowns verminderde productiecapaciteit niet aan de vraag kon worden voldaan. Hierdoor ontstonden

tekorten aan diverse producten, maar ook een tekort aan personeel. Dit zorgde op verschillende markten voor flinke

prijsstijgingen, waardoor de inflatie veel hoger is dan in de afgelopen jaren. 

Het bestuur heeft in 2021 periodiek updates ontvangen van de uitbestedingspartners met betrekking tot de continuïteit

van de dienstverlening en de getroffen beheersmaatregelen naar aanleiding van de overheidsmaatregelen. De pandemie

heeft in 2021 geen nadelige gevolgen gehad voor de continuïteit van de dienstverlening en de financiële positie van het

pensioenfonds.

 Risicomanagement: 

Het risicoassessment dat eind 2020 is afgerond heeft als basis gediend voor de risicomanagementrapportage die op

kwartaalbasis is opgesteld. In 2021 heeft het bestuur, mede aan de hand van deze rapportage, veelvuldig gesproken over

het integraal risicomanagementbeleid en de uitvoering hiervan. Ook is in 2021 de eerste eigen risico beoordeling (ERB)

uitgevoerd.

 Pensioenakkoord: 

Het (concept) wetsvoorstel is eind 2020 ter consultatie aangeboden. In de eerste weken van 2021 kon iedereen die dat

wilde commentaar leveren op het wetsvoorstel. Vervolgens begon de parlementaire behandeling. Dat kostte meer tijd dan

verwacht. De aanpalende wetgeving, de tijdspaden en het eventueel invaren van de opgebouwde pensioenaanspraken in

het nieuwe pensioencontract zijn in 2021 met een jaar uitgesteld. Het bestuur heeft in 2021 een aantal verdiepingssessies

inzake het pensioenakkoord georganiseerd. In 2022 zal de transitie naar het nieuwe pensioencontract verder

vormgegeven worden o.a. door het instellen van een projectorganisatie.

 MVB-Beleid

Het pensioenfonds heeft in 2021 het beleid inzake maatschappelijk verantwoord beleggen aangescherpt. Zo heeft het

bestuur een workshop duurzaam beleggen gevolgd, het MVB-beleid van AAM is geëvalueerd en er heeft een afzonderlijk

overleg inzake duurzaam beleggen tussen het bestuur en de beleggingsadviescommissie plaatsgevonden. Dit heeft

geleid tot het opstellen van een maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB-) beleid. 

Vooruitblik 2022

 Het bestuur zal in 2022 samen met sociale partners uitgebreid stilstaan bij de gevolgen en consequenties van het

Pensioenakkoord. Hiervoor zal in het tweede kwartaal van 2022 een afzonderlijk projectorganisatie worden ingericht.

Het projectteam zal op zeer regelmatige basis de verschillende onderdelen van het pensioenakkoord bespreken en

zowel het pensioenfonds, de werkgever als sociale partners meenemen in de discussies, criteria en kaders voor de

verschillende onderdelen van het traject. Gedurende het traject zal deze kaderstelling steeds als leidraad betrokken

worden bij de onderbouwing van de besluitvorming.
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 Op 24 februari 2022 is Rusland het buurland Oekraïne binnengevallen. Als gevolg hiervan zijn er diverse sancties

opgelegd aan Rusland. In de uitvoering van het sanctiebeleid van het pensioenfonds worden ook de sancties die aan

Rusland zijn opgelegd gecontroleerd door de uitbestedingspartijen. De beleggingen in Russische aandelen 

(€ 120.000) zijn begin maart afgewaardeerd naar nihil. Eventuele gevolgen voor de financiële positie van het

pensioenfonds worden door het bestuur gemonitord. 

Communicatie

Het bestuur hecht aan een aansprekende en persoonlijke communicatie met de (oud)-deelnemers aan de

pensioenregeling. Naast dat de communicatie uiteraard aan de wettelijke eisen dient te voldoen, moet de communicatie

ook aansluiten bij de persoonlijke omstandigheden en informatiebehoefte van de deelnemer. Waar mogelijk segmenteren

we de informatie op basis van leeftijden. 

Uit het communicatiebeleidsplan voor de periode 2021 - 2023 wordt jaarlijks een communicatiejaarplan afgeleid, met

daarin de voor het komende jaar geplande activiteiten. Om te toetsen of de inspanningen tot de beoogde resultaten

hebben geleid, worden periodiek de effecten van de communicatie gemeten. Uit de evaluatie van de communicatie in

2021 is gebleken dat met name de persoonlijke informatiebijeenkomsten goed worden gewaardeerd. Deze bijeenkomsten

zullen daarom in 2022 breder en vaker worden aangeboden. Daarbij zullen vooraf duidelijke doelstellingen worden

geformuleerd, zodat achteraf getoetst kan worden of deze doelstellingen behaald zijn. Verder zal de ingezette lijn van

communicatie waarbij zowel digitale als persoonlijke communicatiemiddelen worden ingezet, worden voortgezet zodat

zoveel mogelijk medewerkers bereikt worden.  

Beleggingsbeleid

Vanaf 2014 worden de pensioenen van het pensioenfonds in eigen beheer opgebouwd. Eind 2021 is ruim 70,0% van de

pensioenverplichtingen (nominaal) verzekerd bij Aegon. Het pensioenfonds kan alleen voor het vermogen in eigen beheer

een eigen beleggingsbeleid formuleren. Het renterisico en langlevenrisico van het verzekerde deel van de verplichtingen

zijn volledig gematcht (via de verzekering bij Aegon). Dit betekent dat het pensioenfonds voor een beperkt deel risico kan

nemen in de beleggingsmix.Het vermogen in eigen beheer neemt jaarlijks toe ten opzichte van het totale vermogen. Bij

het vormgeven van het beleggingsbeleid gelden de volgende randvoorwaarden: 

 Vermijden rechtenkorting;

 Zo mogelijk waardevast pensioen, waarbij ambitie gelijk is aan 75% van de maatstaf;

 Vaste premie;

 Verliezen in principe niet doorschuiven naar toekomstige generaties;

 De investment beliefs van het pensioenfonds.

Het beleggingsbeleid wordt, mede gegeven de maximering van de premie, in eerste instantie afgestemd op nominale

zekerheid en in tweede instantie op waardevastheid.

Financiële positie pensioenfondsen

De financiële positie (actuele dekkingsgraad) is in 2021 flink gestegen. De beleggingen in de vrije portefeuille hebben

over 2021 een rendement laten zien van 18,8% en ook de marktrente is in 2021 gestegen van gemiddeld 0,09% naar

gemiddeld 0,52%. Dit heeft er voor gezorgd dat de voorzieningen aan de ene kant gedaald zijn en de beleggingen aan de

andere kant gestegen zijn wat een positief effect heeft gehad op de dekkingsgraad in 2021.
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Voor het pensioenfonds betekende dit in 2021 dat de actuele dekkingsgraad op basis van de UFR rente is gestegen van

118,1% naar 126,5% eind 2021. Doordat het pensioenfonds een groot deel van haar verplichtingen heeft verzekerd heeft

een mutatie in de rente voor het pensioenfonds - in vergelijking tot veel andere pensioenfondsen - een beperktere invloed

op de dekkingsgraad. De toeslag waarmee de pensioenen per 1 januari 2022 zijn verhoogd - en verwerkt in de

voorzieningen per 31 december 2021 - had een verlagend effect op de actuele dekkingsgraad. De toeslag voor de

actieven bedraagt per 1 januari 2022 1,7% en voor de inactieven in groep 1 bedraagt de toeslag 2,3%, voor de inactieven

in groep 2 bedraagt de toeslag 2,1% en voor groep 3 1,8%.

De financiële positie van het pensioenfonds wordt ook uitgedrukt in de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is

het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse actuele UFR dekkingsgraden en is daarmee minder afhankelijk van

dagkoersen. In 2021 is deze beleidsdekkingsgraad gestegen van 114,6% ultimo 2020 naar 124,6% ultimo 2021. 

Uitvoeringskosten

Het pensioenfonds wil een zo volledig en transparant mogelijk overzicht geven van de uitvoeringskosten. De uitvoerings-

en algemene kosten voor het pensioenfonds worden grotendeels door de werkgever betaald. Ook de kosten die

rechtstreeks door de werkgever worden betaald worden meegenomen in de bepaling van de kosten per deelnemer. 

Kengetallen

 2021 2020 

Administratieve uitvoeringskosten  
Totaal in euro’s 
In euro’s per deelnemer 

 
1.383.000 
446 

 
1.387.000 
445 

Vermogensbeheerkosten 
Totaal in euro’s 
In procenten over het gemiddeld belegd vermogen 

 
3.333.000 
0,35% 

 
3.601.000 
0,39% 

Transactiekosten 
Totaal in euro’s 
In procenten over het gemiddeld belegd vermogen 

 
543.000 
0,05% 

 
388.000 
0,04% 

Gemiddeld belegd vermogen (x € 1.000.000) 964 919 

Rendement beleggingen voor vermogensbeheerkosten 19,4% 13,4% 

Rendement beleggingen na vermogensbeheerkosten 18,7% 12,2% 

Aantal deelnemers (actieven en pensioengerechtigden) 3.101 3.115 

 

In onderstaande paragrafen worden de kosten verder toegelicht.

Algemene kosten

De algemene kosten betreffen kosten die niet direct toegerekend kunnen worden aan de pensioenuitvoering of

vermogensbeheer. De algemene kosten worden pro rato verdeeld over administratieve uitvoeringskosten en

vermogensbeheerkosten. 
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Administratieve uitvoeringskosten 

De administratieve uitvoeringskosten bestaan onder meer uit de kosten voor het uitvoeren van de administratie, de kosten

voor het toezicht, de kosten voor de certificerend actuaris en accountant en de advieskosten. De totale uitvoeringskosten

in 2021 bedragen € 1.383.000 (2020: € 1.387.000). Een deel van de kosten (€ 1.134.000) wordt rechtstreeks door de

werkgever betaald en is zodoende niet verwerkt in de jaarrekening. 

De administratieve uitvoeringskosten over 2021 zijn vrijwel gelijk aan de uitvoeringskosten over 2020. 

In de totale uitvoeringskosten over 2021 zijn geen éénmalige kosten meegenomen. Het aantal deelnemers is licht

gedaald. Hierdoor zijn de kosten per deelnemer licht gestegen naar € 446. 

De uitvoeringskosten van het pensioenfonds zijn vergelijkbaar met andere pensioenfondsen van dezelfde omvang en met

vergelijkbare regelingen. Hierbij is gekeken naar de kosten per deelnemer van pensioenfondsen met  vergelijkbare

omvang en regelingen zoals jaarlijks gepubliceerd door DNB in de gegevens individuele pensioenfondsen. 

Vermogensbeheerkosten

Het totaal van de kosten voor vermogensbeheer in 2021 bedraagt € 3.333.000 (2020: € 3.601.000). De beheerkosten zijn

€ 1.940.000 (2020: € 2.113.000), terwijl de performance gerelateerde kosten € 850.000 (2020: € 1.488.000) zijn. De

stijging van de beheerkosten wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging in de aandelencategorie door de

waardeverandering in deze beleggingen. De daling van de performance gerelateerde kosten wordt veroorzaakt door een

lagere outperformance binnen de aandelencategorie in 2021 t.o.v. 2020. Het gemiddeld belegd vermogen is gestegen

van 919 miljoen naar 964 miljoen in 2021. 

Van de totale vermogensbeheerkosten is 84% gebaseerd op opgaven van de externe managers, niet zijnde de

uitvoeringsorganisatie. Voor de vermogensbeheerkosten over het verzekerde deel van het vermogen is een schatting

gemaakt. Hierbij is uitgegaan van een beleggingsbeleid dat alleen gericht is op het afdekken van het renterisico van de

verplichtingen van het pensioenfonds en een beleggingsuitvoering dat uitsluitend bestaat uit het periodiek aankopen en

onderhouden van rentederivaten (en/of AAA euro staatsobligaties). Hiervoor is 0,052% meegenomen. Deze schatting is

gebaseerd op een analyse van de kosten van herverzekerde contracten van vergelijkbare omvang. Deze geschatte

kosten (€ 300.000) zijn niet opgenomen in de jaarrekening.

In vergelijking met de vermogensbeheerkosten van branchegenoten van dezelfde omvang met vergelijkbare regelingen

zijn de kosten laag.

De kosten worden door verschillende factoren beïnvloed:

 Het grootste gedeelte van het vermogen is verzekerd bij Aegon;

 Het overige vermogen heeft het pensioenfonds in eigen beheer belegd. Dit gedeelte wordt nagenoeg geheel belegd in

zakelijke waarden, waarbij deels actief beheer plaats vindt en waarvan een deel is belegd in opkomende markten.

Hierdoor zijn de kosten voor dit gedeelte gemiddeld ook hoger.

Transactiekosten

De transactiekosten bestaan uit de kosten voor aan- en verkopen binnen de beleggingsportefeuille naar aanleiding van

het herijken van de beleggingsmix. De transactiekosten 2021 bedragen € 543.000 (2020: € 388.000). De stijging van

transactiekosten in 2021 is het resultaat van meer toe- en uittredingsvergoedingen van het pensioenfonds en meer

transacties binnen de beleggingsfondsen waarin het pensioenfonds belegt. 
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Rendement beleggingsportefeuille

De beleggingsportefeuille die beheerd en belegd wordt door AAM behaalde in 2021 een positief rendement van 18,8%.

Dit was hoger dan dat van de benchmark (0,9% positief). 

De aandelenbeleggingen behaalden een rendement van 21,3%% positief ten opzichte van 0,6%% positief voor de

benchmark. 

De beleggingen in vastrentende waarden behaalden een positief rendement van 1,3%. Het rendement was daarmee

4,4%-punt hoger dan het rendement van de benchmark. Het TKPi MM Dutch Mortgage Fund behaalde over 2021 een

rendement van 1,7%-punt. Omdat een goede benchmark bij dit fonds ontbreekt, wordt het rendement van Nederlandse

hypotheken op de lange termijn vergeleken met het rendement van Nederlandse staatsobligaties via de ICE BofAML

Netherlands Government Index total return. Deze referentie benchmark behaalde een resultaat van -3,5%. De relatieve

resultaten kunnen op kwartaalbasis sterk fluctueren, omdat de hypotheekrenteontwikkeling altijd achterloopt bij de

ontwikkeling op de kapitaalmarkt. 

Het TKPi European Real Estate Fund liet een positief rendement zien van 11,1%; gelijk aan de benchmark. 

Aangezien het pensioenfonds het grootste deel van de verplichtingen bij Aegon heeft verzekerd, rapporteert het

pensioenfonds voor dat deel geen resultaat op de beleggingen en de verplichtingen.

Vanaf pagina 30 gaan wij dieper in op de beleggingen en het beleggingsjaar 2021.

Goed Pensioenfondsbestuur

Code Pensioenfondsen

De Code Pensioenfondsen heeft tot doel het bewustzijn van 'goed pensioenfondsbestuur' te stimuleren bij bestuurders,

leden van het intern toezicht en het verantwoordingsorgaan. De normen van de Code zijn gegroepeerd aan de hand van

acht thema's. Deze indeling maakt dat het bestuur en het intern toezicht gericht met elkaar in gesprek kunnen gaan over

de onderwerpen die zijn opgenomen in de Code, aan de hand van de acht thema's waar goed pensioenfondsbestuur om

draait: 'Vertrouwen waarmaken', 'Verantwoordelijkheid nemen', 'Integer handelen', 'Kwaliteit nastreven', 'Zorgvuldig

benoemen', 'Gepast belonen', 'Toezicht houden en inspraak waarborgen' en 'Transparantie bevorderen'. De Code is

gebaseerd op het 'pas toe of leg uit' beginsel. Bepalend voor de werking van de Code is hoe de pensioenfondsen met de

intenties van de Code omgaan - niet de mate waarin ze die naar de letter naleven. Dit betekent dus dat er ruimte is om af

te wijken van de normen, mits dit weloverwogen gebeurt.

Het pensioenfonds past de normen van de Code vrijwel volledig toe. Voor zover het bestuur enigszins afwijkt van de

normen wordt dit hieronder toegelicht. 
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Norm van de code Reactie bestuur 

28. Het eigen functioneren is voor 
het bestuur en voor het intern 
toezicht een continu 
aandachtspunt. Het bestuur en het 
intern toezicht evalueren in elk 
geval jaarlijks het eigen 
functioneren van het orgaan als 
geheel en van de individuele 
leden. Hierbij betrekken het 
bestuur en het intern toezicht één 
keer in de drie jaar een 
onafhankelijke derde partij. 

Het bestuur bespreekt eenmaal per jaar zijn eigen functioneren en 
het functioneren van ieder bestuurslid afzonderlijk. Het bestuur 
betrekt hier eens in de drie jaar een onafhankelijke derde bij. In 
2021 zou in het vierde kwartaal de evaluatie plaatsvinden onder 
begeleiding van een onafhankelijke derde partij. Als gevolg van de 
Covid-19 maatregelen is de zelfevaluatie uitgesteld naar het 
tweede kwartaal van 2022, omdat het bestuur deze evaluatie 
fysiek wil laten plaatsvinden. 

33. In zowel het bestuur als in het 
VO of het BO zitten tenminste één 
vrouw en één man. Er zitten zowel 
mensen van boven als van onder 
de 40 jaar in. Het bestuur stelt een 
stappenplan op om diversiteit in 
het bestuur te bevorderen. 

Vrouwelijke kandidaten hebben zich binnen de organisatie tot op 
heden vrijwel niet aangemeld. Het bestuur heeft blijvende 
aandacht voor de diversiteit binnen het bestuur en het VO en heeft 
ter bevordering van de diversiteit reeds eerder een kweekvijver 
van mogelijk geschikte kandidaten gevormd. Het bestuur is in 2021 
uitgebreid met 2 aspirantbestuursleden, waarvan er één jonger is 
dan 40 jaar, en met 1 toehoorder. Aangezien zich geen geschikte 
vrouwen hebben aangemeld voor het bestuurslidmaatschap en/of 
op basis van de kweekvijver beschikbaar waren, zijn dit allen 
mannen. Bij het VO is sinds juni 2021 een vrouwelijke toehoorder 
aanwezig. Het bestuur is van mening dat de geschiktheid van de 
bestuursleden en leden van het VO goed geborgd is. 

 

Integere bedrijfsvoering

Het beleid van het pensioenfonds is gericht op een integere bedrijfsvoering, waarmee voldaan wordt aan artikel 143 van

de Pensioenwet. Dit houdt onder meer in:

 Adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en risicobeheersing;

 Analyse en beheersing van integriteitsrisico's;

 Duurzame beheersing van (financiële) risico's en andere risico's die de soliditeit van het pensioenfonds kunnen

aantasten;

 Het beheersen van de financiële positie over de lange termijn door periodiek een haalbaarheidstoets uit te voeren.
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Haalbaarheidstoets en Asset Liability Management (ALM) studie

De haalbaarheidstoets geeft, gegeven de financiële opzet van het pensioenfonds, inzicht in het te verwachten

pensioenresultaat op fondsniveau en de risico's die daarbij spelen. De uitkomsten van de haalbaarheidstoets worden door

het bestuur van het pensioenfonds gebruikt om de kwantitatieve ondergrenzen - die passen binnen de risicohouding van

het pensioenfonds - te toetsen. De prudent-person regel moet zowel voor de korte als lange termijn in acht worden

genomen en aansluiten bij de risicohouding van het pensioenfonds. De toets wordt uitgevoerd conform artikel 22 Besluit

financieel toetsingskader en de nadere uitwerking in artikel 30 van de Regeling Pensioenwet. Het pensioenfonds heeft in

het tweede kwartaal van 2021 de haalbaarheidstoets uitgevoerd. Ieder jaar wordt de haalbaarheidstoets voor 1 juli

opnieuw uitgevoerd. 

In het verslagjaar heeft een ALM studie plaatsgevonden. Het pensioenfonds voert eens in de drie jaar een ALM studie uit.

Een belangrijk onderdeel bij deze studie betrof de verdeling tussen het herverzekerde en het vrije deel van de portefeuille.

Door de markt- en fonds specifieke ontwikkelingen van de achterliggende jaren is het relatieve belang van het

herverzekerde deel (en daarmee ook de mate van renteafdekking op balansniveau) afgenomen richting de onderkant

60% op totaal niveau. Concreet betekent dit dat het bestuur, bij een verdere afname, toekomstig aandacht moet hebben

voor het treffen van aanvullende beheersmaatregelen om de allocatie naar vastrentende waarden en de mate van

renteafdekking op het gewenste niveau te houden.

In het kader van de ALM-studie is de onderkant van de mate van renteafdekking van de nominale verplichtingen

ongewijzigd op 60% gehouden. Wel is de toegevoegde waarde onderzocht van een aanpassing van de gehanteerde

rentestaffel. Aanvullend is ook de meerwaarde van een asymmetrische rentestaffel onderzocht. Hieruit is besloten dat het

fonds de huidige staffel voor de vrije portefeuille, en daarbij ook de ondergrens van ten minste 60% renteafdekking van de

verplichtingen, zal blijven hanteren. 

De vrijeportefeuille wordt in belangrijke mate gekenmerkt door een allocatie naar beursgenoteerde aandelen. Binnen

deze categorie heeft het fonds historisch een aantal tilts aangebracht. Zo is er sprake van een overweging op basis van

marktkapitalisatie van Emerging Markets en Europese aandelen en is er sprake van een aparte allocatie naar Small Cap

aandelen. In het kader van de ALM-studie is deze opzet en verdeling opnieuw onderzocht. Uit dit onderzoek heeft bestuur

geconcludeerd dat de meerwaarde van separate en aanvullende allocaties naar zowel Emerging Markets als Europese

aandelen beperkt is. Daaruit volgt de voorkeur van het bestuur om de allocatie naar het MM World Equity Fund van AAM 

(lees: WOEF) als de kernportefeuille te zien. Omdat Small Cap aandelen geen onderdeel uitmaken van het

beleggingsuniversum van WOEF èn omdat het bestuur de meerwaarde van een separate allocatie hiervan wel ziet, heeft

het bestuur besloten om deze allocatie aan te houden, in lijn met haar markkapitalisatie in het totale aandelenuniversum.

Uit de ALM-studie volgen verder geen nadere overwegingen om de strategische allocaties naar Nederlandse Hypotheken

en niet-beursgenoteerd vastgoed te laten afwijken van de huidige feitelijke niveaus. In 2021 heeft het fonds haar

duurzaamheidsbeleid verder vormgegeven. Om hier concreter opvolging aan te geven is het bestuur voornemens om een

deel van haar wereldwijde aandelenexposure te alloceren naar het zogeheten MM Long Term Investing Fund van AAM of

een soortgelijk alternatief beleggingsfonds. Middels een dergelijk fonds verkrijgt het pensioenfonds exposure naar een

meer geconcentreerde aandelenportefeuille, met een sterkere focus op ESG. Van een dergelijk fonds verwacht het

pensioenfonds een verdergaande verbetering als het gaat om de ESG risk rating. De allocatie naar dit fonds draagt zo bij

aan een hogere reductie van de carbon footprint vergeleken met de benchmark en het WOEF. Een bredere

marktverkenning van mogelijke alternatieven en besluitvorming dienaangaande volgt, naar verwachting, in de loop van

2022. Met inachtneming van de voorgenomen beleidskeuzes voor 2022, zal de eigen beheerportefeuille geheel bestaan

uit actief beheerde beleggingsfondsen. 

Hoewel het pensioenfonds zich niet in een reservetekort bevindt, is, als onderdeel van de ALM-studie, de impact op het

risicoprofiel onderzocht van de beoogde wijzigingen. Hierbij is gekeken naar de impact vanuit een economisch kader (te

definiëren als de éénjaars Tracking Error ten opzichte van de nominale verplichtingen) en de impact vanuit het

toezichtkader (te definiëren als het Vereist Eigen Vermogen). De impact vanuit beide kaders bezien (zie onderstaande

tabel) is beperkt, mede waarom het bestuur hiermee heeft ingestemd.
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 Norm portefeuille  
2021 

Beoogde Strategische portefeuille 
 2022 

Aandelen (zakelijke waarden) 85,0% 88,0% 

 Wereldwijd (incl. opkomend) 55,8% 69,8% 

 Opkomende markten 15,0% 0,0% 

 Europa 6,0% 0,0% 

 Small caps wereldwijd 8,2% 13,2% 

 Long Term Investment * 0,0% 5,0% 

Vastrentende waarden 8,2% 6,5% 

 Nederlandse hypotheken 8,2% 6,5% 

Overige beleggingen (zakelijke waarden) 6,8% 5,5% 

 Niet-beursgenoteerd vastgoed 6,8%1 5,5% 

VEV (totale portefeuille) 10,3% 10,2% 

TE (vrije portefeuille)  18,2% 

 

* Of een ander alternatief. Om verder invulling te geven aan haar voornemen om de beleggingsportefeuille verder te

verduurzamen wordt een allocatie van 5% voorzien in een beleggingsfonds met een beter ESG-profiel dan het huidige

wereldwijde aandelenfonds. In het eerste kwartaal van 2022 zal een bredere marktverkenning plaatsvinden. Definitieve

besluitvorming vindt plaats uiterlijk aan het einde van kwartaal 1 van 2022.  

Gedragscode

Het pensioenfonds heeft een gedragscode vastgesteld voor alle bij het pensioenfonds betrokken personen. De

gedragscode geeft regels en richtlijnen ter voorkoming van verstrengeling van belangen van het pensioenfonds en de

privébelangen van betrokken personen, maar is ook bedoeld om gebruik of verspreiding van vertrouwelijke

marktinformatie te voorkomen. Jaarlijks wordt in een vergadering van het algemeen bestuur, in bijzijn van de compliance

officer, de naleving van de gedragscode door alle bestuursleden bevestigd.

Het uitgangspunt van de gedragscode is het bevorderen van transparantie en ervoor te zorgen dat alle aan het

pensioenfonds verbonden personen - ook voor bescherming van hun eigen belangen - duidelijk weten wat wel en wat niet

geoorloofd is. 

Het bestuur bevordert hiermee een cultuur van integriteit en compliance.

Klachten en geschillen

Het bestuur heeft een adequaat klachten- en geschillenreglement. Er zijn in 2021 drie klachten ontvangen. Er zijn in 2021

geen geschillen geweest. De klachten betroffen het gebruik van de je-vorm in de nieuwsbrief van het pensioenfonds, de

doorlooptijd van een berekening m.b.t. flexibiliseringsmogelijkheden door de pensioenuitvoerder en het ontbreken van

betaaldata op de website. Alle klachten zijn door het bestuur besproken en afgehandeld.

Naleving wet- en regelgeving

De ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden door het bestuur nauwgezet gevolgd. Voor het pensioenfonds relevante

wijzigingen worden geanalyseerd en de opvolging ervan wordt besproken in de bestuursvergaderingen. In het

bestuursverslag in deze jaarrekening worden de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht.

Het bestuur is niet bekend met overtredingen van wet- en regelgeving door het pensioenfonds. 

Aan het pensioenfonds zijn in het afgelopen jaar geen dwangsommen en boetes opgelegd. 
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Sanctiewetgeving

Het pensioenfonds heeft maatregelen genomen om de naleving van de sanctiewetgeving te waarborgen. Hiertoe heeft

het pensioenfonds een sanctiebeleid opgesteld. Het sanctiebeleid is van toepassing op de door het pensioenfonds

verrichte werkzaamheden, maar ook op de werkzaamheden die het pensioenfonds heeft uitbesteed

aan uitbestedingspartners, waaronder het pensioenbeheer, het (fiduciair) vermogensbeheer en alle overige

werkzaamheden c.q. partijen die naar de strekking van de Sanctiewet 1977 daaronder vallen.

Als gevolg van de nader oplegde sancties tegen Rusland voeren de uitbestedingspartijen van het pensioenfonds extra

controles uit in het kader van de sanctiewetgeving. Dit heeft vooralsnog tot één hit met de sanctielijsten geleid. Deze hit

betreft de Sberbank die na de inval van Rusland in Oekraïne op de internationale sanctielijst is komen te staan. Deze

aandelen zijn nog in portefeuille omdat de beurs in Moskou voor buitenlandse partijen gesloten is. De aandelen  zijn

ondertussen volledig afgewaardeerd.

Privacyregelgeving

Het beschermen van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van deelnemers en het naleven van de

Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft voor het bestuur een hoge prioriteit. Over de verwerking van

persoonsgegevens zijn afspraken opgenomen in het privacybeleid. Met de uitbestedingspartners zijn

verwerkingsovereenkomsten gesloten, waarin de navolging van de privacyregelgeving

wordt gewaarborgd. Tevens zijn afspraken gemaakt met uitbestedingspartners ten aanzien van gegevensverwerking in de

Service Level Agreement (SLA). Het pensioenfonds heeft een vrijwillig functionaris gegevensbescherming ingesteld.

In het geval van een datalek is het essentieel dat het bestuur adequaat optreedt. Na ieder datalek wordt er door het

bestuur geëvalueerd op welke wijze maatregelen kunnen worden ingericht, om herhaling in de toekomst te voorkomen. In

het verslagjaar 2021 heeft één niet-meldenswaardig datalek plaatsgevonden. De pensioenuitvoerder heeft een

aanvullende beheersmaatregel ingesteld om herhaling te voorkomen en de inbeuk op de persoonsgegevens hield geen

risico in voor de rechten en vrijheden van betrokkene. Het pensioenfonds heeft over het verslagjaar 2021 geen melding

gemaakt inzake datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beloningsbeleid 
Het pensioenfonds voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid, gericht op kwaliteit, continuïteit en consistentie 
en het bevorderen van en in standhouden van integer gedrag en transparantie. Het beloningsbeleid is afgestemd op 
de aard, de omvang, de organisatie, de governance structuur en de complexiteit van het pensioenfonds en voldoet 
aan de Code Pensioenfondsen. Het beloningsbeleid is passend gelet op de bedrijfstak, onderneming(en) of 
beroepsgroep waarvoor het pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert, waarbij de beloningen in redelijke 
verhouding staan tot verantwoordelijkheid, functie-eisen en tijdsbeslag. 
 
Het beloningsbeleid is van toepassing op (aspirant) pensioengerechtigdenbestuursleden en toehoorders namens 
pensioengerechtigdenbestuursleden. De periodieke vaststelling van de hoogte van de beloning vindt plaats door het 
bestuur.  
De visitatiecommissie toetst de interne beheersing van het beloningsbeleid en rapporteert daarover aan het bestuur 
van het pensioenfonds tijdens haar jaarlijkse visitatie. 
 

Communicatie

De jaarlijkse communicatieactiviteiten van het pensioenfonds zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten zoals

opgenomen in het communicatiebeleidsplan. De kern van het communicatiebeleidsplan is gericht op het bieden van

overzicht en inzicht zodat deelnemers op basis van de verstrekte informatie tot actie kunnen overgaan. Dit doet het

pensioenfonds door relevante en, waar mogelijk, gepersonaliseerde informatie te verstrekken zodat deelnemers op basis

hiervan de gevolgen kunnen inschatten van persoonlijke keuzes. In deze paragraaf leest u hoe het pensioenfonds in 2021

invulling heeft gegeven aan het geformuleerde strategisch communicatiebeleid.

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds Avebe

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
25



Middelen

Gedurende het verslagjaar is op verschillende manieren met de (gewezen) deelnemers, en pensioengerechtigden van het

pensioenfonds gecommuniceerd over relevante ontwikkelingen in de pensioenregeling van Avebe. De belangrijkste

communicatiemiddelen die hiervoor zijn gebruikt, worden hierna aangestipt.

De website 

In het afgelopen verslagjaar is de website circa 3.100 keer bezocht. De meeste bezoeken kwamen uit de provincie

Groningen. De bezoekers bleven gemiddeld 2 minuten op de website. De dekkingsgraad, de nieuwsberichten en de

pensioenplanner worden het meeste bekeken. Het deelnemersportaal is in 2021 2.393 keer bezocht (1.962 bezoekers in

2020). De deelnemers bezoeken het portaal gemiddeld circa 5 minuten.

De campagnesite rondom het Uniform Pensioenoverzicht is vaker bezocht ten opzichte van de voorgaande jaren (220

keer in 2021). Deze website biedt specifieke en meer visuele informatie over het pensioenoverzicht. Ook is er een audio-

uitleg te beluisteren. De bezoeker bleef gemiddeld 4,5 minuten op de site. Dit is aanzienlijk langer dan in 2020.

Informatie voor HR: Infographics en een pensioengids

Er zijn diverse infographics ontwikkeld om de deelnemers op een meer visuele wijze te informeren over de ontwikkelingen

in pensioen. Deze infographics zijn ook met de HR afdeling gedeeld en op de website van het pensioenfonds

gepubliceerd. Daarnaast is er speciaal voor de HR afdeling een pensioengids ontwikkeld. Deze gids zal hen helpen bij het

informeren van medewerkers over pensioen.

Brochure voor buitenlandse medewerkers

Voor de buitenlandse deelnemers die (tijdelijk) in Nederland werken, is een brochure ontwikkeld waarin uitleg wordt

gegeven over hoe het pensioen in Nederland werkt en wat men opbouwt bij het pensioenfonds. 

De nieuwsbrief

De nieuwsbrief is in 2021 driemaal verschenen: in maart, in september en in december. In de uitgave van maart is onder

andere aandacht besteed aan de toeslagverlening per 1 januari 2021 en de uitkomsten van het deelnemersonderzoek. In

de september-uitgave is stilgestaan bij het deelnemerspanel en het pensioenakkoord. De nieuwsbrief van december

bevatte onder andere informatie over de toeslagverlening per 1 januari 2022, de premie en de pensioenopbouw in 2022.

De digitale nieuwsbrieven zijn door circa 45% van de actieve deelnemers en 85% van de pensioengerechtigden gelezen.

Bij iedere nieuwsbrief wordt een korte video online gepubliceerd met de belangrijkste highlights van de nieuwsbrief. Deze

video wordt gemiddeld circa 50 keer per video via het streaming platform bekeken. Deze video wordt tevens op de narrow

casting schermen getoond waardoor het bereik nog hoger ligt. 

Interactieve video

Om de zichtbaarheid van het bestuur van het pensioenfonds te vergroten en daarnaast medewerkers op een andere

manier een uitleg te geven van de pensioenregeling van Avebe, is er een interactieve uitlegvideo ontwikkeld waarin twee

bestuursleden te zien zijn. Deze video is ingezet tijdens de jaarlijkse pensioencampagne. 
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PENSIOENBELEID

Pensioenregeling

De basisregeling is een zogenaamde uitkeringsregeling in de vorm van een voorwaardelijke middelloonregeling met een

gemaximeerde premie. Dat wil zeggen dat de werkgever een gemaximeerde bijdrage betaalt aan het pensioenfonds plus

de afgesproken aanvullende bijdrage. In het pensioenreglement is de regeling vormgegeven als een (voorwaardelijke)

middelloonregeling. Bij deze pensioenregeling ligt het financiële risico niet bij de werkgever. 

Als de financiële positie van het pensioenfonds en de bijdragen van de deelnemers en werkgever volgens wettelijke

normen onvoldoende zijn, zal het bestuur ervoor zorgen dat de op te bouwen aanspraken evenredig worden verlaagd. 

Het pensioenfonds heeft een uitvoeringsovereenkomst afgesloten met Avebe. De uitvoeringsovereenkomst loopt tot 1

januari 2025. 

Premiebeleid

Tussen de werkgever en het pensioenfonds is bepaald dat de werkgever het pensioenfonds jaarlijks een doorsneepremie

ter beschikking stelt. De totale pensioenpremie ligt jaarlijks tussen 23,2% en 25,7%. De totale pensioenpremie voor 2021

is vastgesteld op 24,4% van de bruto loonsom per jaar, inclusief deelnemersbijdragen. Daarnaast is de werkgever alle

kosten voor de uitvoering en administratie van de pensioenregeling aan het pensioenfonds verschuldigd. 

De premie wordt getoetst aan de kostendekkende premie. Bij de vaststelling van de kostendekkende premie wordt

rekening gehouden met een voortschrijdende gemiddelde rente over een periode van 10 jaar (120 maanden) en een

referentiemoment van 31 augustus van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar. Een eventueel overschot in de premie

wordt gereserveerd in een premiedepot. 

Mocht de premie in enig jaar niet toereikend zijn om de gedempte kostendekkende premie te dekken dan zal de totale

pensioenpremie worden verhoogd met maximaal 2,5% van de loonsom. Indien de totale reguliere pensioenpremie in enig

jaar hoger is dan 23,2% geldt over het meerdere een premieverdeling op basis van 50% werkgever en 50% deelnemer.

Voor 2021 is de aanvullende pensioenpremie voor zowel de werkgever als de werknemer 0,6%-punt van de bruto

loonsom. 

Als de maximale premie in enig jaar onvoldoende is, zal het tekort, indien mogelijk, worden onttrokken uit het

premiedepot. Wanneer dit onvoldoende is zal het opbouwpercentage in dat jaar zodanig worden verlaagd dat de

pensioenpremie van maximaal 25,7% toereikend is voor het inkopen van de pensioenopbouw op basis van het verlaagde

opbouwpercentage.

Toeslagenbeleid

Bij het verlenen van toeslagen (indexatie) maakt het pensioenfonds onderscheid tussen verschillende groepen:

Groep 1:    Pensioenen ingegaan of premievrij geworden vóór 1 april 1996;

Groep 2:    Pensioenen ingegaan of premievrij geworden vanaf 1 april 1996 tot 9 december 1999;

Groep 3:    Pensioenen ingegaan of premievrij geworden vanaf 9 december 1999;

Groep 4:    Opgebouwde pensioenen van de (actieve) deelnemers.

De jaarlijkse bepaling van de toeslagen wordt gebaseerd op de RTS per 31 augustus, de bijbehorende

beleidsdekkingsgraad per 31 augustus en de CPI en loonstijging over de periode augustus- augustus.
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De indexen, waar de hoogte van de toeslag per 1 januari 2022 van afgeleid wordt, betreffen:

 De Consumentenprijsindex alle bestedingen (afgeleid, basisjaar 2015 = 100), zoals gepubliceerd door het Centraal

Bureau voor de Statistiek ('CBS') (hierna: prijsindex c.q. prijsinflatie). Deze prijsindex wordt tot op één decimaal

nauwkeurig berekend over een periode die loopt van de maand augustus 2020 tot de maand augustus 2021;

 De algemene loonontwikkeling volgens de CAO van Avebe (hierna: loonindex c.q. looninflatie) over de periode die

loopt van de maand augustus 2020 tot de maand augustus 2021

Naast de loon- en prijsindex is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds een belangrijke graadmeter. Ten tijde van

het toeslagbesluit, dat genomen is in de bestuursvergadering van 28 oktober 2021, bedroeg de beleidsdekkingsgraad per

31 augustus 2021 121,4%. De grens voor inhaaltoeslagen heeft het bestuur vastgesteld op de TBI-grens 

(toekomstbestendige indexatie). De TBI-grens is per 31 augustus 2021 vastgesteld op 124,0%. 

Toeslagregeling per groep

Groep 1

Pensioenen uit groep 1 vallen onder de onvoorwaardelijke toeslagregeling. De toeslag is gelijk aan de stijging van de

door het CBS gepubliceerde afgeleide consumentenprijsindex voor alle bestedingen over de eerdergenoemde periode

van 1 augustus tot 1 augustus voorafgaande aan de toeslagdatum (prijsindex). Om deze garantie tot waardevastheid

zeker te stellen houdt het pensioenfonds in eigen beheer een aparte voorziening aan. De toeslag voor deze groep is per 1

januari 2022 gelijk aan de ontwikkeling van de prijsindex in de referentieperiode: 2,3%.

Groep 2

De toeslag voor pensioenen uit groep 2 is de hiervoor genoemde prijsindex gemaximeerd op de laagste van de algemene

salarisontwikkeling volgens de CAO van Avebe én de 5-jaars gemiddelde overrente. Hiervoor houdt het pensioenfonds in

eigen beheer een aparte voorziening aan. De toeslag voor deze groep is per 1 januari 2022 gelijk aan de

salarisontwikkeling volgens de CAO van Avebe: 2,1%.

Groep 3

Het pensioenfonds streeft ernaar de pensioenen uit groep 3 - de premievrije en ingegane pensioenen - te verhogen op

basis van de prijsindex voor zover de middelen van het pensioenfonds dit naar het oordeel van het bestuur toelaten. De

toekenning van de aanpassing is voorwaardelijk; er is geen recht op deze aanpassing en het is ook voor de langere

termijn niet zeker of en in hoeverre aanpassing zal plaatsvinden. Voor nog niet toegekende toeslagen wordt niet

gereserveerd en er wordt geen premie voor betaald. Omdat de beleidsdekkingsgraad 31 augustus 2021 121,4% is, kan

geen volledige toeslag worden verleend. De toeslag voor deze groep bedraagt per 1 januari 2022 1,8%.

Groep 4

Het bestuur streeft ernaar de opgebouwde pensioenaanspraken uit groep 4-jaarlijks per 1 januari aan te passen. De

toeslagverlening is gebaseerd op het percentage van de algemene salarisontwikkeling volgens de CAO-Avebe, over de

periode van augustus voorafgaand aan het jaar van vaststelling van de te verlenen toeslag, ten opzichte van augustus

van het jaar daaraan voorafgaand. De aanpassing wordt toegepast indien en voor zover de middelen van het

pensioenfonds dit naar het oordeel van het bestuur toelaten. De toekenning van de toeslag is voorwaardelijk; er is geen

recht op een toeslag en het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagen kunnen worden

verleend. Voor nog niet toegekende toeslagen wordt niet gereserveerd en er wordt geen premie voor betaald. Omdat de

beleidsdekkingsgraad 31 augustus 2021 121,4% is, kan geen volledige toeslag worden verleend. De toeslag voor deze

groep bedraagt per 1 januari 2022 1,7%. 

Aangezien het besluit over de toeslagen is genomen in 2021 is de verhoging van de aanspraken per 1 januari 2022 reeds

meegenomen in de technische voorzieningen ultimo 2021.
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Toeslagenstaffel

Het bestuur hanteert voor een besluit over de feitelijke toekenning de onderstaande beleidsstaffel als leidraad:

Beleidsdekkingsgraad Toeslagverlening 
Lager dan 110% Nihil 
Tussen 110% en de TBI-grens (124% in 2020) Naar rato 
Boven de TBI-grens (124% in 2021) Volledige toeslagverlening + eventueel inhaaltoeslagen 

 

Het besluit tot het nemen van toeslagen per 1 januari van enig jaar zal worden genomen in de tweede helft van het jaar

voorafgaand aan dit jaar. Daarbij wordt voor de beleidsdekkingsgraad gekeken naar de beleidsdekkingsgraad per 31

augustus. De bovengrens wordt jaarlijks getoetst aan de eis van toekomstbestendigheid en hierop aangepast.

Kostenvoorziening

Op grond van het Financieel Toetsingskader (FTK) dienen de technische voorzieningen vast te worden gesteld op basis

van de contante waarde van alle verwachte uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de tot de datum van vaststelling

opgebouwde pensioenverplichtingen.

Het treffen van een voorziening voor toekomstige kosten voor administratie, communicatie en het doen van uitkeringen is

daar onderdeel van. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook bij discontinuïteit van de onderneming het pensioenfonds

de uitvoeringskosten dient te kunnen dragen.

Conform het beleid van het pensioenfonds evalueert het bestuur iedere drie jaar de gehanteerde opslag voor kosten.

De kostenopslag per 31 december 2021 bedraagt 2,0% op basis van het liquidatiescenario, ofwel bij de vaststelling is

ervan uitgegaan dat het pensioenfonds, nadat de overeenkomst door de werkgever is opgezegd, op termijn de

verplichtingen wenst onder te brengen bij een andere (derde) partij, en waarbij rekening is gehouden met de verzekerde

verplichtingen bij Aegon.

Ontwikkelingen deelnemersbestand

In bijgaand overzicht is de ontwikkeling van het deelnemersbestand in aantallen weergegeven. In de kolom 'Percentage

voorziening' staat de procentuele verhouding van de groep deelnemers in de TV. 
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MARKTONTWIKKELINGEN 2021

Algemeen

Het jaar 2021 stond in het teken van het herstel na de uitbraak van de Covid-19 crisis in 2019. Door het stimulerende

monetaire beleid van de centrale banken en overheden is het economisch herstel na de pandemie verder bevordert.

Naast de positieve rendementen die uit de kapitaalmarkten kwamen steeg ook de inflatie in de tweede helft van het jaar

fors. Met name hebben de olie en gasprijzen een explosieve stijging laten zien. 

Aandelen

Ontwikkelde markten

Door het economisch herstel na de COVID-19 pandemie en het blijvend stimulerende monetaire beleid van centrale

banken hebben de aandelenmarkten een sterke groei doorgemaakt in 2021. De MSCI All countries World index steeg

met 27,5%, uitgedrukt in euro's. Er kunnen wel regionale verschillen worden waargenomen, zo werd een rendement van

36,1% behaald in de Verenigde Staten terwijl het behaalde rendement in Europe 25% was. 

Opkomende markten

Ook de economieën van opkomende landen hebben in 2021 geprofiteerd van de wereldwijde aantrek van de economie.

De rendementen van de opkomende markten waren positief, hoewel deze wel achterbleven op de ontwikkelde

economieën. Het verschil is voornamelijk ontstaan door de negatieve rendementen in China. Deze negatieve

rendementen zijn onder andere voortgekomen uit de spanningen tussen China en de Verenigde staten en daarbij het

ingrijpen door de Chinese overheid in een aantal sectoren. De toenemende regulering vanuit de Chinese overheid blijft

onzekerheid bij beleggers teweegbrengen. Verder viel ook de sterk dalende Turkse lira op met name als gevolg van het

gevolgde monetaire beleid en de bijgevolg torenhoge inflatie. In het gros van de opkomende landen werden echter

positieve rendementen behaald, waarvan met name de landen India en Taiwan rendementen van meer dan 30% lieten

zien. Door de gestegen olieprijzen profiteerde de energiesectoren in landen uit het Midden-Oosten en lieten positieve

rendementen zien.

Vastgoed

Covid-19 beïnvloedde in 2021 ook de waarde van vastgoedbeleggingen. De vastgoedsectoren die het hoogste rendement

behaalden in Europa waren woningen en distributiecentra. Door het toegenomen aantal online aankopen is de vraag naar

fysieke winkels afgenomen, en de vraag naar distributiecentra toegenomen. Daarbij houden bedrijven en overheden

grotere voorraden aan door de verstoringen in internationale goederenstromen. Het transactievolume van distributiecentra

was het eerste halfjaar van 2021 88% hoger dan in dezelfde periode in 2019. Het transactievolume van winkels en

kantoren daalde naar 17% en 27% respectievelijk. Daarbij zorgt de nieuw geïntroduceerde hybride vorm van werken voor

de vraag naar flexibele kantoorconcepten waarbij men zowel met de auto als met het openbaar vervoer naar werk kan

komen. 

    

Marktpartijen hebben ESG criteria ontwikkeld waaraan vastgoed moet voldoen. Deze ESG criteria laten een impact zien

op de marktprijzen. Vastgoed, dat een hogere ESG score heeft, krijgt bij verkoop een 'green premium', vastgoed, dat

daarentegen een lage ESG scoren laat zien krijgt bij verkoop te maken met een 'brown premium'. Ook verzekeraars en

leningverstrekkers gebruiken ESG criteria, waarbij gebouwen met een hogere ESG score tegen lagere kosten verzekerd

en gefinancierd kunnen worden.
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Vastrentende waarden

Hypotheken

De angst dat de hypotheken- en huizenmarkt geraakt zou worden door de pandemie bleek ongegrond. De impact van

COVID-19 is beperkt geweest.  De huizenprijzen zijn tijdens de pandemie verder gestegen en daarbij zijn de

achterstanden op hypotheken niet verder opgelopen en blijven daarmee op een laag niveau. Het Centraal Bureau voor de

Statistiek laat zien dat koopwoningen (in november van dit jaar) bijna 20 procent duurder waren dan het jaar ervoor.

Gedurende het gehele jaar hebben hypotheken beter gepresteerd dan staatsobligaties. Door de gestegen rente op

staatsobligaties nam het renteverschil tussen de staatsobligaties en hypotheken wel af. Vanuit institutionele beleggers en

tevens buitenlandse investeerders blijft de belangstelling voor Nederlandse hypotheken groot.

Resultaten beleggingsportefeuille 2021 
 

 

Waarde 

eind Q4  

(in mln.) 

Fonds- 
rendement 
2021 (%) 

Benchmark-
rendement 
2021 (%) 

Relatief 
rendement1 
(%) 

Aandelen  374,0 21,3 20,5 0,6 

Vastgoed  22,7 11,1 11,1 0,0 

Vastrentende waarden  25,7 1,3 -3,0 4,4 

Liquiditeiten  0,2    

Totaal  422,6 18,8 17,8 0,9 

1 Geometrisch relatief rendement. Anders dan bij de rekenkundige methode hoeft het relatieve rendement bij een geometrische berekening niet exact overeen te 
komen met het verschil tussen het benchmarkrendement en het fondsrendement. 

 

De beleggingsportefeuille behaalde in 2021 een rendement van 18,8%. Dit was 0,9% hoger dan het rendement van de

benchmark (17,8%). 

Aandelen

In 2021 boekten de aandelenmarkten forse koerswinsten. De categorie aandelen droeg positief bij aan het relatieve

rendement. 

 Omschrijving Waarde 
eind 2021 

(in mln.) 

Fonds- 
rendement 

2021 
(%) 

Benchmark
-rendement 

2021 
(%) 

Relatief 
rendement 

(%) 

MM World Equity Fund 
Class A EUR Hedged Acc 

Wereldwijd; actief; valuta-
afdekking USD, GBP, JPY  

139,0 22,0  21,5  0,4 

MM World Equity Fund 
Wereldwijd; actief 
 

108,8 28,0  27,5  0,4 

MM European Equity 
Afdekking Fund 

 
15,9 23,5 23,2 0,3 

MM European Equity Fund  10,1 25,7 25,1 0,6 

MM Emerging Markets Fund 
Wereldwijd; ontwikkelde en 
opkomende markten; actief 

64,5 6,2  4,9  1,3 

MM Equity Small Cap Fund 
Europa; passief 
 

35,7 25,0  24,0  0,9 

Totaal Aandelen  374,0 21,3 20,5 0,6 
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Ontwikkelde markten

Het rendement van het actief beheerde MM World Equity Afdekking Fund bedroeg in 2021 22,07% en dit was 0,44%

hoger dan de benchmark. Omdat het fonds het valutarisico deels afdekt ten opzichte van de USD, GBP en JPY hebben

valutaschommelingen ook effect op het rendement. Aangezien de USD en GBP sterker werden ten opzichte van de Euro

had dit een negatief effect op het rendement. 

Het rendement van het passief beheerde MM European Equity Afdekking Fund bedroeg in 2021 28,0%, terwijl de

benchmark een rendement liet zien van 27,5%. Het passief beheerde MM European Equity Fund behaalde een

rendement van 25,7%. Dit was 0,4% hoger dan de benchmark. Doorgaans zijn de rendementen van passieve fondsen

gelijk aan de hun benchmark, afwijkingen kunnen verklaard worden door kosten en bijvoorbeeld door terugontvangen

dividendbelastingen of kaseffecten. Daarbij had het uitsluitingsbeleid behorend bij het beleid inzake Maatschappelijk

Verantwoord Beleggen dit jaar een positieve impact op het relatieve rendement van ruim 0,2%. Daarnaast droeg het

terugvorderen van dividendbelasting positief bij. Door deze positieve bijdrage, als gevolg van het terugvorderen van

dividendbelasting en de positieve impact van de uitsluitingslijst, behaalden deze Europese aandelenfondsen een positief

relatief rendement.     

Het rendement van het actief beheerde MM Equity Small Cap Fund bedroeg 25,0% in 2021 en dit was 0,9% lager dan het

rendement van de benchmark. Het fonds belegt wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen met een

kleinere marktkapitalisatie. De managers in het fonds selecteren aandelen op basis van fundamentele factoren. Het

positieve rendement is met name te wijden aan de performance van een van de Amerikaanse small cap managers. Deze

manager heeft met haar value benadering geprofiteerd van de voorkeur van beleggers voor meer cyclische en waarde

gedreven aandelen. De small cap aandelen in de cyclische sectoren zoals energie, industrie en grondstoffen behaalde

betere rendementen dan de sectorindex voor ondernemingen in de gezondheidszorg. 

Opkomende markten

Het rendement van het actief beheerde MM Emerging Markets Fund bedroeg in 2021 6,2% en dit was 1,3% hoger dan

het rendement van de benchmark. Het relatieve rendement van managers verschilde voornamelijk door de afwijkende

positionering in Chinese aandelen, die wat betreft rendement sterk afweken van het marktgemiddelde. De managers in

het beleggingsfonds verleenden hun voorkeur aan bedrijven met een notering in Taiwan en Hong Kong door de betere

kwaliteit van deze bedrijven. Het relatieve rendement werd negatief beïnvloed door lage allocaties naar Saudi-Arabie en

Rusland, die beiden profiteerden van de hoge olieprijzen. De lage allocatie is voortgekomen uit de verhoogde focus op

kwaliteit en ESG. 

Vastgoed

Het rendement van het TKPI European Real Estate Fund (TREF) bedroeg in 2021 11,1%. Door de verhoging van de

overdrachtsbelasting lag het rendement van de Nederlandse woningfondsen in het eerste kwartaal van 2021 rond de 0%.

Over de rest van 2021 werden hoge rendementen behaald door de Nederlandse woningfondsen; Vesteda (25,4%),

Amvest (13,0%), CBRE Dutch Residential (15,3%) en Bouwinvest Dutch Residential (11,1%). 

Vastrentende waarden

De vastrentende waarden beleggingen behaalden een rendement van 1,3%, dit was 4,4% hoger dan het rendement van

de benchmark. 
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Het MM Dutch Mortgage Fund behaalde in 2021 een rendement van 1,7% en presteerde daarmee 5,4% hoger dan de

benchmark. Het rendement van de belegging in het MM Dutch Mortgage Fund was in 2021 wat hoger dan het rendement

voor Nederlandse staatsobligaties. Het renteverschil tussen hypotheken en staatsobligaties nam in de loop van 2021 af,

dit zal naar verwachting de vraag naar Nederlandse hypotheken echter niet drukken. De huizenmarkt in Nederland was,

ondanks Covid-19 zeer positief: huizenprijzen bleven stijgen en achterstanden op hypotheken zijn nog steeds relatief

laag. In februari 2021 is het pensioenfonds uit het MM German Inflation Index Linked Bond Fund gestapt. In het eerste

kwartaal liet het het fonds een absoluut rendement zien van -0,3%. Dit rendement was nagenoeg gelijk aan het

rendement van de benchmark. 

Vooruitzichten

Ook 2021 kenmerkte zich door de wereldwijde Covid-19-pandemie en de impact ervan op de economie en de

samenleving als geheel. In 2021 volgde een verdergaand economisch herstel, met navenant sterke rendementen voor

'risky assets'.  Daarbij groeide de belangstelling voor maatschappelijk verantwoord beleggen verder, niet in de laatste

plaats vanwege het laatste alarmerende rapport van het International Panel on Climate Change (IPCC) over de impact

van klimaatverandering. 

Inmiddels lijkt het erop dat de ontwikkelingen rondom de pandemie zijn ingehaald door de wereldwijde zorgen over de

oorlog tussen de Oekraïne en Rusland. Hoewel de exposure in directe zin bij veel beleggers zeer beperkt is, zijn de

wijdere implicaties op het beleggingsklimaat minder duidelijk, maar wel zeer zorgelijk. Zo is de inflatie in de

achterliggende maanden reeds sterk opgelopen, met name als gevolg van oplopende grondstofprijzen. Vooralsnog lijken

marktpartijen er vanuit te gaan dat deze oplopende inflatie van tijdelijke aard zal zijn. Voor centrale banken is dit ook de

reden om vooralsnog terughoudend te zijn om de officiële rentetarieven snel en significant te verhogen. Onder druk

hiervan zijn de kapitaalmarkttarieven in de achterliggende periode al wel behoorlijk opgelopen. Op het moment van

schrijven ligt het niveau van de 30 jaars Euro swap rente weer boven de 1%, een stijging van ruim 50 basispunten ten

opzichte van het vooralsnog laagste niveau. 

Het bestuur is van mening, dat het begin 2022 vastgestelde strategische beleid, in combinatie met een overwegend

actieve beheerstijl binnen de geactiveerde beleggingscategorieën, passend is tegen de achtergrond van zeer uitdagende

marktomstandigheden. Het risicoprofiel is gematigd, de spreiding over categorieën is adequaat en de onderliggende

managers hebben binnen de geselecteerde beleggingsfondsen voldoende beleidsruimte om te kunnen inspelen op

wijzigende marktomstandigheden. Daarbij is het bestuur van mening dat duurzaam beleggen op de lange termijn zorgt

voor een beter risico-rendementsprofiel. Het bestuur heeft in 2021 een stevige basis gelegd om haar

duurzaamheidsbeleid vorm te geven. Waar mogelijk, in lijn met de marktontwikkelingen en wet- en regelgeving, zal het

bestuur, in samenspraak met haar fiduciaire vermogensbeheerder, vervolgstappen zetten om de portefeuille verder te

verduurzamen. 
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Voor wat de vooruitzichten per beleggingscategorie betreft, volgt uit de ALM-studie van 2021 reeds, dat de vooruitzichten

per categorie en daarmee voor de gehele portefeuille at-best gematigd zijn. Risicopremies zijn overwegend gematigd,

mede als gevolg van de sterke beleggingsrendementen in het achterliggende jaar. 

Het sterke economische herstel en recent de oorlog tussen Oekraïne en Rusland hebben voor een oplopende inflatie

gezorgd. De combinatie van het economisch herstel en de toegenomen inflatie heeft er eind 2021 voor gezorgd dat de

centrale banken een krapper monetair beleid hebben aangekondigd. Dit zal zich vertalen in het afbouwen van de

opkoopprogramma's en het verhogen van de rente. De rendementsverwachtingen op staatsobligaties blijven hierdoor

laag. Rendementen voor bedrijfsobligaties zullen naar verwachting uitkomen rondom het huidige rendement. Voor de

obligaties met een hogere risicoklasse wordt verwacht dat deze een beter rendement zullen laten zien. Daarbij zijn er bij

alternatieve vastrentende waarden ook hogere spreads te vinden. 

Aandelenkoersen hebben in de achterliggende jaren sterk kunnen profiteren van een zeer ruim monetair beleid en,

bijgevolg, een zeer laag renteklimaat. Het verdisconteren van toekomstige bedrijfswinsten tegen een zeer lage

discontovoet heeft geleid tot sterk oplopende aandelenkoersen. Door het economisch herstel, het grote aantal bedrijven

met hoge winstmarges, en het groeiende aantal technologiebedrijven zullen aandelen nog steeds winstgroei laten zien,

maar de verwachting is wel dat rendementen onder het historisch gemiddelde zullen uitkomen.

Voor de vastgoedsector is de verwachting dat woningen en distributiecentra de best presterende sectoren zullen blijven in

2022. Op dit moment overstijgt de vraag nog steeds het aanbod waardoor de prijzen gemakkelijk zijn aan te passen voor

de inflatie. De winkelmarkt heeft daarentegen te maken met een dalende vraag vanuit huurders en beleggers en daarbij is

het vinden van leningen ook bemoeilijkt door het hoge cash-flow risico. Er wordt gewerkt aan een oplossing door het

overaanbod in de winkelmarkt te combineren met het tekort aan woningen. Distributiecentra hebben een laag cash-flow

risico en trekken daardoor gemakkelijk vreemd vermogen aan. Hypotheektarieven zullen onder druk van oplopende

kapitaalmarkttarieven ook kunnen oplopen. Daarbij is de verwachting dat hypothekenrisico haar meerwaarde zal blijven

laten zien. De financierbaarheid zal mede door de nog immer lage rente goed blijven. In combinatie met een hoge

betalingsmoraal is het kredietrisico beperkt bij een nog immer aantrekkelijke risicopremie. 

Maatschappelijk Verantwoord beleggen

Beleid

In 2021 heeft het bestuur een eigen duurzaam beleggen beleid ontwikkeld gebaseerd op de workshop duurzaam

beleggen van 2019 waarin de positionering van het pensioenfonds en het MVB beleid van de fiduciair

vermogensbeheerder zijn onderzocht, het risicobereidheidsonderzoek onder deelnemers in 2020 waarin deelnemers is

gevraagd naar hun mening inzake het duurzaam beleggen van de pensioengelden en de vervolgsessie duurzaam

beleggen met het bestuur in 2021. Daarnaast trad de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking in

maart 2021. Het verplicht financiële markt participanten en financieel adviseurs, waaronder aanbieders van

beleggingsproducten, om te publiceren of en hoe ESG-risico's worden meegewogen in het beleggingsproces met als doel

de transparantie over duurzaamheid te vergroten en hiermee greenwashing te voorkomen. 
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Positionering duurzaam beleggen

Het hoort bij de verantwoordelijkheid van het pensioenfonds om, vanuit de maatschappelijke rol, rekening te houden met

duurzaam beleggen. Tegelijkertijd is het pensioenfonds van mening dat een meer duurzame portefeuille het risico- en/of

rendementsprofiel verbetert en het reputatierisico verlaagt. Het meenemen van duurzaamheidscriteria (ESG) zorgt voor

meer volledige en beter geïnformeerde beleggingsbesluiten. Ingeval van gelijke geschiktheid, zal het pensioenfonds altijd

kiezen voor een beleggingsoplossing die meer aandacht heeft voor duurzaamheid. Als langetermijn belegger heeft het

pensioenfonds bovendien een competitief voordeel in de markt om rekening te houden met duurzaamheid. Hiermee sluit

het pensioenfonds aan bij de resultaten van het deelnemersonderzoek. 

Het pensioenfonds geeft invulling aan haar beleggingsbeleid middels het participeren in beleggingsfondsen. Het

pensioenfonds conformeert zich daarbij aan de uitgangspunten en fondsvoorwaarden van de voorkeursfondsen. Bij de

selectie en monitoring wegen duurzaamheidscriteria zwaar mee. Het pensioenfonds heeft daarnaast oog voor de wijze

waarop haar fiduciair vermogensbeheerder aandacht heeft voor dit onderwerp. Dit ziet toe op het vlak van wet- en

regelgeving, op haar rol in het maatschappelijke debat èn op de wijze waarop het beleggingsbeleid wordt vormgegeven

binnen de geselecteerd beleggingsfondsen. Het bestuur blijft AAM kritisch beoordelen zodat AAM aan de vereisten die

het pensioenfonds stelt aan duurzaam beleggen, zal blijven voldoen.

Raamwerk voor de implementatie

Het pensioenfonds streeft naar een volledige integratie van duurzaam beleggen in de beleggingscyclus. In onderstaande

tabel is de huidige integratie van duurzaam beleggen weergeven per individuele stap van de beleggingscyclus. 
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Implementatie duurzaam beleggen

Om de ambitie van het pensioenfonds met betrekking tot duurzaamheid in de beleggingsportefeuille te realiseren, heeft

het pensioenfonds de mogelijkheid om verschillende instrumenten te gebruiken. Het pensioenfonds heeft momenteel de

volgende instrumenten geïdentificeerd als mogelijkheid voor de implementatie van het duurzame beleggingsbeleid:

stewardship, negatieve screening, positieve screening, integratie en het uitbestedings- en evaluatiebeleid. Momenteel

maakt het pensioenfonds niet gebruik van al deze instrumenten, omdat de beschikbare implementatie opties niet altijd

volledig aansluiten bij het governance budget van het pensioenfonds (bijv. door te hoge kosten, beperkte

beschikbaarheid, passendheid vehikel, etc.). Het pensioenfonds zal de ontwikkeling van beter passende implementatie

opties in de markt jaarlijks monitoren. 

Stewardship (stem- en betrokkenheidsbeleid)

Ambitie

Het pensioenfonds wendt haar invloed aan om het namens het pensioenfonds uitgevoerde stem- en engagementbeleid te

sturen. Dit instrument is een goede manier om op de lange termijn de waarde van een belegging te beschermen of

verhogen.

Huidige situatie

Het pensioenfonds heeft de stewardship activiteiten gedelegeerd aan de fiduciair vermogensbeheerder en houdt zich

daarom in de praktijk aan het stewardship beleid van de fiduciair vermogensbeheerder. Het pensioenfonds wendt middels

de participantenvergaderingen van de beleggingsfondsen haar invloed aan om het stewardship beleid van de fiduciair

vermogensbeheerder te sturen.

Negatieve screening (uitsluitingenbeleid)

Ambitie 

Het pensioenfonds heeft de voorkeur voor het realiseren van positieve verandering door engagement in plaats van het

uitsluiten van sectoren, landen en bedrijven. Het pensioenfonds sluit sectoren, landen en bedrijven uit als ze niet voldoen

aan de minimale vereisten vanuit het pensioenfonds en als positieve verandering niet meer waarschijnlijk is. Het

pensioenfonds wenst niet te beleggen in:

 de bont-, seks- en gokindustrie; 
 Controversiële wapens: 

1. Bedrijven die zich bezighouden met ontwikkeling, productie, onderhoud en handel van: 
- Antipersoonsmijnen; 
- Biologische of chemische wapens; 
- Clustermunitie; 
- Ammunitie die verarmd uranium bevat; 
- Brandswapens met witte fosfor; 
- Kernwapensystemen.  

2. Bedrijven die betrokken zijn bij de productie en/of de ontwikkeling van (onderdelen van) kernwapens, 
zoals hierboven genoemd, of essentiële diensten leveren voor het gebruik hiervan aanbieden; 

3. Bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapenhandel naar landen: 
- waar een wapenembargo van de Verenigde Naties Veiligheidsraad, de Europese 

Unie of een ander relevant multilateraal wapenembargo;  
- die onderdeel zijn van een oorlogszone en/of;  
- die een disproportioneel deel van het budget aan militaire goederen spenderen. 

4. Bedrijven die betrokken zijn bij wapenhandel naar landen met een hoog risico waarbij de Nederlandse 
overheid een ‘vermoeden van ontkenning’ toepast.  
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 Thermische kolen: 
1. Bedrijven welke meer dan 5% van de opbrengsten verkrijgen uit de exploratie, mijnbouw- of 

raffinage werkzaamheden van thermische kolen; 
2. Bedrijven die opbrengsten verkrijgen uit thermische kolengestookte elektriciteitsopwekking; 
3. Bedrijven die actief de exploratie, mijnbouw of raffinage werkzaamheden uitbreiden en 

momenteel meer dan 20 miljoen ton thermische kolen produceren; 
4. Bedrijven die actief de thermische kolengestookte elektriciteitsopwekkingscapaciteit uitbreiden 

en momenteel een capaciteit hebben van meer dan 10 gigawatt.  
 Oliezanden: bedrijven die oliezand produceren en pijpleiding operators welke significant betrokken zijn 

bij het transport van producten voortkomend uit oliezand.  
 Bedrijven die schadelijks zijn voor de biodiversiteit: 

1. Bedrijven die 5% of meer van de opbrengsten uit palmolie productie en/of distributie verkrijgen; 
2. Bedrijven die bossen beheren met 75% of lager FSC certificering dekking; 

 Tabak: bedrijven die meer dan 5% van de opbrengsten verkrijgen uit tabaksproductie,  
 Overheidsobligaties: overheidsobligaties uit landen waar mensenrechten systematisch worden 

geschonden;  
 de UN Global Compact schenden: indien engagement met een bedrijf niet leidt tot progressie op basis 

van nader te bepalen ESG factoren, zal deze worden uitgesloten.  
  
Voor sommige uitsluitingen geldt dat deze nog niet op het ambitieniveau is.  

 

Positive screening (best in class)

Ambitie 

In aanvulling op het uitsluiten van beleggingen heeft het pensioenfonds ook de ambitie om de beleggingsportefeuille in te

richten op basis van een positieve bijdrage naar milieu- sociale en bestuurlijke (ESG) aspecten. Het pensioenfonds kijkt

bij de implementatie van positieve screening echter uitvoerig naar governance overwegingen en de beschikbaarheid van

geschikte beleggingsproducten. Het pensioenfonds kan bij de uitvoering van positieve screening ESG criteria gebruiken

van externe providers. 

 

Huidige situatie 

Het pensioenfonds heeft op dit moment geen fondsen of mandaten opgenomen in de beleggingsportefeuille met een

positieve screening strategie door beperkte beschikbaarheid hiervan bij fiduciair vermogensbeheerder, governance

restricties en hogere kosten die dergelijke beleggingsfondsen met zich meebrengen. 

Integratie

Ambitie

Ingeval van de actief beheerde beleggingsportefeuilles verwacht het pensioenfonds van haar fiduciair

vermogensbeheerder dat milieu- sociale en bestuurlijke (ESG) aspecten volledig geïntegreerd worden in het

besluitvormings-raamwerk. 

 

Huidige situatie 

Momenteel worden ESG criteria systematisch meegenomen in het beleggingsbeleid van de actief beheerde

beleggingsportefeuilles. 
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Uitbestedingsbeleid

Ambitie 

Het pensioenfonds integreert duurzaamheid in het uitbestedingsbeleid door bij zowel de selectie als de monitoring en

evaluatie van de uitbestedingspartner, rekening te houden met duurzaamheid. Het pensioenfonds verlangt van derde

partijen dat ze zich bij pensioenfonds verantwoorden over hun duurzaamheidsbeleid.

 

Huidige situatie 

Het pensioenfonds verwerkt duurzame criteria in het uitbestedings- en monitoring en evaluatie beleid. Duurzaam

beleggen maakt integraal onderdeel uit van de managerselectie van de fiduciair vermogensbeheerder.

Verantwoording en transparantie

Het pensioenfonds streeft naar volledige verantwoording en transparantie op het gebied van duurzaamheid. Het is

belangrijk om de monitoring en implementatie van het duurzaamheidsbeleid naar alle relevante stakeholders te

communiceren. 

 

Om verantwoording af te kunnen leggen en transparantie te waarborgen, vereist het pensioenfonds dat er door de

fiduciair vermogensbeheerder wordt gerapporteerd over de duurzaamheid van de beleggingsportefeuille. In de jaarlijkse

evaluatie van de fiduciair vermogensbeheerder worden duurzaamheidscriteria meegewogen. Daarnaast publiceert het

pensioenfonds het duurzaamheidsbeleid en de implementatie hiervan, in het jaarverslag, op de website en andere

relevante communicatiekanalen. 

 

Het pensioenfonds is zich ervan bewust dat duurzaam beleggen voortdurend in ontwikkeling is waardoor toekomstige

informatieverstrekking mogelijk zal wijzigen. Het pensioenfonds zal daarom wet- en regelgeving monitoren en er zorg voor

dragen dat zij minimaal voldoet aan de wettelijke vereisten.
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FINANCIEEL BELEID

Ontwikkeling eigen vermogen

Het eigen vermogen (x 1.000 euro) van het pensioenfonds ontwikkelde zich in 2021 als volgt:

Ontwikkeling financiële positie 

Vermogen (x
€ 1.000)

Technische
voorziening (x

€ 1.000)
Dekkingsgraad 

(%)

Stand per 31 december 2020 962.001 814.556 118,1

Beleggingsresultaten 64.506 -54.251 16,3

Premiebijdragen 15.637 21.124 -1,2

Uitkeringen -23.405 -23.463 0,5

Overig * -45.286 11.355 -7,2

Stand per 31 december 2021 973.453 769.321 126,5

* De post overige mutaties van het vermogen bestaat grotendeels uit mutatie van de vordering op 

de herverzekeraar (-65.931) en uitkeringen uit hoofde van het garantiecontract (21.697). Het restant bestaat onder andere

uit uitvoeringskosten, toeslagverlening en waardeoverdrachten.

Het premiedepot (3.722) wordt niet meegenomen in het vermogen voor de dekkingsgraad

De verandering in de dekkingsgraad is voornamelijk het gevolg van positieve beleggingsrendementen en de gestegen

marktrente. 

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is in het afgelopen jaar niet lager geweest dan de dekkingsgraad

behorend bij het vereist eigen vermogen. Als gevolg hiervan heeft het pensioenfonds geen herstelplan ingediend bij DNB.

Actuariële analyse van het resultaat 

De samenstelling van het resultaat over 2021 en 2020 en de wijzigingen daarin blijken uit het volgende overzicht 

(x €1.000):
2021 2020

Rendement en wijziging rentetermijnstructuur 79.357 14.372

Resultaat op premie -6.170 -4.191

Resultaat op waardeoverdrachten 100 -17

Resultaat op kosten 470 444

Resultaat op uitkeringen 58 88

Toeslagverlening t.l.v. pensioenfonds -12.630 -3.035

Incidentele mutaties -4.216 4.294

Overige kanssystemen 649 -745

Resultaat op andere oorzaken 4 -

Resultaat 57.622 11.210

In bovenstaande resultaatanalyse is de mutatie garantievoorziening opgenomen.
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Ultimo 2021 bedraagt de gemiddelde marktrente circa 0,52% (2020: 0,09%).

Uitkomsten van de solvabiliteitstoets

Het vereist eigen vermogen (VEV) is het vermogen dat hoort bij de evenwichtssituatie van het pensioenfonds en is

vastgesteld door toepassing van het standaardmodel van DNB. In de evenwichtssituatie is het eigen vermogen zodanig

dat met een zekerheid van 97,5% wordt voorkomen dat het pensioenfonds binnen één jaar in een dekkingstekort geraakt.

Het pensioenfonds heeft het grootste deel van alle verplichtingen door middel van een garantiecontract verzekerd. Het

VEV wordt conform de aanwijzingen van DNB berekend op basis van de totale voorziening (inclusief verzekering)  en

bedraagt ultimo 2021: 112,1%  (2020: 109,8%). 

Per 31 december 2021 is sprake van toereikende solvabiliteit.

Algemeen

De TV is berekend als contante waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken voor de per 31 december 2021 actieve

deelnemers en de toegekende aanspraken van de gewezen en gepensioneerde deelnemers. De afname van de TV

bedraagt € 45.235. Per 31 december 2021 bedraagt de TV € 769.321.

Wijzigingen in rentetermijnstructuur

De TV ultimo 2021 is gebaseerd op de per 31 december 2021 door DNB gepubliceerde rentermijnstructuur voor

pensioenfondsen, gebaseerd op de UFR parameters 2021 (de eerste stap van de nieuwe UFR). Als de TV ultimo 2021

reeds gebaseerd zou zijn op de UFR parameters die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2022 (de tweede stap van de

nieuwe UFR) dan zou de TV € 773.022 bedragen. De impact op de verzekerde TV bedraagt een toename € 1.603.

De actuele dekkingsgraad zou dan 126,1% bedragen.
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RISICOBEHEER

Integraal risicomanagement 

Om de financiële doelstellingen, gerelateerd aan nominale zekerheid en indexatie, te realiseren, acht het pensioenfonds

het noodzakelijk om financiële risico's te nemen (dit betreffen actuariële en beleggingsrisico's). Bij de uitvoering van de

pensioenregeling wordt het pensioenfonds daarnaast geconfronteerd met niet-financiële risico's. 

Het pensioenfonds definieert een risico als iedere mogelijke gebeurtenis die van invloed is op het realiseren van de

missie, visie, strategie en doelstellingen van het pensioenfonds. 

Het managen van risico's is de bewuste balans tussen risico's accepteren en risico's beheersen (door ze te verminderen,

vermijden of over te dragen). Hierbij hoort de afweging tussen de kosten en de opbrengsten van risicobeheersing. De

daadwerkelijke blootstelling aan risico dient zo goed mogelijk aan te sluiten op de gewenste blootstelling. 

Risico's doen zich voor bij alle processen binnen het pensioenfonds en binnen de verschillende lagen van de organisatie

van het pensioenfonds. Het managen van risico's dient daarom plaats te vinden op basis van een integraal raamwerk. 

Integraal betekent hierbij: 

 met betrekking tot de gehele organisatie van het pensioenfonds;

 met het overzicht over het geheel van risico's;

 rekening houdend met de onderlinge samenhang van (sommige) risico's;

 geïntegreerd in de dagelijkse uitvoering- en besluitvormingsprocessen.

De risicostrategie geeft invulling aan de bestuurlijke visie en dit betreft de invulling van het integraal risicomanagement 

(IRM). In het IRM beleidsdocument wordt ondermeer de IRM governance en het IRM proces beschreven. De basis voor

effectief IRM van het pensioenfonds is een heldere en passende verdeling van taken, verantwoordelijkheden en

bevoegdheden. Het is van belang dat voor alle risicocategorieën helder is wie verantwoordelijk is, wie toeziet op die

verantwoordelijkheid en hoe daarover wordt gerapporteerd. Hiertoe is op basis van het zogenaamde principe van '3 Lines

of Defence' onderscheid gemaakt naar risico-eigenaren (1e lijn), (interne) controlefunctie (2e lijn) en interne audit (3e lijn)

voor diverse risicogebieden. Hierbij worden tevens de sleutelfuncties risicobeheer, actuarieel en interne audit beschreven.

In figuur 1 is dit schematisch weergegeven.

IRM governance
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Risico-eigenaren

Een groot deel van de risico's waaraan het pensioenfonds wordt blootgesteld heeft betrekking op de (dagelijkse)

werkzaamheden die worden uitgevoerd bij en voor het pensioenfonds. Dit betreft alle processen zoals het pensioen- en

vermogensbeheer en het besturen zelf. Hierbij en bij de invulling van het IRM ligt de eerste verantwoordelijkheid en het

eigenaarschap voor de risico's en de beheersing daarvan bij het bestuur.

Het bestuur is en blijft (eind)verantwoordelijk voor het IRM en is daarmee risico-eigenaar van alle (binnen het

pensioenfonds) geïdentificeerde risico's. Het bestuur kan gedelegeerd risico-eigenaren aanwijzen. Een (gedelegeerd)

risico-eigenaar is een rol of individu, verantwoordelijk voor een bepaald risico en de rapportage hierover. De 

(gedelegeerd) risico-eigenaar is verantwoordelijk voor het beheren en beheersen van alle aspecten van het risico,

waaronder de implementatie van de beheersmaatregelen. De (gedelegeerd) risico-eigenaren vormen samen de 1e lijn. 

Controlefunctie

De risicohouding - die op bestuurlijk niveau is vastgesteld - bepaalt de gewenste mate van blootstelling aan het risico en

daarmee de noodzakelijke mate van beheersing. Deze beheersing wordt ingericht bij het bestuur en de uitvoering (1e lijn).

De (interne) controlefunctie vormt de 2e lijn en ziet toe op de invulling van de verantwoordelijkheid van de 1e lijn. De

controlefunctie bestaat uit de risicobeheerfunctie, de actuariële sleutelfunctie en de compliance functie. De

risicobeheerfunctie (de sleutelfunctiehouder en vervuller(s)) is verantwoordelijk voor het 'totaalbeeld' van de verschillende

risico's waaraan het pensioenfonds is blootgesteld. De risicobeheerfunctie beoordeelt, monitort, rapporteert over het

risicobeheersysteem en heeft een adviserende en initiërende rol met betrekking tot het risicobeheer. Deze

verantwoordelijkheid is gescheiden van de verantwoordelijkheid van de (gedelegeerd) risico-eigenaar. De actuariële

sleutelfunctie en de compliance functie zijn onderdeel van de controlefunctie en hebben een specifiek controle gebied.

Interne auditfunctie

De interne auditfunctie die gevormd wordt door de sleutelfunctiehouder en vervuller(s) interne audit vormt de 3e lijn en

onderzoekt, vanuit een onafhankelijke rol, waar nodig het goed en betrouwbaar functioneren van het pensioenfonds. De

interne audit is belast met het uitvoeren van (interne) audits binnen de bedrijfsvoering van een pensioenfonds. Daar waar

wenselijk kan de interne auditfunctie periodiek de adequaatheid en doeltreffendheid van de controlefunctie evalueren.

Methodologie en aanpak risicomanagementproces

Identificatie van risico's

Een risico wordt gedefinieerd als iedere mogelijke gebeurtenis die van invloed is op het realiseren van missie, visie,

strategie en/of doelstellingen van het pensioenfonds. Uit deze definitie blijkt al dat een veelheid van risico's denkbaar is

die bovendien heel divers van aard kunnen zijn. De identificatie van risico's gaat daarmee niet zozeer over het benoemen

van alle mogelijke gebeurtenissen maar vooral over het logisch indelen van deze mogelijke gebeurtenissen naar risico-

categorieën. 

Een logische indeling naar categorieën en subcategorieën moet leiden tot een samenhangend geheel dat overzicht kan

bieden over alle risico's. De indeling wordt daarom gebaseerd op de indeling zoals reeds opgenomen in figuur 1. Voor de

identificatie en verdere indeling naar subcategorieën wordt ook de risico-indeling uit FOCUS, het risicomodel van de

Nederlandsche Bank (DNB), gehanteerd. De volgende figuur geeft de indeling naar risicocategorieën weer. Deze indeling

komt terug in de risicoanalyse, monitoring en rapportages.

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds Avebe

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
42



Figuur 2 – Indeling van de risico’s naar categorieën (in samenhang met het organogram) 

Risicoanalyse

De geïdentificeerde risico's vormen de input voor de risicoanalyse. Bij de risicoanalyse van de financiële risico's wordt

gebruik gemaakt van modellen (Modellen voor het bepalen van het Vereist Eigen Vermogen, de ALM en de

haalbaarheidstoets) waarin risico's worden gekwantificeerd. 

Voor wat betreft de niet-financiële risico's wordt bij de analyse gebruik gemaakt van een 'risico self assessment' van het

bestuur waarbij voor alle geïdentificeerde risico's wordt bepaald hoe groot het risico voor het pensioenfonds wordt

ingeschat, zowel in termen van kans en impact als in termen van bruto en netto. 

Van ieder van de geïdentificeerde risico's wordt de kans waarop het risico zich kan voordoen ingeschat, alsmede de

impact die het risico zou hebben op het pensioenfonds. Hierbij heeft de impact onder meer betrekking op het niet meer

kunnen realiseren van de missie, visie, strategie en/of doelstellingen. De hoogte van het risico wordt vervolgens bepaald

door de combinatie van kans en impact. 

Als onderdeel van een kwartaalcyclus wordt de analyse daar waar nodig aangepast naar aanleiding van gebeurtenissen

gedurende het kwartaal.

Risicohouding: welke blootstelling is wenselijk en acceptabel?

De risicohouding met betrekking tot niet-financiële risico's brengt tot uitdrukking in welke mate het betreffende risico

wenselijk of acceptabel is. De invulling van de risicohouding is uitgedrukt in de vorm van een risicomatrix, waarin kans en

impact zijn opgenomen zoals die ook in de risicoanalyse zijn gehanteerd. In de risicohouding wordt voor de kwalificatie

van het risico onderscheid gemaakt naar 4 categorieën:

Acceptabel  Normale bestuurlijke aandacht 

Toelaatbaar Acceptabel maar bewaking bestuur vereist 

Zorgwekkend Verdere beheersing op korte termijn (maximaal 1 jaar) vereist  

Niet acceptabel Directe verbetering vereist 
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In onderstaande figuur is de door het bestuur vastgestelde risicohouding grafisch tot uitdrukking gebracht: 

 

Afronding risicoanalyse

Als laatste processtap in de risicoanalyse:

  Wordt het ingeschatte risico afgezet tegen de risicohouding (past het risico binnen de risicohouding?); 

  Worden de uitkomsten van de analyse gevalideerd en geprioriteerd (zijn de inschattingen onderling consistent en

wat zijn de grootste risico's?); 

  Worden, vanuit het gewenste beheersingsniveau, handelingsopties overwogen (verder beheersen, overdragen,

vermijden of accepteren?); en

 Wordt concreet actie geformuleerd als invulling van de handelingsopties.

Rapportage

De uitkomsten uit de risicoanalyse worden ieder kwartaal gerapporteerd in een risicomanagementrapportage. Uit de

rapportage wordt onder meer inzichtelijk welke risico's verbeteringen vereisen, welke risico's nader onderzoek behoeven

en welke ontwikkelingen relevant zijn geweest. Waar relevant wordt bij elk besluit van het bestuur nagegaan wat dit

betekent voor het risicobeeld van het pensioenfonds. Tevens wordt ingegaan op de verschillende risico's en de

beheersing daarvan. De risicorapportage wordt ieder kwartaal door de sleutelfunctiehouder risicobeheer toegelicht aan

het bestuur.
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Evaluatie

In het kader van het risicobeheer is het pensioenfonds verplicht ten minste driejaarlijks een zogenoemde

eigenrisicobeoordeling uit te voeren en de resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen. Bij significante wijzigingen kan ook

tussentijds een eigenrisicobeoordeling noodzakelijk zijn. 

Naast de verplichte eigenrisicobeoordeling (ERB) evalueert het bestuur jaarlijks de doelmatigheid en doeltreffendheid van

het IRM. Dit heeft een minder formeel karakter dan de eigenrisicobeoordeling en heeft als doel om tussentijds te

beoordelen of er risico's moeten worden toegevoegd aan de geïdentificeerde risico's, in hoeverre risico's zijn gewijzigd en

of er aanleiding is om de risicohouding aan te passen of te verfijnen. Deze aspecten kunnen reeds onderdeel zijn van de

kwartaalcyclus waarin de analyse reeds daar waar nodig wordt aangepast naar aanleiding van gebeurtenissen gedurende

het kwartaal.

Uitgevoerde eigen risicobeoordeling (ERB)

Het pensioenfonds heeft in 2021 voor de eerste keer een ERB rapport opgesteld. De ERB heeft als doel om te komen tot

een verdere verbetering van het IRM en is een middel om als bestuur verantwoording af te leggen over de risico's die de

realisatie van de missie, visie en strategie kunnen bedreigen, maar ook over de effectiviteit en efficiëntie van het

risicobeheer. Verder heeft de ERB als doel om te voldoen aan wet- en regelgeving en vormt de ERB onderdeel van

strategische besluitvorming.  

Bij de ERB is een integrale analyse en beoordeling uitgevoerd van de korte- en langetermijnrisico's voor het

pensioenfonds en de effectiviteit van het risicobeheer. De uitkomsten van de ERB geven het bestuur inzicht in de

materiële risico's en de mogelijke consequenties hiervan voor de financiële positie van het pensioenfonds.

De belangrijkste conclusies uit de ERB zijn dat:

 Het zakelijke waarden risico het meest materiële beleggingsrisico is. Dit risico wordt bewust genomen om de

indexatieambitie te kunnen realiseren; 

 Het solvabiliteitsrisico op korte termijn en middellange termijn acceptabel is. Er is geen sprake van een herstelplan, er

is hiermee geen sprake van een verwachte korting en er is ruimte voor het verlenen van indexatie. Op de middellange

tot (zeer) lange termijn passen de solvabiliteitsrisico's binnen de risicohouding van het pensioenfonds;

 Het pensioenfonds ten aanzien van niet-financiële risico's in control is. De belangrijkste niet-financiële risico's hebben

betrekking op de aanpasbaarheid van de IT van de pensioenuitvoerder en het draagvlak. Nieuwe en opkomende

risico's zijn met name een langdurig lage rente, ESG-risico's zoals klimaatverandering, cyberrisico's en de hervorming

van het pensioenstelsel. Deze risico's hebben reeds de bestuurlijke aandacht binnen de reguliere IRM-cyclus.

Het risicobeheer wordt op grond van de eigen risicobeoordeling voldoende tot sterk geacht. De verbetermogelijkheden die

als onderdeel van de ERB zijn geïdentificeerd vertaalt het bestuur naar concrete actiepunten die binnen de reguliere

risicomanagementcyclus worden opgepakt.

Specifieke aandachtspunten risicomanagement 2021 en 2022

Het risicoassessment dat eind 2020 is afgerond heeft als basis gediend voor de risicomanagementrapportage die op

kwartaalbasis is opgesteld. In 2021 heeft het bestuur, mede aan de hand van deze rapportage, veelvuldig gesproken over

het integraal risicomanagementbeleid en de uitvoering hiervan. Ook is in 2021 de eerste eigen risico beoordeling (ERB)

uitgevoerd.

In 2022 zal het bestuur mede aan de hand van de kwartaal risicorapportages stilstaan bij de verschillende bestaande

risico's, mogelijke nieuwe risico's en de beheersing en ontwikkelingen die hierop van invloed zijn. Ook zal binnen het

risicomanagement de verdere voorbereidingen naar het nieuwe pensioenstelsel en de daarmee gepaard gaande risico's

besproken worden.
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Financiële risico's

De financiële risico's hebben betrekking op de onderstaande domeinen die aansluiten bij figuur 2 - Indeling van de risico's

naar categorieën:

1. Aangaan van verplichtingen

2. beleggingsbeleid

Financiële risico's - Aangaan van verplichtingen

Verzekeringstechnische risico's

Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat voortvloeit uit mogelijke afwijkingen van actuariële inschattingen die

worden gebruikt voor de vaststelling van de technische voorzieningen en de hoogte van de premie. In de actuariële

analyse worden de afwijkingen geanalyseerd. De belangrijkste actuariële risico's zijn het langlevenrisico, het

overlijdensrisico (kortleven) en het arbeidsongeschiktheidsrisico.

De belangrijkste beheersmaatregelen zijn

 De verzekering bij Aegon;

 De toepassing van de meest recente overlevingsgrondslagen;

 Een prudent financieringsbeleid;

 De stop-loss verzekering bij Zwitserleven (waarbij het overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico boven een

eigen behoud van 150% van de risicopremie zijn herverzekerd).

Financiële risico's - Vorming beleggingsbeleid

Matching / Renterisico

Vanaf 1 januari 2014 worden de pensioenaanspraken opgebouwd in eigen beheer. Dit betekent dat de

pensioenaanspraken die vanaf 1 januari 2014 worden opgebouwd niet langer worden gegarandeerd door de verzekeraar.

In 2020 is hierdoor sprake van een beperkt renterisico voor de verplichtingen in eigen beheer. Het grootste deel van het

renterisico ligt nog steeds bij Aegon, omdat het pensioenfonds de pensioenaanspraken tot en met 2013 heeft verzekerd

bij Aegon. Momenteel dekt het pensioenfonds het renterisico van de verplichtingen in eigen beheer niet (actief) af. 

Het matching / renterisico wordt op de volgende wijze beheerst:

 Het bestuur heeft een rentebeleid geformuleerd;

 Het matchingrisico wordt periodiek in kaart gebracht bij analyses, zoals ALM studies, stresstests en scenario-

analyses. De aannames voor uitgevoerde analyses worden periodiek geëvalueerd door het bestuur en getoetste aan

het beleid;

 Het bestuur monitort de hoogte en de effectiviteit van de renteafdekking;

 Het risico wordt verder beheerst door de aanwezigheid van voldoende eigen vermogen.

Marktrisico waaronder prijsrisico, valutarisico en concentratierisico

Marktrisico betreft het risico dat er waardevermindering plaatsvindt van de beleggingen als gevolg van veranderende

marktomstandigheden, zoals het prijs(koers)risico, het valutarisico en het concentratierisico. De strategie van het

pensioenfonds, met betrekking tot het beleggingsrisico, wordt bepaald door de beleggingsdoelstellingen. 

Het marktrisico wordt op de volgende wijze beheerst:

 Het toelaatbare risico wordt vastgesteld aan de hand van een ALM-studie, die eenmaal per 

3 jaar wordt uitgevoerd. Op basis hiervan worden het strategisch beleid, de benchmark en limieten vastgesteld. AAM

wordt in dit proces gevraagd om de door het bestuur gehanteerde kapitaalmarktverwachtingen te challengen.

 Elk jaar voert het pensioenfonds ook een risicobudgetterings- of ALM studie uit. Deze studie toetst tussentijds de

gewenste marktrisico's.

 In de kwartaalrapportage van de vermogensbeheerder wordt ingegaan op de ontwikkelingen op de verschillende

financiële markten en de bijbehorende risico's. 
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 Koersrisico wordt gemitigeerd door diversificatie naar beleggingscategorieën, regio's, sectoren en debiteuren. Ten

aanzien van deze diversificatie is rekening gehouden met voldoende liquiditeit van de beleggingen, waarbij

concentratierisico's vermeden worden.

 De verschillende beleidsdocumenten (beleggingsplan, investment cases en kaderstelling) zetten kaders om het

marktrisico wat het pensioenfonds wenst te lopen. Op deze wijze wordt het door het pensioenfonds gewenste

markrisico gekaderd. Middels contractuele afspraken met de beheerder en prospectussen van de diverse

beleggingsfondsen waarin het pensioenfonds heeft belegd worden marktrisico's beheerst.

Kredietrisico

Het risico dat een tegenpartij contractuele of andere overeengekomen verplichtingen niet nakomt. Het pensioenfonds

belegt via beleggingsfondsen in obligaties die een kredietrisico kennen. Onder kredietrisico wordt verstaan:

waardevermindering van de totale activa als gevolg van negatieve krediet-ontwikkelingen bij emitterende instellingen /

landen. In de kwartaalrapportage van AAM wordt gerapporteerd over het kredietrisico doordat de rating verdeling van de

obligaties waarin wordt belegd, wordt weergegeven.

Het pensioenfonds loopt tevens kredietrisico op Aegon. 

Het kredietrisico wordt als volgt beheerst:

 Het kredietrisico op Aegon is te beheersen d.m.v. een credit default swap of een kredietverzekering. Het

pensioenfonds heeft AAM gevraagd de rating van Aegon en de prijs van een credit default swap ieder kwartaal op te

nemen in haar kwartaalrapportage. Dit wordt periodiek besproken tijdens de risicomanagementsessies die in het

bestuur plaatsvinden.;

 AAM heeft de opdracht het kredietrisico dagelijks te monitoren en zo nodig bij te sturen. Het bestuur wordt hierover

gerapporteerd middels de kwartaalrapportage van AAM. 

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in

liquide middelen, waardoor het pensioenfonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

Het liquiditeitsrisico wordt beheerst, doordat het pensioenfonds voornamelijk gebruik maakt van beleggingsinstellingen die

dagelijkse liquiditeit kennen.

De volgende tabel toont de liquiditeit van de portefeuille:

 

Van de gebruikte beleggingsinstellingen zijn de participaties in de aandelenfondsen dagelijks verhandelbaar. De overige

beleggingen waaronder hypotheken en onroerend goed zijn minder liquide. In totaal is circa 90% van de strategische

portefeuille van de beleggingsportefeuille dagelijks verhandelbaar, het liquiditeitsrisico is derhalve beperkt te noemen. 
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Systeemrisico

Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer naar behoren

functioneert, waardoor beleggingen van het pensioenfonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk, hun

waarde kunnen verliezen. 

Net als voor andere marktpartijen, is dit risico voor het pensioenfonds niet beheersbaar.

Frauderisico

In de risicoanalyse van het pensioenfonds is de fraude risicobereidheid van het pensioenfonds vastgesteld door het

bestuur en er zijn beheersmaatregelen vastgelegd om de netto risico's in eigen en uitbestede processen tot aanvaardbaar

laag niveau terug te brengen.

Deze beheersmaatregelen betreffen maatregelen op organisatieniveau (zoals gedragscodes, klokkenluidersregelingen),

beheersingsmaatregelen op procesniveau en eventuele opvolging van aanbevelingen voor herstelacties. De effectiviteit

van de maatregelen en eventuele incidenten worden regelmatig geëvalueerd door het bestuur. In geval van uitbestede

processen wordt hierbij gebruik gemaakt van SLA's, externe assuranceverklaringen en overleg met risicobeheer en

auditafdelingen van de uitbestedingspartners.

Niet-financiële risico's

De niet-financiële risico's hebben betrekking op de onderstaande domeinen die aansluiten bij figuur 2 - Indeling van de

risico's naar categorieën:

3. Uitbesteding

4. Bestuurlijke processen

Niet financiële risico's - Uitbesteding

Uitbestedingsrisico bestaat uit het risico dat de continuïteit, integriteit en/of de kwaliteit van de aan derden uitbestede

werkzaamheden wordt geschaad. Het IT risico is hier een belangrijk onderdeel van. Het bestuur heeft alle uitvoerende en

ondersteuning bij beleidsvoorbereidende werkzaamheden uitbesteed aan de volgende partijen:

 Deelnemers, financiële en uitkeringsadministratie: Achmea Pensioenservices;

 Vermogensbeheer: Aegon Asset Management Holding B.V.;

 Ambtelijk secretaris en bestuursondersteuning: Willis Towers Watson Retirement;

 Risicobeheerfunctie: de heer Ratra (zelfstandige), ondersteund door Willis Towers Watson;

 Interne auditfunctie: de heer Van Esch; 

 Actuariële functie: Ernst & Young Actuarissen B.V.;

De belangrijkste maatregelen waarmee het uitbestedingsrisico wordt beheerst:

 Het bestuur heeft een uitbestedingsbeleid. Hierin is onder andere opgenomen dat:

   a)   Partijen aantoonbaar moeten beschikken over goede kwaliteitsborgingssystemen;

   b)   De afspraken eenduidig moeten worden vastgelegd in marktconforme overeenkomsten;

   c)   Met alle partijen eenduidige Service Level Agreement (SLA) afspraken worden gemaakt;

   d)   Periodiek, in principe eenmaal per kwartaal, er aan het bestuur over de uitvoering wordt gerapporteerd; alle

relevante afwijkingen t.o.v. de norm worden dan binnen het bestuur besproken.

 Het bestuur monitort en houdt met behulp van de bestuursondersteuner toezicht op de uitbestedingspartners door

monitoring en op basis van de periodieke SLA rapportages en overige assurance rapportages;

 In principe minimaal eenmaal per jaar vindt een evaluatiegesprek met de uitbestedingspartners plaats, waar nodig

leidt dit tot aanpassing van de overeenkomst en/of SLA.
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 Het pensioenfonds heeft een IT-beleid opgesteld, waarin de IT principes zijn beschreven en waarin is uitgewerkt hoe

het bestuur invulling geeft aan IT-risicobeheer en de IT-governance;

 Het IT-risicobeheer en de IT-governance zijn vormgegeven op basis van algemeen geaccepteerde standaarden, zoals

de ISO/IEC 27001/27002 (code voor informatiebeveiliging) en COBIT en de vier aandachtsgebieden (de 4 A's) uit het

Basiskader Infrastructuur & IT van DNB: Availability, Access, Accuracy en Agility;

 In overeenkomsten en SLA's met de uitbestedingspartners zijn ook de vereiste beheersingsmaatregelen met

betrekking tot IT opgenomen. Het bestuur monitort deze op basis van rapportages en waarnemingen. Hierbij wordt

vaak gebruikt gemaakt van rapportages, bijvoorbeeld ISAE 3402 en 3000 (type II).

Niet financiële risico's - Bestuurlijke processen

Risico's met betrekking tot bestuurlijke processen die worden onderscheiden zijn governance, (interne) IT en integriteit,

juridische en strategische/omgevingsrisico's.

De belangrijkste maatregelen waarmee deze risico's worden beheerst:

 Het bestuur volgt wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen en reageert daar adequaat op;

 Het bestuur besteedt frequent aandacht aan externe ontwikkelingen en de impact hiervan (op het voortbestaan van)

het fonds tijdens bestuursvergaderingen; 

 Het bestuur besteedt frequent aandacht aan ontwikkelingen bij de onderneming en de deelnemers tijdens

bestuursvergaderingen.

 Er is compliance beleid en een adequate gedragscode opgesteld;

 Jaarlijks wordt de gedragscode geëvalueerd en worden nalevingsverklaringen ondertekend;

 Bij de aanstelling van nieuwe bestuurders wordt getoetst of de betreffende persoon betrouwbaar en integer is. Voor

bestuursleden speelt ook DNB daarin een rol.

 Ook bij partijen waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed wordt vooraf en minimaal jaarlijks gecontroleerd of de

gedragscode voldoet aan die van het pensioenfonds en/of deze wordt nageleefd;

 De compliance officer houdt toezicht op de naleving van onder andere de integriteit;

 Er is sprake van een adequate functiescheiding; het vier ogen principe wordt strikt nageleefd; 

 Er is een adequate procuratieregeling; betalingen en transacties zijn inzichtelijk en worden gecontroleerd.

 In het uitbestedingsbeleid is ook een aantal vereisten (beheersingsmaatregelen) voor het juridisch risico opgenomen.

Op basis daarvan heeft het bestuur, in overleg met de compliance officer een checklist ontwikkelt, waarin de

specifieke juridische aandachtspunten zijn opgenomen; 

 Het bestuur laat zich tijdens iedere bestuursvergadering voorlichten over de relevante (juridische) actualiteiten;

 De compliance officer doet een check op de relevante onderdelen in de fondsdocumenten;

 De contracten, reglementen, statuten e.d. worden juridisch uitgebreid beoordeeld door juristen van Willis Towers

Watson en Legaltree;

 Jaarlijks vindt er, op basis van wet- en regelgeving, een beoordeling van de juridische stukken plaats.

 Het pensioenfonds heeft een privacy beleid opgesteld. Middels dit privacy beleid waarborgt het pensioenfonds dat

persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en

andere regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens;

 Het privacy beleid wordt jaarlijks door het pensioenfonds gemonitord, geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd;

 De compliance officer houdt toezicht op de naleving van het beleid en de privacy.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Wijziging Ultimate Forward Rate (Stap 2)

De technische voorzieningen zijn vastgesteld op basis van de rentetermijnstructuur van De Nederlandsche Bank per 31

december 2021 en de factoren zoals genoemd in de grondslagen bij de jaarrekening. De Nederlandsche Bank heeft

toegelicht dat de rentetermijnstructuur de komende jaren in vier stappen wordt gewijzigd. Een wijziging die volgt uit het

advies van de Commissie Parameters. Tezamen met het effect van de verwachte daling van het tienjaars

voortschrijdende gemiddelde van de rente zal een verhogend effect op de technische voorzieningen ontstaan wat een

drukkend effect op de dekkingsgraad heeft.

Als de Technische Voorziening ultimo 2021 reeds gebaseerd zou zijn op de nieuwe UFR parameters die van toepassing

zijn in 2022 dan zou de technische voorziening met circa € 3.701 stijgen. Omdat de verzekerde Technische Voorziening

op dezelfde grondslagen bepaald wordt, stijgt deze met circa € 1.603. De geschatte impact op de dekkingsgraad van

beide effecten is een daling van 0,4%-punt (van 126,5% naar 126,1%).

Oekraïne Crisis

Rusland is op 24 februari 2022 Oekraïne binnengevallen. Het pensioenfonds had op 31 december 2021 voor ca. Euro

871.000 aan (indirecte) beleggingen in Rusland via de Aegon fondsen MM Emerging Markets Fund en het MM World

Equity Fund. Op basis van het beleggingsplan zijn de aandelen in het MM Emerging Markets Fund in januari 2022

verkocht waarmee voor een bedrag van ca. Euro 611.000 aan beleggingen uit Rusland is verkocht. Na het uitbreken van

de oorlog sloot de beurs in Moskou vrij snel voor buitenlandse beleggers. Daarmee bleek het niet meer mogelijk voor

Aegon om de aandelen te verkopen. Op 9 maart 2022 heeft er binnen het MM World Equity Fund een afwaardering op

Russische aandelen plaatsgevonden voor pensioenfonds Avebe van ca. Euro 115.000. Aegon is voornemens om, in

overleg met de manager, de betreffende aandelen, zodra dit weer mogelijk is, op een zo goed mogelijke manier te

verkopen.
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OORDEEL VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN OVER HET VERSLAGJAAR 2021

Stichting Pensioenfonds AVEBE ('Het Pensioenfonds') is sinds 2008 wettelijk verplicht een Verantwoordingsorgaan (VO)

op te richten.

Samenstelling en taken

Het VO bestaat uit drie vertegenwoordigers (werkgever, werknemers en pensioengerechtigden). Sinds 2018 wordt het VO

gevormd door dhr. Fokko Greven (vzr), 

dhr. Jan Spijkerman (secretaris) en dhr, Bert Bos (lid). Zowel dhr. Bert Bos als 

dhr. Jan Spijkerman zijn benoemd voor een nieuwe termijn. Het VO is daarnaast gelukkig te kunnen melden dat mevr.

Suzanne van den Akker is toegetreden als toehoorder/aspirant lid. Het VO beoordeelt zichzelf als een team dat in balans

is qua openheid, gelijkwaardigheid en belangenafweging.

Conform de Pensioenwet is de belangrijkste taak van het VO een oordeel te geven over:

1. Het handelen van het Bestuur van het Pensioenfonds.

2. Het door het Bestuur gevoerde beleid.

3. Beleidskeuzes van het Bestuur die op de toekomst betrekking hebben.

Het bestuur legt ter afsluiting van een periode verantwoording af over het gevoerde beleid aan het VO. Daarbij gaat het

vooral om de vraag of het bestuur bij het uitgevoerde beleid op een evenwichtige manier rekening heeft gehouden met de

belangen van alle belanghebbenden.

Verslagjaar 2021

Het VO heeft vanwege Covid-19 ook in 2021 haar werkzaamheden moeten aanpassen en heeft haar vergaderingen

digitaal dan wel hybride gehouden.

Tijdens het verslagjaar 2021 heeft het VO in een prettige sfeer meerdere keren (digitaal) overleg gehad. Hierbij heeft het

VO meermaals gesproken met een afvaardiging van het bestuur over lopende zaken en zijn door het VO gestelde vragen

besproken. 

Hierbij waren de impact van de Covid-19 pandemie, maar ook de ontwikkelingen over het nieuwe pensioenakkoord

belangrijke onderwerpen. Het VO heeft een open discussie/overleg met het bestuur ervaren die naar de mening van het

VO ook constructief heeft bijgedragen in de uiteindelijke besluiten. De transparantie in de notulen wordt door het VO

gewaardeerd.

Ook heeft het Verantwoordingsorgaan overleg gehad met de Compliance Officer, met als conclusie dat de compliance

geborgd is en blijvend de aandacht van het bestuur krijgt die dit onderwerp verdient.

Daarnaast is continuïteit, competentieniveau en diversiteit van zowel bestuur als het VO meerdere malen aan de orde

geweest en zijn hier ook plannen voor gemaakt met als resultaat dat zowel voor bestuur als VO toehoorders /aspirant

leden zijn geworven.

Daarnaast hebben de leden van het verantwoordingsorgaan in aansluiting met haar jaarplan in september 2021

deelgenomen aan meerdere trainingen op competentieniveau A, verzorgd door de WTW academy om haar kennis en

competenties op het gewenste niveau te houden.
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Adviezen

Het Bestuur heeft het VO in 2021 om de volgende adviezen gevraagd: 

 Advies inzake Vergoedingsregeling

 Advies inzake Klachten en Geschillenregeling

 Advies inzake het Reglement Verantwoordingsorgaan

 Advies inzake het Rooster van aftreden

 Advies inzake samenstelling van de visitatiecommissie

 Advies inzake het vast te stellen opbouwpercentage en premie 2022

 Advies inzake het Beloningsbeleid

Oordeel 2021

Het Verantwoordingsorgaan heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2021 en de onderliggende stukken. Het

Verantwoordingsorgaan constateert dat ook in roerige tijden het fonds blijvend een robuust en stabiel beleid voert en in

een financieel gezonde positie verkeert. Ook constateert het Verantwoordingsorgaan dat het Bestuur adequaat handelt op

richtlijnen en adviezen van DNB, Visitatiecommissie en/of het Verantwoordingsorgaan en daarbij een evenwichtige

belangenafweging maakt.

Het Verantwoordingsorgaan is tevreden over de interactie met het Bestuur en de aandacht die gegeven is aan continuïteit

van Bestuur en het Verantwoordingsorgaan.

Het Verantwoordingsorgaan kijkt uit naar de toekomstige ontwikkelingen binnen pensioenland en de continuering van de

transparante wijze van samenwerken.

Namens het Verantwoordingsorgaan,

Hoogachtend,

Fokko Greven

(voorzitter)

Veendam, 7 juni 2022

Reactie van het bestuur

Het bestuur bedankt het VO voor de uitgevoerde werkzaamheden en de constructieve samenwerking in het afgelopen

jaar.

Het bestuur zet de samenwerking met het VO graag voort.
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VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE

Visitatie over het boekjaar 2021 Stichting Pensioenfonds Avebe

1. Inleiding

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Avebe (hierna: Fonds) heeft VCHolland en daarmee de leden van de

visitatiecommissie (hierna: VC), na advies van het Verantwoordingsorgaan van het Fonds, de opdracht gegeven tot de

uitvoering van een visitatie bij het Fonds.

De VC heeft tot (wettelijke) taak toezicht te houden op (de totstandkoming van) het beleid van het bestuur en op de

algemene gang van zaken in het Fonds. Binnen dit kader vormt de VC zich een beeld van de wijze waarop het Fonds de

Code Pensioenfondsen naleeft.

De VC is ten minste belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door

het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het VO en de werkgever, en in het jaarverslag.

Het intern toezicht vervult zijn taak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het Fonds

en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering.

VCHolland heeft voor de uitvoering van visitaties een werkwijze ontwikkeld die uiteindelijk uitmondt in een rapportage over

de bevindingen en het oordeel van de VC. De visitatie strekte zich uit tot de op 12 april 2022 beschikbare informatie over

de periode tot ultimo 2021.

2. Oordeel/Bevindingen

Samenvattend oordeel:

De VC is van oordeel dat het Fonds in 2021 heeft voldaan aan een adequate risicobeheersing en een evenwichtige

belangenafweging. Er is sprake van een effectief beleid van het bestuur dat op een voldoende zorgvuldige manier tot

stand is gekomen en uitgevoerd. Het bestuur hanteert een bestendige gedragslijn en is toereikend in control met

betrekking tot de uitbestede activiteiten. De VC heeft geen majeure constateringen met betrekking tot de algemene gang

van zaken in het Fonds en de risicobeheersing.

Samenvattend oordeel Code Pensioenfondsen

De Code Pensioenfondsen is ingedeeld in acht hoofdthema's. In de hierna opgenomen tabel wordt inzichtelijk gemaakt op

welke wijze deze hoofdthema's zich verhouden tot de onderwerpen waarop de VC haar toezicht heeft gericht.

De VC heeft kennisgenomen van de eigen beoordeling van het Fonds met betrekking tot de naleving van de Code. Deze

is naar het oordeel van de VC voldoende. De rapportage en uitleg van de uitzonderingen en de onderwerpen waarover

het Fonds wettelijk of volgens de Code is gehouden te rapporteren, is toereikend. De VC merkt op dat beoordeling of

goedkeuring van het jaarverslag 2021 niet tot haar mandaat heeft behoord. 
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De gerapporteerde uitzondering ziet op het hoofdthema Zorgvuldig benoemen. Naar het oordeel van de VC zijn de

gerapporteerde uitzonderingen en de onderstaand gerapporteerde bevindingen niet van zodanige aard dat hiermee in

materiële zin inbreuk wordt gemaakt op het naleven van genoemde hoofdthema's.

a. Opvolging bevindingen en aanbevelingen

Het Fonds heeft een robuust proces ingericht om de opvolging van de aanbevelingen te bewaken. De actiepunten worden

in de bestuursvergadering gevolgd en besproken en de wijze van opvolging op de actielijst bijgehouden. De

aanbevelingen worden in principe opgevolgd. Door de sleutelfunctiehouders is aan het juiste gremium gerapporteerd en

er zijn geen materiële bevindingen geconstateerd.

b. Algemene gang van zaken

De VC volgt de mening van het Fonds dat het een voldoende robuust proces heeft om wijzigingen in wet- en regelgeving

en overeenkomsten tijdig te implementeren en interne en externe ontwikkelingen voldoende adequaat volgt. Het Fonds

wordt actief over wijzigingen in wet- en regelgeving en andere belangrijke ontwikkelingen geadviseerd door externe

adviseurs en de ambtelijk secretaris. Het Fonds voldoet aan de normen met betrekking tot risicohouding,

beleidsuitgangspunten en haalbaarheidstoets. Periodiek verdiept het Fonds zich in de toekomstbestendigheid van het

Fonds, waarbij tot nu toe steeds de conclusie is getrokken dat het Fonds zeker tot en met de implementatie van het

pensioenakkoord zelfstandig zal doorgaan om toezicht op een evenwichtige verdeling van de buffers te houden. Medio

2021 heeft in het kader van het pensioenakkoord verkennende gesprekken plaatsgevonden met Aegon waarbij de

mogelijkheden tot een buy-out voor gepensioneerden en slapers zijn verkend. In 2022 zal een verdere verkenning van de

voor- en nadelen van verschillende scenario's voor de toekomst aan de hand van een document van WTW plaatsvinden.
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c. Governance

De VC deelt de mening van het Fonds dat de organisatie zodanig is ingericht dat goed bestuur is gewaarborgd, er sprake

is van een heldere taakverdeling en een beheerste en integere bedrijfsvoering is geborgd. Het bestuur houdt zich goed

aan de ingerichte processen en bewaakt de compliance actief. De sleutelfuncties zijn deugdelijk ingericht en opgenomen

in het organogram. De VC heeft kunnen vaststellen dat oordeelsvorming en besluitvorming op een toereikende en

evenwichtige wijze heeft plaatsgevonden waarbij de vastlegging inzicht biedt in de overwegingen en de wijze waarop

belangen worden geraakt en afgewogen. Door het Fonds wordt goed en volledig genoeg informatie aan het VO verschaft

en tijdig advies gevraagd. Ten aanzien van het uitbestedingsbeleid volgt het Fonds een bestendige gedragslijn, waarbij in

de normen in wet- en regelgeving inmiddels wordt voldaan. 

d. Geschiktheid

De VC volgt de mening van het Fonds dat het voldoet aan de normen voor geschiktheid en betrouwbaarheid van het

bestuur, inclusief het extra toegevoegde aandachtsgebied ICT, tijdbeslag en een adequaat programma voor permanente

educatie heeft om de geschiktheid op peil te houden. Door het Fonds worden regelmatig kennissessies georganiseerd

over relevante ontwikkelingen op pensioengebied waaronder het nieuwe pensioenstelsel. Het Fonds treft de nodige

voorzieningen voor het verantwoordingsorgaan, waaronder educatie om te zorgen dat het verantwoordingsorgaan zijn

taak naar behoren kan uitvoeren. Ondanks de inspanningen van het Fonds om voldoende diversiteit in de samenstelling

van de fondsorganen te realiseren, blijft dit een uitdaging voor het Fonds gezien de samenstelling van het

deelnemersbestand. De VC heeft begrip hiervoor. Een zelfevaluatie door bestuur en VO heeft in 2021 niet

plaatsgevonden. De VC heeft hier een kritische kanttekening bij geplaatst.

e. Beleggingen

De VC deelt de mening van het Fonds dat het voldoet aan de normen voor de strategie, beleid en algemene oriëntatie

met betrekking tot de beleggingen, alsmede de uitvoering en monitoring van het beleggingsproces. Medio 2021 is een

nieuwe ALM studie uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze studie is het beleggingsplan 2022 vastgesteld met

een gewijzigde normportefeuille. Het Fonds heeft in 2021 belangrijke stappen gezet bij het formuleren van het eigen

MVB-beleid. De VC volgt het Fonds dat ten aanzien van de beleggingen wordt voldaan aan het algemene

uitbestedingsbeleid en het Fonds de verantwoordelijkheid voor de uitbestede werkzaamheden op beleggingsgebied kan

dragen. 

f. Risico's

De VC heeft kunnen constateren dat er sprake is van een continu proces van systematisch analyseren en beheersen van

financiële en niet financiële risico's (waaronder integriteit, belangenverstrengeling en compliance). Het risicobeheer is

adequaat verankerd in de bestuurscyclus. Afwegen van risico's wordt bovendien aantoonbaar gebruikt bij de

besluitvorming. Binnen het risicomanagement zijn in 2021 geen wijzigingen aangebracht. 

De VC volgt de mening van het Fonds dat het voldoet aan de normen met betrekking tot de algemene beginselen

risicobeheer en de Interne audit en actuariële functie deugdelijk heeft ingericht. De VC is van mening dat het Fonds

systematisch de uitbestedingsrisico's kritisch analyseert en deze goed beheerst. De eigenrisicobeoordeling is uitgevoerd

in 2021 en het Fonds voldoet aan de normen voor integriteits- en ICT-risico's.

g. Communicatie

De VC deelt de mening van het Fonds dat het een adequaat communicatiebeleid voert en de voorgeschreven informatie

tijdig en in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen verstrekt. Eind 2020 heeft het Fonds het Communicatiebeleidsplan

2021-2024 vastgesteld waarin invulling wordt gegeven aan de pensioencommunicatie op strategisch, tactisch en

operationeel niveau. Vervolgens stelt het Fonds jaarlijks het communicatiejaarplan, de jaarkalender en de bijbehorende

begroting vast. Het communicatiejaarplan is thematisch met speerpunten opgebouwd. Het Fonds hecht aan inzicht in de

effectiviteit van de communicatie-inspanningen en toetst dit regelmatig bij de deelnemers. In 2021 heeft het Fonds een

deelnemerspanel georganiseerd. De VC volgt de mening van het Fonds dat het op een duidelijke, evenwichtige en

correcte wijze heeft gecommuniceerd. De informatie aan individuele deelnemers alsmede de website zijn adequaat en

conform de normen ingericht.
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De visitatiecommissie

Frans Lemkes

Jacques Nieuwenhuizen

Herma Polee
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1                BALANS PER 31 DECEMBER

(na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten)

(x € 1.000)
2021 2020

ACTIVA

Beleggingen voor risico pensioenfonds  (1) 422.631 341.616

Verzekerd deel technische
voorzieningen  (2) 551.833 617.764

Vorderingen en overlopende activa  (3) 1.200 3.964

Overige activa  (4) 2.203 2.174

 977.867 965.518

PASSIVA

Stichtingskapitaal en reserves  (5)

Premiedepot 3.722 2.787

Algemene reserve 204.132 147.445

207.854 150.232

Technische voorzieningen voor risico
pensioenfonds  (6) 769.321 814.556

Overige schulden en overlopende
passiva  (7) 692 730

 977.867 965.518

(*) De nummering verwijst naar de toelichting

2021 2020

Dekkingsgraad op basis van FTK (in %)

Actuele dekkingsgraad 126,5 118,1

Beleidsdekkingsgraad 124,6 114,6
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(x € 1.000)
2021 2020

BATEN

Premiebijdragen van werkgevers en
werknemers  (8) 15.637 14.605

Beleggingsresultaten voor risico
Pensioenfonds  (9) 64.506 37.612

Overige baten  (10) 5 -

80.148 52.217

LASTEN

Pensioenuitkeringen inclusief afkopen  (11) 23.405 22.119

Pensioenuitvoeringskosten  (12) 249 274

Mutatie technische voorzieningen voor
risico pensioenfonds  (13)

Pensioenopbouw 21.124 18.156

Rentetoevoeging -4.339 -2.440

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en
afkopen -23.463 -22.207

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten -80 -112

Wijziging uit hoofde van overdracht van
rechten 28 507

Wijziging marktrente -49.912 82.060

Wijziging actuariële uitgangspunten 1.854 -16.784

(Overige) toeslagen 12.630 3.035

Overige wijzigingen -3.077 978

-45.235 63.193

Mutatie verzekerd deel technische
voorzieningen  (14) 65.931 -24.175

Saldo waardeoverdrachten risico
pensioenfonds  (15) -128 -490

(Her-)verzekeringen  (16) -21.697 -19.914

Overige lasten  (17) 1 -

(*) De nummering verwijst naar de toelichting

22.526 41.007

Saldo van baten en lasten 57.622 11.210
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Bestemming van het saldo van baten en
lasten

Mutatie algemene reserve 56.687 10.929

Mutatie premiedepot 935 281

57.622 11.210
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3                KASSTROOMOVERZICHT

(x € 1.000)

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

2021 2020

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

Ontvangen premiebijdragen voor risico
pensioenfonds 18.399 14.093

Ontvangen waardeoverdrachten voor risico
pensioenfonds 682 528

Betaalde pensioenuitkeringen -23.430 -22.088

Verzekerd deel Aegon 21.743 20.004

Betaalde waardeoverdrachten voor risico
pensioenfonds -598 -

Betaalde herverzekeringspremie Zwitserleven -44 -34

Betaalde pensioenuitvoeringskosten -217 -542

Overige baten en lasten 4 -

16.539 11.961

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Ontvangen inzake verkopen beleggingen 22.735 -

Betaald inzake aankopen beleggingen -40.016 -10.550

Ontvangen directe beleggingsopbrengsten 506 506

Overige ontvangsten en uitgaven inzake
beleggingen * 1.161 -1.970

Betaalde kosten van vermogensbeheer -896 -423

-16.510 -12.437

Mutatie liquide middelen 29 -476

* Schulden uit hoofde van beleggingstransacties. Zie ook toelichting op de balans.

Samenstelling geldmiddelen

2021 2020

Liquide middelen per 1 januari 2.174 2.650

Mutatie liquide middelen 29 -476

Liquide middelen per 31 december 2.203 2.174
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4                ALGEMENE TOELICHTING

Inleiding

Het doel van Stichting Pensioenfonds Avebe, statutair gevestigd te Veendam (hierna 'het Pensioenfonds') is het nu en in

de toekomst verstrekken van uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden ter zake van ouderdom en overlijden.

Tevens verstrekt het Pensioenfonds uitkeringen aan arbeidsongeschikte deelnemers. Deze doelstelling is nader

uitgewerkt in onder andere de statuten, het pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst en de Actuariële en

Bedrijfstechnische Nota van Stichting Pensioenfonds Avebe. 

Overeenstemmingsverklaring

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9,

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Avebe heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van 7 juni 2022

en getekend op 7 juni 2022.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand verslagjaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand

jaar, met uitzondering van de toegepaste schattingswijzigingen zoals opgenomen in paragraaf "Schattingswijzigingen".

Schattingswijzigingen

Partnerfrequentie model

Ultimo jaar zijn de partnerfrequenties aangepast conform "CBS uitgebreid". Voorheen waren de partnerfrequenties tot de

pensioendatum gelijk aan 100%. Deze aanpassing heeft geleid tot een € 2.597 lagere Technische Voorziening. De impact

van deze wijziging op de bij Aegon verzekerde Technische Voorziening bedraagt  -/- € 2.362.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat tevens de functionele valuta is. Alle bedragen zijn vermeld in

duizenden euro's, tenzij anders aangegeven. Alle financiële informatie in euro's is afgerond op het dichtstbijzijnde

duizendtal.

Beleggingen en pensioenverplichtingen worden gewaardeerd op reële waarde.

Overige activa en passiva worden bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde, tenzij anders is vermeld. Na eerste

verwerking worden deze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Voor zover noodzakelijk, wordt op activa een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de

toelichting.
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Opname in de balans en staat van baten en lasten

Een actief is in de balans opgenomen, als het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar het

pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar is vastgesteld. 

Een verplichting is in de balans opgenomen, als het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met

een uitstroom van middelen en de waarde daarvan betrouwbaar is vastgesteld.

Een actief of verplichting is niet (meer) in de balans opgenomen:

 Als door een transactie (nagenoeg) alle toekomstige economische voordelen en (nagenoeg) alle risico's van een

actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen.

 Vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige

economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Hierdoor kan sprake zijn

van een post "nog af te wikkelen transacties", die zowel een actief als een passief kan zijn.

Baten zijn in de staat van baten en lasten opgenomen, als een vermeerdering van het economisch potentieel 

-samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting- heeft plaatsgevonden

en de waarde daarvan betrouwbaar is vastgesteld.

Lasten zijn in de staat van baten en lasten opgenomen, als een vermindering van het economisch potentieel 

-samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting- heeft plaatsgevonden

en de waarde daarvan betrouwbaar is vastgesteld.

Saldering van een actief en een verplichting

Een actief en een verplichting zijn gesaldeerd (netto) opgenomen, als er sprake is van een wettelijke of contractuele

bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen én de intentie bestaat om de posten

op deze wijze af te wikkelen. De hiermee samenhangende rentebaten en rentelasten zijn eveneens gesaldeerd

opgenomen.

Schattingen en veronderstellingen

De opstelling van de jaarrekening volgens Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereist dat het bestuur oordelen

vormt en schattingen en veronderstellingen maakt, die van invloed zijn op de grondslagen en de gerapporteerde waarde

van activa, verplichtingen, baten en lasten.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende

andere factoren, die -gegeven de omstandigheden- als redelijk zijn beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis

voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen, die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt.

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen zijn

opgenomen:

 in het verslagjaar waarin de schatting is herzien, als de herziening alleen voor dat verslagjaar gevolgen heeft, of

 in het verslagjaar van herziening en toekomstige verslagjaren, als de herziening gevolgen heeft voor zowel het

verslagjaar als toekomstige verslagjaren.

Schattingen worden onder andere gebruikt bij het bepalen van de grondslagen voor beleggingen en voorzieningen. In de

paragraaf "Schattingswijzigingen" zijn de ultimo 2021 gewijzigde schattingen toegelicht.

Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen

Er is geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Alle

waardeveranderingen van beleggingen, inclusief transactiekosten, provisies, valutakoersverschillen, e.d., zijn als

beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen.
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Vreemde valuta

Activa en verplichtingen in vreemde valuta zijn omgerekend naar euro's tegen de koers per balansdatum. Deze

waardering is onderdeel van de waardering tegen reële waarde.

Baten en lasten uit transacties in vreemde valuta's zijn omgerekend naar euro's tegen de koers per transactiedatum. Alle

valutakoersverschillen zijn verwerkt in de staat van baten en lasten.

SPECIFIEKE GRONDSLAGEN

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Beleggingen voor risico pensioenfonds

Algemeen

De beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde. 

Participaties in beleggingsinstellingen, die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen worden gerubriceerd en

gewaardeerd volgens de grondslagen van dat soort beleggingen.

(Reële) waardebepaling

De beleggingen van het pensioenfonds worden gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum. De meerderheid

van de financiële instrumenten van het pensioenfonds bestaat uit participaties in beleggingsfondsen. Deze worden

gewaardeerd door gebruik te maken van de intrinsieke waarde. Binnen de beleggingsfondsen worden derivaten

gewaardeerd door gebruik te maken van netto contante waardeberekeningen. Het is gebruikelijk en mogelijk om de reële

waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen. Slechts indien de reële waarde van een

belegging niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats op basis van geamortiseerde kostprijs.

Voor financiële instrumenten zoals beleggingsvorderingen en -schulden geldt dat de boekwaarde de reële waarde

benadert als gevolg van het korte termijn karakter van de vorderingen en schulden. De boekwaarde van alle activa en de

financiële verplichtingen op balansdatum benadert de reële waarde.

Vastgoedbeleggingen

Beursgenoteerde (indirecte) vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende beurskoers.

Niet-beursgenoteerde (indirecte) vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde welke is bepaald op

basis van de door de vermogensbeheerder van het fonds afgegeven intrinsieke waarde, zijnde een benadering van de

marktwaarde.

Aandelen

Beursgenoteerde aandelen zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum.

Niet-beursgenoteerde (participaties in) aandelen(fondsen) zijn gewaardeerd op basis van de intrinsieke waarde, die de

reële waarde van de onderliggende beleggingen representeert.

Vastrentende waarden

Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd

tegen de per balansdatum geldende beurskoers, verhoogd met de lopende intrest.

Niet aan een beurs genoteerde fondsen zijn gewaardeerd tegen de reële waarde op basis van de door de

vermogensbeheerder van het fonds laatst afgegeven intrinsieke waarde.

De deposito's zijn gewaardeerd tegen reële waarde op de balansdatum.
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Overige beleggingen

Onder overige beleggingen worden banksaldi van beleggingsrekeningen en vordering / schulden uit hoofde van

beleggingstransacties opgenomen. Deze zijn gewaardeerd op basis van de reeële waarde.

Verzekerd deel technische voorzieningen

Uitgaande herverzekeringspremies worden verantwoord in de periode waarop de herverzekering

betrekking heeft.

Vorderingen uit herverzekeringscontracten op risicobasis worden verantwoord op het moment dat de verzekerde

gebeurtenis zich voordoet. Bij de waardering worden de herverzekerde uitkeringen contant gemaakt tegen de

rentetermijnstructuur, onder toepassing van de actuariële grondslagen van het Pensioenfonds. Vorderingen uit

herverzekeringscontracten die classificeren als garantiecontracten worden gelijkgesteld aan de hiertegenover staande

voorziening voor pensioenverplichtingen. 

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na eerste verwerking,

worden vorderingen gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen sprake is van

transactiekosten) onder aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderingen, indien sprake is van oninbaarheid.

Overige activa

Onder overige activa zijn liquide middelen opgenomen, voor zover dit onmiddellijk opeisbare banktegoeden zijn. Liquide

middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties zijn opgenomen onder beleggingen.

Stichtingskapitaal en reserves

De reserves worden met name gevormd door de algemene reserve. De algemene reserve houdt rekening met de

financiële positie en de aard en omvang van de risico's die het Pensioenfonds loopt. De algemene reserve is bedoeld

voor het opvangen van de verzekeringstechnische risico's en beleggingsrisico's. Het jaarresultaat zal toegevoegd of

onttrokken worden aan de algemene reserve.

Algemeen

Stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het

vreemd vermogen, inclusief de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds en overige

technische voorzieningen, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen.

In de toelichting wordt opgenomen het krachtens de Pensioenwet minimaal vereiste eigen vermogen volgens de in het

Besluit financieel toetsingskader voorgeschreven berekeningsmethodiek als het surplusvermogen.

Het pensioenvermogen omvat het stichtingskapitaal, de reserves (exclusief het premiedepot) en de technische

voorzieningen voor risico fonds.

Premiedepot

Vanaf 1 januari 2019 wordt  een premiesystematiek toegepast op basis van een 120-maands voortschrijdend gemiddelde

van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuren. Het positieve verschil tussen de feitelijke premie en de gedempte

kostendekkende premie wordt vanaf 2019 in een premiedepot gestort. 

Mocht de feitelijke premie in de toekomst niet meer voldoende zijn om de gedempte kostendekkende premie te dekken,

dan vindt allereerst een onttrekking uit het depot plaats alvorens de opbouw naar evenredigheid wordt verlaagd.
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Technische voorzieningen voor risico pensioenfonds

Voorziening pensioenverplichtingen

De voorziening pensioenverplichtingen (inclusief het bij Aegon verzekerde deel) wordt gewaardeerd op reële waarde 

(marktwaarde). De reële waarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de beste inschatting van

toekomstige kasstromen die samenhangen met de op balansdatum onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen.

Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale aanspraken en de onvoorwaardelijke 

(toezeggingen tot) toeslagen.

Bij de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds is uitgegaan van de op de

balansdatum geldende actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) en van de over de verstreken deelnemersjaren

verworven aanspraken. Jaarlijks wordt door het bestuur besloten of op de opgebouwde pensioenaanspraken

toeslagverlening kan worden toegepast. Alle per balansdatum bestaande toeslagbesluiten (ook voor toeslagbesluiten na

balansdatum voor zover sprake is van ex ante condities) zijn in de berekening begrepen. Er wordt geen rekening

gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen.

De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen per 31

december 2021:

Rentetermijnstructuur

De door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur ultimo boekjaar. Dit is de rentetermijnstructuur met toepassing van de

Ultimate Forward Rate (UFR). Het hanteren van de UFR houdt in dat voor ver in de toekomst liggende verplichtingen (20

jaar tot 60 jaar) een aangepaste rentecurve wordt gehanteerd. 

Overlevingstafels

Prognosetafel AG2020, startkolom 2022 (2020: Prognosetafel AG2020, startkolom 2021). Deze tafel is gecorrigeerd voor

het verschil tussen de gehele bevolking en de deelnemerspopulatie van het Pensioenfonds door gebruik te maken van

fondsspecifieke ervaringssterfte vastgesteld met behulp van het Towers Watson Ervaringssterftemodel 2020 (2020:

Towers Watson Ervaringssterftemodel 2020).

Partnerfrequentie

Onbepaald partnersysteem tot pensioeningang, daarna geldt het bepaalde partnersysteem.

Leeftijdsverschil man-vrouw

De partner van de mannelijke deelnemer wordt drie jaar jonger verondersteld. De partner van de vrouwelijke deelnemer

wordt drie jaar ouder verondersteld.

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is op opbouwbasis. Het nog niet opgebouwde deel is op risicobasis.

Voorziening onvoorwaardelijke toeslagverlening

De voorziening onvoorwaardelijke toeslagen bedraagt € 10.092 en is bepaald als het verschil tussen de contante waarde

van de betreffende aanspraken, op de door DNB gepubliceerde rekenrente en op een reële rekenrente op basis van de

verwachte toeslag per groep zoals hieronder weergegeven.

Er zijn twee verschillende groepen:

 Groep 1 heeft een toezegging ter hoogte van de CPI (afgeleid). De verwachte toeslag voor deze groep is gebaseerd

op de op het moment van waarderen gepubliceerde verwachting van de Europese Prijsinflatie, de HICPxT curve.

 Groep 2 heeft ook een toezegging ter hoogte van de CPI (afgeleid), maar deze is gemaximeerd op de laagste van de

stijging van de CAO bij Avebe en de 5-jaars gemiddelde overrente. Aangezien deze gemiddeld lager uit zal vallen dan

de CPI (afgeleid) bedraagt de verwachte toeslag voor deze groep gemiddeld 75% van de HICPxT curve*.

* De HICPxT (Harmonised Index of Consumer Prices ex Tobacco) is een inflatie-index die wordt gezien als de meest

betrouwbare voor inflatieontwikkelingen van de consumentenprijzen in de Eurozone.
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Voorziening voor toekomstige excassokosten

Kostenopslag ter grootte van 2,00% (2020: 2,00%) van de voorziening pensioenverplichtingen in verband met

toekomstige administratie- en excassokosten.

Voorziening voor zieken

Het pensioenfonds houdt een voorziening aan voor de verwachte toekomstige schadelast voor deelnemers die op de

balansdatum ziek zijn en naar verwachting arbeidsongeschikt zullen worden. De verplichting wordt geschat op tweemaal

de risicopremie voor arbeidsongeschiktheid.

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva zijn bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Daarna tegen

de geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde als er geen sprake is van transactiekosten).

Dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds wordt berekend door op balansdatum het balanstotaal minus de

kortlopende schulden te delen op de technische voorzieningen zoals opgenomen in de balans. 

Onder het FTK is de beleidsdekkingsgraad leidend voor alle beleidsmaatregelen. De beleidsdekkingsgraad is het

gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden en is daarmee minder afhankelijk van

dagkoersen. 

Vanaf ultimo 2015 moeten pensioenfondsen de (beleids)dekkingsgraad berekenen inclusief de voorziening en

beleggingen risico deelnemers, alsmede de (her-)verzekerde voorziening en vordering uit hoofde van deze 

(her-)verzekering. 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten en lasten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. De in de staat van baten en lasten

opgenomen posten zijn gerelateerd aan de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen. Zowel gerealiseerde als

ongerealiseerde resultaten zijn opgenomen in het resultaat.

Premiebijdragen van werkgevers en werknemers

Onder premiebijdragen wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het

verslagjaar verzekerde pensioenen. Premies zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds

(In)directe beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Directe beleggingsopbrengsten

Directe beleggingsopbrengsten zijn rentebaten en -lasten, dividenden, huuropbrengsten, e.d. Dividend is verantwoord op

het moment van betaalbaarstelling.

Indirecte beleggingsopbrengsten

Indirecte beleggingsopbrengsten zijn gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen en valutaresultaten:

 Er is geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen.

 Aankoopkosten zijn verwerkt in de reële waarde van de beleggingen.

 Verkoopkosten zijn verantwoord als onderdeel van de herwaarderingen.
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Kosten van vermogensbeheer

Onder kosten van vermogensbeheer worden de externe kosten verstaan. 

Verrekening van kosten

Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de opbrengsten gerelateerde transactiekosten,

provisies en valutaverschillen.

Overige baten

Overige baten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.

Pensioenuitkeringen inclusief afkopen

De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen.

Pensioenuitvoeringskosten

Pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. 

Mutatie technische voorzieningen voor risico pensioenfonds

Pensioenopbouw

Pensioenopbouw is de contante waarde van de pensioenaanspraken toegekend in het verslagjaar.

Rentetoevoeging

De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente op basis van de door DNB

gepubliceerde rentetermijnstructuur. De rentetoevoeging wordt tegen de rekenrente primo boekjaar berekend over de

beginstand en de mutaties gedurende het jaar.

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en afkopen

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen zijn vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de technische

voorzieningen. De afname van de voorzieningen is het bedrag dat vrijkomt voor de financiering van pensioenen in het

verslagjaar.

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten

Jaarlijks wordt 2,0% van de pensioenopbouw en de inkomende waardeoverdrachten toegevoegd aan de technische

voorziening ten behoeve van de pensioenuitvoeringskosten. Daarnaast valt 2% van de uitkeringen, afkopen en uitgaande

waardeoverdrachten vrij uit de technische voorziening ten behoeve van pensioenuitvoeringskosten (excassokosten). 

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

Hieronder zijn opgenomen de aan het verslagjaar toe te rekenen overdrachtswaarde van de overgenomen respectievelijk

overgedragen pensioenaanspraken met betrekking tot de actuariële waarde.

Wijziging marktrente

Jaarlijks wordt per 31 december de reële waarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de

actuele rentetermijnstructuur.

Mutatie verzekerd deel technische voorzieningen

Voor het verzekerd deel technische voorzieningen worden dezelfde grondslagen gebruikt als voor de technische

voorzieningen voor risico fonds.
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Saldo overdrachten van rechten voor risico pensioenfonds

Dit is het saldo van overgenomen en overgedragen pensioenaanspraken.

Overige baten

De overige baten worden opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen.

Overige lasten

De overige lasten worden opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen.

GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is volgens de directe methode opgesteld. Alle ontvangsten en uitgaven worden hierbij als zodanig

gepresenteerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen kasstromen uit pensioenactiviteiten en beleggingsactiviteiten.

Onder liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen, die onmiddellijk dan wel

op korte termijn opeisbaar zijn en niet het karakter van beleggingen hebben. Bankrekeningen die beheerd worden door

de vermogensbeheerder zijn hierin niet opgenomen.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS

(x € 1.000)

ACTIVA

1. Beleggingen voor risico pensioenfonds

Verloopoverzicht per beleggingscategorie

Vastgoed-
beleggingen Aandelen

Vastrentende
waarden

Overige
beleggingen Totaal

Stand per 1 januari 2021 19.661 278.770 42.849 336 341.616

Aankopen 4.036 34.480 500 - 39.016

Verkopen -2.700 -1.985 -18.050 - -22.735

Overige mutaties - - -1 -160 -161

Waardemutaties 1.743 62.737 415 - 64.895

Stand per 31 december 2021 22.740 374.002 25.713 176 422.631

Vastgoed-
beleggingen Aandelen

Vastrentende
waarden

Overige
beleggingen Totaal

Stand per 1 januari 2020 19.560 231.567 40.074 366 291.567

Aankopen - 10.520 2.030 - 12.550

Overige mutaties - - - -30 -30

Waardemutaties 101 36.683 745 - 37.529

Stand per 31 december 2020 19.661 278.770 42.849 336 341.616

Reële waarde

De waarderingsbases van alle beleggingen is de intrinsieke waarde. De marktwaarde is ontleent aan de meest recente

rapportages van de fundmanagers en de fund-to-fund managers. Deze rapportages zijn door een onafhankelijke

accountant gecontroleerd. Beleggingen waarvan de waardering op basis van de intrinsieke waarde plaatsvindt, zijn in de

tabel opgenomen onder 'Andere methode(n)'.

Waarderingsystematiek op basis van Richtlijn 290

Genoteerde
marktprijzen

Onafhankelijke
taxaties

NCW-
berekeningen

Andere
methode(n) Totaal

Per 31 december 2021

Vastgoedbeleggingen - - - 22.740 22.740

Aandelen - - - 374.002 374.002

Vastrentende waarden - - - 25.713 25.713

Overige beleggingen - - - 176 176

Totaal - - - 422.631 422.631

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds Avebe

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
73



Genoteerde
marktprijzen

Onafhankelijke
taxaties

NCW-
berekeningen

Andere
methode(n) Totaal

Per 31 december 2020

Vastgoedbeleggingen - - - 19.661 19.661

Aandelen - - - 278.770 278.770

Vastrentende waarden - - - 42.849 42.849

Overige beleggingen - - - 336 336

Totaal - - - 341.616 341.616

Vastgoedbeleggingen

De vastgoedbeleggingen zijn als volgt gespecificeerd:

31-12-2021 31-12-2020

Specificatie naar soort:

Niet beursgenoteerde indirect vastgoed beleggingen 22.740 19.661

Aandelen

De aandelen zijn als volgt gespecificeerd:

31-12-2021 31-12-2020

Specificatie naar soort:

Niet beursgenoteerde indirecte aandelenbeleggingen 374.002 278.770

Er zijn geen stukken uitgeleend.

Vastrentende waarden

De vastrentende waarden zijn als volgt gespecificeerd:

31-12-2021 31-12-2020

Specificatie naar soort:

Liquiditeiten 383 -

Inflation linked bonds - 17.897

Hypotheekfonds 25.330 24.952

Totaal 25.713 42.849

De vastrentende waarden beleggingsfondsen zijn niet beursgenoteerd.

Er zijn geen stukken uitgeleend.
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Overige beleggingen

De overige beleggingen zijn als volgt gespecificeerd:

31-12-2021 31-12-2020

Specificatie naar soort:

Banksaldo beleggingsrekeningen 1.092 2.330

Schulden uit hoofde van beleggingstransacties * -1.000 -2.000

Te vorderen dividendbelasting 84 6

176 336

De overige beleggingen zijn niet zelfstandig beursgenoteerd.

* Dit betreft aankopen eind 2021, waarvan de settlement datum in 2022 ligt.

2. Verzekerd deel technische voorzieningen

2021 2020

Verloopoverzicht verzekerd deel technische voorzieningen:

Stand per 1 januari 617.764 593.589

Mutatie boekjaar * -65.931 24.175

  
Stand per 31 december 551.833 617.764

* Deze mutatie staat verder toegelicht onder punt 14 mutatie verzekerd deel technische voorzieningen op de staat van

baten en lasten.

3. Vorderingen en overlopende activa

31-12-2021 31-12-2020

Vordering op Aegon uit hoofde van verzekering deel TV 17 19

Terug te ontvangen herverzekeringspremie 4 4

Vordering op werkgever(s) 1.179 3.941

Totaal 1.200 3.964

De vordering op werkgever(s) bestaat voornamelijk uit op balansdatum verschuldigde pensioenpremies en door te

belasten kosten. 

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

31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen (ABN AMRO Bank N.V.) 2.203 2.174

Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen, die onmiddellijk dan

wel op korte termijn opeisbaar zijn en niet het karakter van beleggingen hebben. Bankrekeningen die beheerd worden

door de vermogensbeheerder zijn onder de overige beleggingen opgenomen.
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PASSIVA

5. Eigen vermogen

Mutatieoverzicht eigen vermogen

Premiedepot
Algemene

reserve Totaal

Stand per 1 januari 2021 2.787 147.445 150.232

Uit bestemming saldo van baten en lasten 935 56.687 57.622

Stand per 31 december 2021 3.722 204.132 207.854

Premiedepot
Algemene

reserve Totaal

Stand per 1 januari 2020 2.506 136.516 139.022

Uit bestemming saldo van baten en lasten 281 10.929 11.210

Stand per 31 december 2020 2.787 147.445 150.232

Solvabiliteit/dekkingsgraad

31-12-2021

In %

31-12-2020

In %

Solvabiliteit

Pensioenvermogen 973.453 126,5 962.001 118,1

Af: technische voorzieningen 769.321 100,0 814.556 100,0

Eigen vermogen, excl. premiedepot 204.132 26,5 147.445 18,1

Af: vereist eigen vermogen 88.985 11,5 79.889 9,8

Vrij vermogen 115.147 15,0 67.556 8,3

Minimaal vereist eigen vermogen 26.926 3,5 28.509 3,5

Actuele dekkingsgraad 126,5 118,1

Beleidsdekkingsgraad 124,6 114,6

Reële dekkingsgraad 102,0 94,9

De vermogenspositie van het Pensioenfonds is toereikend, omdat het aanwezig vermogen van het fonds hoger is dan het

vereist eigen vermogen en het minimaal vereist eigen vermogen. 

In de reële dekkingsgraad wordt de verwachte stijging van de prijzen meegenomen als pensioenverplichting. Een reële

dekkingsgraad van 100% wil zeggen dat het Pensioenfonds volledig kan indexeren met de prijsinflatie conform een

toekomstbestendig indexatiebeleid. Het premiedepot wordt niet meegenomen in het eigen vermogen voor de

dekkingsgraad.
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Het verloop van de actuele dekkingsgraad is als volgt:

2021

%

2020

%

Dekkingsgraad per 1 januari 118,1 118,2

Premie -1,2 -1,0

Uitkeringen 0,5 0,6

Toeslagverlening -1,8 -0,5

Verandering van de rentetermijnstructuur 7,7 -11,6

Rendement op beleggingen 8,6 5,4

Overige oorzaken en kruiseffecten -5,4 7,0

Dekkingsgraad per 31 december 126,5 118,1

Herstelplan

De financiële positie van het pensioenfonds wordt bepaald aan de hand van de beleidsdekkingsgraad en de vereiste

dekkingsgraad (100% plus VEV) ultimo boekjaar. De beleidsdekkingsgraad moet ten minste het niveau hebben van de

vereiste dekkingsgraad. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds onder de vereiste dekkingsgraad ligt, is

sprake van een reservetekort en stelt het pensioenfonds een herstelplan op. Indien de beleidsdekkingsgraad ook lager is

dan de minimaal vereiste dekkingsgraad is tevens sprake van een dekkingstekort. 

Het pensioenfonds hoeft op het moment geen herstelplan in te dienen bij DNB. 
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6. Technische voorzieningen voor risico pensioenfonds

Mutatieoverzicht technische voorzieningen

2021 2020

Stand per 1 januari 814.556 751.363

Pensioenopbouw 21.124 18.156

Rentetoevoeging -4.339 -2.440

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en afkopen -23.463 -22.207

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten -80 -112

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 28 507

Wijziging marktrente -49.912 82.060

Wijziging actuariële uitgangspunten 1.854 -16.784

(Overige) toeslagen 12.630 3.035

Overige wijzigingen -3.077 978

Stand per 31 december 769.321 814.556

De totale technische voorzieningen zijn naar categorie van deelnemers als volgt samengesteld:

Aantal

31-12-2021

Aantal

31-12-2020

Deelnemers 1.072 281.901 1.096 319.986

Gewezen deelnemers 820 102.954 987 106.109

Pensioentrekkenden 2.029 357.399 2.019 363.844

Toekomstige kosten uitvoering pensioenregeling - 15.042 - 15.934

Voorziening voor zieken (uitlooprisico) - 2.131 - 1.890

Voorziening onvoorwaardelijke toeslag * - 9.894 - 6.793

3.921 769.321 4.102 814.556

* exclusief excasso-opslag van 2,0%.

Ultimo boekjaar is de gemiddeld gewogen discontovoet voor de technische voorzieningen risico pensioenfonds 0,52% 

(2020: 0,09%).

Per balansdatum zijn alle uit de pensioenregeling voortvloeiende aanspraken of rechten van deelnemers in de berekening

van de pensioenverplichtingen meegenomen.

Naar hun aard hebben de technische voorzieningen in het algemeen een langlopend karakter.
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Korte beschrijving van de pensioenregeling

De totale pensioenpremie ligt tussen 23,2% en 25,7% op basis van de volgende leidraad (jaarlijks ex-ante vastgesteld):

    Indien de gedempte kostendekkende premie lager is dan 23,2% bedraagt de totale pensioenpremie 23,2%;

    Indien de gedempte kostendekkende premie tussen 23,2% en 25,7% ligt, is de totale pensioenpremie gelijk aan de

gedempte kostendekkende premie;

   Indien de gedempte kostendekkende premie hoger dan 25,7% is, wordt de totale pensioenpremie gemaximeerd op

25,7% en wordt de opbouw  naar evenredig verlaagd, rekening houdend met een eventueel positief saldo in het

premiedepot.

In 2021 bedroeg de pensioenopbouw 1,738% (2020: 1,738%) van de gemaximeerde pensioengrondslag.

De uitvoeringsovereenkomst is per 1 januari 2020 met 5 jaar verlengd op basis van de nieuwe CAO-afspraken.

Bij het bepalen van de hoogte van de toeslag kijkt het Pensioenfonds naar twee indexen. Per groep is bepaald welke

index gegeven wordt. De indexen waar de hoogte van de toeslag van afgeleid wordt, betreffen:

 de Consumentenprijsindex alle huishoudens (afgeleid, basisjaar 2006 = 100), zoals gepubliceerd door het Centraal

Bureau voor de Statistiek ('CBS'). Deze prijsindex wordt tot op één decimaal nauwkeurig berekend over een periode

die loopt van de maand september van het voorgaande jaar ten opzichte van het consumentenprijsindexcijfer over de

maand september van het daaraan voorafgaande jaar. Ter verduidelijking: voor de toeslag per 1 januari 2021 kijkt het

Pensioenfonds naar de prijsindex berekend over de periode van september 2019 tot september 2020.

 De algemene loonontwikkeling volgens de CAO van Avebe (hierna: loonindex).

Naast de loon- en prijsindex is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds een belangrijke graadmeter. De

beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds was op 31 december 2021 124,6%.

 

7. Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2021 31-12-2020

Uitkeringen* 58 79

Belastingen en premies sociale verzekeringen 481 486

Te betalen kosten 147 115

Waardeoverdrachten 6 50

692 730

Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

* Deze post betreft een reservering voor onvindbaren. Vanaf 2014 heeft het pensioenfonds deze geheel in eigen beheer

opgenomen.

RISICOBEHEER

Integraal risicomanagement 

In de afgelopen jaren is toegewerkt naar een integraal risicomanagement. Deze ligt aan de basis van het

besluitvormingsproces van het bestuur van het pensioenfonds.
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Proces risicomanagement

In het kader van het risicomanagement wordt continu het volgende proces doorlopen:

1.   Aansluiting van het risicoprofiel op de strategie en de doelstellingen van het pensioenfonds;

2.   Identificatie van de risico's;

3.   Beoordeling van de kans en impact van de risico's gegeven de bestaande beheersing;

4.   Prioritering van de risicoaanpak, gegeven de bevindingen uit stap 3;

5.   Waar nodig: ontwikkeling of aanpassing van beleid;

6.   Implementatie van het (aangepaste) beleid;

7.   Monitoring en waar nodig bijstellen van uitvoering en/of beleid.

31-12-2021 31-12-2020

Het surplus/tekort op FTK-grondslagen is als volgt:

Technische voorzieningen 769.321 814.556

Buffers:

S1 Renterisico 6.193 2.086

S2 Risico zakelijke waarden 79.839 74.194

S3 Valutarisico 28.914 24.128

S4 Grondstoffenrisico - -

S5 Kredietrisico 1.443 817

S6 Verzekeringstechnisch risico 5.729 5.200

S7 Liquiditeitsrisico - -

S8 Concentratierisico - -

S9 Operationeel risico - -

S10 Actief beheerrisico 10.814 8.807

Diversificatie effect -43.947 -35.343

Totaal S (vereiste buffers) 88.985 79.889

Vereist vermogen (artikel 132 Pensioenwet) 858.306 894.445

Pensioenvermogen (totaal activa - schulden) 973.453 962.001

Surplus/Surplus 115.147 67.556

Risicomanagement

Waar relevant wordt bij elk besluit van het bestuur nagegaan wat dit betekent voor het management van de risico's. Het

risicoprofiel wordt periodiek gemonitord en beoordeeld wordt of de risicobeheersingsprocessen toereikend zijn en

voldoende zijn vastgelegd. Hierbij wordt tevens nagegaan of en zo ja in welke documenten de beheersing is vastgelegd,

of aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk zijn en zo ja, welke dit zijn. 

Het bestuur heeft op basis van de overall conclusie van het risicomanagement en de gescoorde risicomatrix

geconcludeerd dat het in control is.

Hierna wordt kort op de onderscheiden risico's ingegaan.
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Marktrisico's (S1 - S4)

Het marktrisico binnen de eigen beheer portefeuille omvat het renterisico, prijs(koers)risico en het valutarisico. De

strategie van het pensioenfonds met betrekking tot het beleggingsrisico wordt bepaald door de beleggingsdoelstellingen.

Het marktrisico wordt op dagelijkse basis beheerst door Aegon Investment Management in overeenstemming met de

aanwezige beleidskaders en richtlijnen. De overall marktposities worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur.

De beleggingsfondsen zijn multi-manager fondsen, wat inhoudt dat deze beleggingsfondsen het vermogen verdelen over

meerdere managers die elk een deel van het mandaat invullen. Periodiek wordt door de vermogensbeheerder

gerapporteerd in welke onderliggende managers wordt belegd.

Matching / Renterisico (S1)

Er bestaat een beperkt renterisico met betrekking tot de in eigen beheer gevormde voorziening voor de onvoorwaardelijke

toeslag. Omdat vanaf 1 januari 2014 nieuwe pensioenopbouw in eigen beheer plaatsvindt neemt het belang van dit risico

toe. Voor de nieuwe opbouw zal er sprake zijn van renterisico, dit is echter beperkt gezien de relatief kleine opbouw. Het

grootste deel van het renterisico ligt bij Aegon, omdat het pensioenfonds de pensioenaanspraken tot en met 2013 heeft

verzekerd bij Aegon.

De samenstelling van de vastrentende waarden naar looptijd is als volgt:

31-12-2021 31-12-2020

Resterende looptijd < 1 jaar 551 550

Resterende looptijd > 1 en < 5 jaar 389 4.573

Resterende looptijd 5-10 jaar 1.536 11.311

Resterende looptijd > 10 jaar 23.237 26.415

25.713 42.849

S2 Risico zakelijke waarden

Prijsrisico is het risico van wijzigingen in waarde door de ontwikkeling van marktprijzen. Het wordt veroorzaakt door

factoren gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren. Het prijsrisico wordt

gemitigeerd door diversificatie die onder meer is vastgelegd in de strategische beleggingsmix van het pensioenfonds.

Deze diversificatie vindt plaats door spreiding van de eigen beheer portefeuille over diverse beleggingscategorieën.

Binnen deze beleggingscategorieën wordt verder gespreid naar verschillende subcategorieën. Voor elke subcategorie is

een apart beleggingsfonds gekozen. 

31-12-2021

In %

31-12-2020

In %

Specificatie vastgoedbeleggingen naar aard:

Kantoren 3.888 17,1 2.825 14,4

Winkels 2.865 12,6 3.445 17,5

Woningen 9.210 40,5 7.417 37,7

Logistiek 5.685 25,0 5.141 26,2

Hotels 1.069 4,7 694 3,5

Overige 23 0,1 139 0,7

22.740 100,0 19.661 100,0
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31-12-2021

In %

31-12-2020

In %

Specificatie vastgoedbeleggingen naar regio:

Europa 22.740 100,0 19.661 100,0

31-12-2021

In %

31-12-2020

In %

Specificatie aandelen naar sector:

Duurzame consumentengoederen 47.171 12,6 19.069 6,8

Niet-duurzame consumentengoederen 24.816 6,6 40.264 14,4

Financiële instellingen 48.846 13,1 32.232 11,6

Gezondheidszorg 42.616 11,4 31.888 11,5

Industrie 38.586 10,3 29.890 10,7

Informatie technologie 96.815 25,9 69.812 25,0

Bouw- en grondstoffen 12.394 3,3 11.201 4,0

Telecommunicatie 33.305 8,9 24.371 8,7

Energie 8.846 2,4 4.705 1,7

Nutsbedrijven 2.357 0,6 2.099 0,8

Overige 18.250 4,9 13.239 4,8

374.002 100,0 278.770 100,0

31-12-2021

In %

31-12-2020

In %

Specificatie aandelen naar regio:

Europa 87.866 23,5 68.152 24,5

Noord-Amerika 167.982 45,0 107.633 38,6

Azië en Oceanië 105.926 28,3 91.697 32,9

Zuid-Amerika 9.445 2,5 8.126 2,9

Afrika 2.783 0,7 3.162 1,1

374.002 100,0 278.770 100,0

S3 Valutarisico

Het vermogen is belegd in diverse valuta. Door wisselkoersveranderingen loopt het pensioenfonds het risico dat

beleggingen minder waard worden. Om het valutarisico te beperken, dekt het pensioenfonds diverse valuta af. 

 De beleggingen in vastrentende waarden luiden in euro;

 Binnen de categorie aandelen wordt het valutarisico van de benchmarkposities van Amerikaanse dollar, het Britse

pond en Japanse yen voor circa 50% met valutatermijncontracten afgedekt naar euro;

 Bij onroerend goed en grondstoffen worden de valutarisico's afgedekt.
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De vreemde valutapositie voor en na afdekking door valutaderivaten is als volgt weer te geven:

Positie voor
afdekking

Valuta-
derivaten

Nettopositie na
afdekking 2021

Nettopositie na
afdekking 2020

EUR 87.653 101.127 188.780 163.179

USD 171.719 -83.533 88.186 67.058

GBP 22.874 -9.287 13.587 7.192

JPY 17.677 -7.504 10.173 9.573

Overige 121.900 - 121.900 94.608

421.823 803 422.626 341.610

S5 Kredietrisico

Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het pensioenfonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht

van tegenpartijen waarop het pensioenfonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan

partijen die obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito's worden geplaatst, marktpartijen waarmee Over The

Counter (OTC)-derivatenposities worden aangegaan en aan bijvoorbeeld (her-)verzekeraars. 

Aangezien de opgebouwde nominale aanspraken worden gegarandeerd door Aegon loopt het Pensioenfonds een

kredietrisico op Aegon. De credit rating voor Aegon was eind 2021 gelijk aan A- volgens S&P.

Binnen de eigen beheer portefeuille wordt belegd in verschillende beleggingsfondsen op het gebied van vastrentende

waarden waarin kredietrisico kan voorkomen. Het inflation linked bond beleggingsfonds belegt in inflatiegerelateerde

obligaties van geselecteerde landen. De kredietwaardigheid van deze landen wordt gemonitord door de

vermogensbeheerder. 

Door een spreiding over verschillende vastrentende waarden categorieën, het gebruik van restricties met betrekking tot

de kredietwaardigheid van instrumenten en het monitoren van deze richtlijnen, wordt het kredietrisico in de portefeuille

beperkt.

31-12-2021

In %

31-12-2020

In %

Specificatie vastrentende waarden naar sector:

Overheid - - 17.556 41,0

Hypotheken 25.330 98,5 24.952 58,2

Liquiditeiten 383 1,5 314 0,7

Overige - - 27 0,1

25.713 100,0 42.849 100,0

31-12-2021

In %

31-12-2020

In %

Specificatie vastrentende waarden naar regio:

Europa 25.713 100,0 42.849 100,0
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Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille kan het volgende overzicht

worden gegeven:

31-12-2021

In %

31-12-2020

In %

AAA 4.715 18,3 21.904 51,1

AA 20.615 80,2 20.604 48,1

Geen rating 383 1,5 341 0,8

25.713 100,0 42.849 100,0

Verzekeringstechnische risico's 

Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat voortvloeit uit mogelijke afwijkingen van actuariële inschattingen die

worden gebruikt voor de vaststelling van de technische voorzieningen en de hoogte van de premie. In de actuariële

analyse worden de afwijkingen geanalyseerd. De belangrijkste actuariële risico's zijn het langlevenrisico, het

overlijdensrisico (kortleven) en het arbeidsongeschiktheidsrisico.

Langlevenrisico

Langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van

de voorziening pensioenverplichtingen. Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen mogelijk niet

voor de uitkering van de pensioenverplichting aan deze langer levende deelnemers. 

Een groot deel van dit risico is ondergebracht bij Aegon. Door toepassing van Prognosetafel AG2020 (gecorrigeerd met

de fondsspecifieke correctiefactoren voor de ervaringssterfte) is bij het pensioenfonds het langlevenrisico voor een

belangrijk deel gewaardeerd in de voorziening pensioenverplichtingen.

Overlijdensrisico

Het overlijdensrisico houdt in dat het pensioenfonds in geval van overlijden mogelijk eerder dan verwacht een

nabestaandenpensioen moet toekennen, waarvoor door het pensioenfonds geen voorzieningen zijn getroffen. 

Arbeidsongeschiktheidsrisico

Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het pensioenfonds meer voorzieningen moet treffen voor

premievrijstelling bij invaliditeit en voor het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen dan was verwacht. 

Voor het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico wordt een risicopremie in rekening gebracht. Het verschil

tussen de risicopremie en de werkelijke kosten wordt verwerkt via het resultaat. De actuariële uitgangspunten voor de

risicopremies worden periodiek herzien. Daarnaast heeft het pensioenfonds het overlijdens- en

arbeidsongeschiktheidsrisico op stop-loss basis herverzekerd bij Zwitserleven.

Systeemrisico

Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer naar behoren

functioneert, waardoor beleggingen van het pensioenfonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk, hun

waarde kunnen verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit risico voor het pensioenfonds niet beheersbaar.
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S7 Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in

liquide middelen, waardoor het pensioenfonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het

liquiditeitsrisico binnen de eigen beheer portefeuille wordt door het pensioenfonds beheerst door voornamelijk gebruik te

maken van beleggingsinstellingen die dagelijkse liquiditeit kennen.

In principe zijn alle fondsen dagelijks verhandelbaar, behalve het MM Dutch Mortgage Fund en het TKPI European Real

Estate Fund. Hiermee is eind 2021 circa 88,5% van de eigen beheer portefeuille dagelijks verhandelbaar. Het

liquiditeitsrisico is derhalve beperkt.

S8 Concentratierisico

Concentraties kunnen ertoe leiden dat het pensioenfonds bij grote veranderingen in bijvoorbeeld de waardering 

(marktrisico) of de financiële positie van een tegenpartij (kredietrisico) grote (veelal financiële) gevolgen hiervan kan

ondervinden. Concentratierisico's kunnen optreden bij een concentratie in de beleggingsportefeuille in producten, regio's

of landen, economische sectoren of tegenpartijen. 

Om concentratierisico's in de beleggingsportefeuille te beheersen maakt het bestuur gebruik van beleggingsinstellingen

met een hoge mate van diversificatie door het beleggen in verschillende beleggingsinstrumenten, landen en regio's. Op

grond hiervan heeft het bestuur geconcludeerd dat er geen sprake is van concentratierisico's in de beleggingsportefeuille.

Operationeel  en uitbestedingsrisico

Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van gegevens, het

verloren gaan van informatie, fraude en dergelijke. Uitbestedingsrisico is het risico dat de continuïteit, integriteit en/of de

kwaliteit van de aan derden uitbestede werkzaamheden wordt geschaad. Het bestuur heeft alle uitvoerende en

ondersteuning bij beleidsvoorbereidende werkzaamheden uitbesteed aan de volgende partijen:

 Deelnemers, uitkeringen- en financiële administratie: Achmea Pensioenservices N.V.;

 Vermogensbeheer: Aegon Asset Management B.V.;

 Ambtelijk secretaris en bestuursondersteuning: Willis Towers Watson Retirement B.V.;

 Actuariële functie: Ernst & Young Actuarissen B.V.

 Risicobeheerfunctie: de heer Ratra (zelfstandige);

 Internal Audit functie: BDO Advisory B.V.

Het uitbestedingsrisico wordt op de volgende wijze beheerst:

 Het bestuur heeft een uitbestedingsbeleid. Hierin is onder andere opgenomen dat:

   a)   Partijen aantoonbaar moeten beschikken over goede kwaliteitsborgingssystemen;

   b)   De afspraken eenduidig moeten worden vastgelegd in marktconforme overeenkomsten;

   c)   Met alle partijen eenduidige Service Level Agreement (SLA) afspraken worden gemaakt;

   d)   Periodiek, in principe eenmaal per kwartaal, er aan het bestuur over de uitvoering wordt gerapporteerd; alle

relevante afwijkingen t.o.v. de norm worden dan binnen het bestuur besproken.

 Het bestuur monitort en houdt met behulp van de bestuursondersteuner toezicht op de uitbestedingspartners door

monitoring en op basis van de periodieke SLA rapportages en overige assurance rapportages;

 In principe minimaal eenmaal per jaar vindt een evaluatiegesprek met de uitbestedingspartners plaats, waar nodig

leidt dit tot aanpassing van de overeenkomst en/of SLA.
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IT-risico

IT-risico is het risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende integer, niet continu en/of onvoldoende

beveiligd worden ondersteund door IT. De meeste IT-risico's liggen bij de uitbestedingspartijen (Achmea

Pensioenservices, Aegon Assets Management en de ambtelijk secretaris). 

Het IT-risico wordt op de volgende wijze beheerst:

 Het pensioenfonds heeft een IT-beleid opgesteld, waarin de IT principes zijn beschreven en waarin is uitgewerkt hoe

het bestuur invulling geeft aan IT-risicobeheer en de IT-governance;

 Het IT-risicobeheer en de IT-governance zijn vormgegeven op basis van algemeen geaccepteerde standaarden, zoals

de ISO/IEC 27001/27002 (code voor informatiebeveiliging) en COBIT en de vier aandachtsgebieden (de 4 A's) uit het

Basiskader Infrastructuur & IT van DNB: Availability, Access, Accuracy en Agility;

 In overeenkomsten en SLA's met de uitbestedingspartners zijn ook de vereiste beheersingsmaatregelen met

betrekking tot IT opgenomen. Het bestuur monitort deze op basis van rapportages en waarnemingen. Hierbij wordt

vaak gebruikt gemaakt van rapportages, bijvoorbeeld ISAE 3402 en 3000 (type II).

Integriteitsrisico

Het integriteitsrisico is het risico dat de integriteit van het pensioenfonds wordt beïnvloed als gevolg van niet integere,

onethische gedragingen van het pensioenfonds, de medewerkers of van het bestuur in het kader van wet- en regelgeving

en maatschappelijke en door het pensioenfonds opgestelde normen. Het bestuur beheerst dit risico op de volgende wijze:

 Er is compliancebeleid en een adequate gedragscode opgesteld;

 Jaarlijks wordt de gedragscode geëvalueerd en worden nalevingsverklaringen ondertekend;

 De compliance officer houdt toezicht op de naleving van onder andere de integriteit;

 Er is sprake van een adequate functiescheiding; het vier ogen principe wordt strikt nageleefd;

 Bij de aanstelling van nieuwe bestuurders wordt getoetst of de betreffende persoon betrouwbaar en integer is. Voor

bestuursleden speelt ook DNB daarin een rol. DNB toetst vooraf de betrouwbaarheid en geschiktheid, en die

onafhankelijke toets is doorslaggevend;

 Bij partijen waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed wordt gecontroleerd of de gedragscode voldoet aan die van het

pensioenfonds;

 Er is een adequate procuratieregeling; betalingen en transacties zijn inzichtelijk en worden gecontroleerd; 

 Er vindt controle plaats op de beleggingsfondsen waarin belegd wordt.

Juridisch risico 

Het juridisch risico is het risico samenhangend met (veranderingen in en naleving van) wet- en regelgeving, het mogelijk

bedreigd worden van de rechtspositie van het pensioenfonds, met inbegrip van de mogelijkheid dat contractuele en

reglementaire bepalingen niet afdwingbaar of niet correct gedocumenteerd zijn.

Het bestuur beheerst dit risico onder andere op de volgende wijze:

 Het bestuur laat zich tijdens iedere bestuursvergadering voorlichten over de relevante (juridische) actualiteiten;

 Er is een uitbestedingsbeleid vastgelegd waarin een aantal vereisten is opgenomen. Op basis daarvan heeft het

bestuur, in overleg met de compliance officer, een checklist ontwikkeld, waarin de specifieke aandachtspunten zijn

opgenomen; 

 Het bestuur laat zich tijdens iedere bestuursvergadering voorlichten over de relevante (juridische) actualiteiten;

 De contracten, reglementen, statuten, e.d. worden juridisch uitgebreid beoordeeld door juristen van Willis Towers

Watson en Legaltree;

 Jaarlijks vindt er, op basis van wet- en regelgeving, een beoordeling van de juridische stukken plaats.

___________________________________________________________________________________________________________
Stichting Pensioenfonds Avebe

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
87



Communicatierisico

Het communicatierisico is het risico dat door onvoldoende, onjuiste of onvolledige communicatie de deelnemer niet goed

wordt geïnformeerd. Het bestuur vindt duurzame communicatie naar deelnemers en andere stakeholders van groot

belang. Om de risico 's als gevolg van het gedrag en de verwachtingen van de deelnemers te beheersen is het

communicatiebeleid ontwikkeld. De kern van het communicatiebeleid is het vergroten van het pensioenbewustzijn van de

deelnemers door hen zoveel mogelijk op maat te bedienen (door middel van segmentatie). Het beleid van het

pensioenfonds is om minimaal te voldoen aan de wettelijke vereisten. Daarnaast wil het pensioenfonds deelnemers een

reëel beeld geven van hun pensioensituatie zodat ze op basis daarvan kunnen bepalen of hun pensioeninkomen

voldoende is. Het bestuur heeft Willis Towers Watson aangesteld als communicatieadviseur en zet

communicatiemiddelen als website, pensioenplanner en nieuwsbrief in ter verhoging van de effectiviteit. De effectiviteit

van de communicatie wordt periodiek getoetst. 

Verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen

Er is sprake van een relatie tussen het pensioenfonds en de werkgevers en hun bestuurders.

Transacties met bestuurders

De bestuurders ontvangen geen beloning van het pensioenfonds. Wel ontvangt de afgevaardigde namens de

pensioengerechtigden een vergoeding vanuit de werkgever. Er zijn geen leningen verstrekt aan, noch is er sprake van

vorderingen op (voormalige) bestuurders.

Overige transacties met verbonden partijen

Inzake de uitvoeringsovereenkomst tussen het pensioenfonds en werkgever met betrekking tot de financiering van de

aanspraken en de uitvoering van de regeling wordt verwezen naar de uitvoeringsovereenkomst.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Langlopende contractuele verplichtingen

Het fonds heeft in 2020 een nieuwe administratieovereenkomst afgesloten met Achmea Pensioenservices N.V. Deze

overeenkomst loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. De jaarlijks te betalen vergoeding voor reguliere

werkzaamheden bedraagt 521. De totale verplichting voor de resterende looptijd bedraagt derhalve 1.042. Deze kosten

worden rechtstreeks door de werkgever betaald.

Gebeurtenissen na balansdatum

Wijziging Ultimate Forward Rate (Stap 2)

De technische voorzieningen zijn vastgesteld op basis van de rentetermijnstructuur van De Nederlandsche Bank per 31

december 2021 en de factoren zoals genoemd in de grondslagen bij de jaarrekening. De Nederlandsche Bank heeft

toegelicht dat de rentetermijnstructuur de komende jaren in vier stappen wordt gewijzigd. Een wijziging die volgt uit het

advies van de Commissie Parameters. Tezamen met het effect van de verwachte daling van het tienjaars

voortschrijdende gemiddelde van de rente zal een verhogend effect op de technische voorzieningen ontstaan wat een

drukkend effect op de dekkingsgraad heeft.

Als de Technische Voorziening ultimo 2021 reeds gebaseerd zou zijn op de nieuwe UFR parameters die van toepassing

zijn in 2022 dan zou de technische voorziening met circa € 3.701 stijgen. Omdat de verzekerde Technische Voorziening

op dezelfde grondslagen bepaald wordt, stijgt deze met circa € 1.603. De geschatte impact op de dekkingsgraad van

beide effecten is een daling van 0,4%-punt (van 126,5% naar 126,1%).
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Oekraïne Crisis

Rusland is op 24 februari 2022 Oekraïne binnengevallen. Het pensioenfonds had op 31 december 2021 voor ca. Euro

871.000 aan (indirecte) beleggingen in Rusland via de Aegon fondsen MM Emerging Markets Fund en het MM World

Equity Fund. Op basis van het beleggingsplan zijn de aandelen in het MM Emerging Markets Fund in januari 2022

verkocht waarmee voor een bedrag van ca. Euro 611.000 aan beleggingen uit Rusland is verkocht. Na het uitbreken van

de oorlog sloot de beurs in Moskou vrij snel voor buitenlandse beleggers. Daarmee bleek het niet meer mogelijk voor

Aegon om de aandelen te verkopen. Op 9 maart 2022 heeft er binnen het MM World Equity Fund een afwaardering op

Russische aandelen plaatsgevonden voor pensioenfonds Avebe van ca. Euro 115.000. Aegon is voornemens om, in

overleg met de manager, de betreffende aandelen, zodra dit weer mogelijk is, op een zo goed mogelijke manier te

verkopen.
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(x € 1.000)

8. Premiebijdragen van werkgevers en werknemers

2021 2020

Bijdragen werkgever, inclusief bijdrage werknemers 15.388 14.237

Premiebijdragen module I * - 94

Doorbelaste kosten 249 274

15.637 14.605

De totale bijdrage van werkgevers en werknemers bedraagt 24,4% (2020: 23,2%) van de loonsom.

* Eind 2020 is de maximale termijn van 15 jaar voor de overgangsregeling vroegpensioen verstreken. Per 2021 is

hierdoor de vrijwillige spaarpremie komen te vervallen.

De kostendekkende, de gedempte kostendekkende en feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet zijn als

volgt:

2021 2020

Kostendekkende premie 23.871 20.297

Gedempte kostendekkende premie * 15.355 14.149

Feitelijke premie 15.637 14.605

* De Pensioenwet staat toe dat een pensioenfonds een gedempte kostendekkende premie hanteert. Het pensioenfonds

maakt sinds 1 januari 2019 gebruik van deze mogelijkheid.

De samenstelling van de kostendekkende premie is als volgt:

2021 2020

Onvoorwaardelijke aanspraken 21.514 18.488

Opslag voor uitvoeringskosten 249 274

Solvabiliteitsopslag (Vereist Eigen Vermogen) 2.108 1.535

23.871 20.297

De samenstelling van de gedempte kostendekkende premie is als volgt:

2021 2020

Onvoorwaardelijke aanspraken 13.897 12.955

Opslag voor uitvoeringskosten 249 274

Solvabiliteitsopslag (Vereist Eigen Vermogen) 1.209 920

15.355 14.149
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9. Beleggingsresultaten voor risico Pensioenfonds

2021

Directe
beleggings-
opbrengsten

Indirecte
beleggings-
opbrengsten

Kosten van
vermogens-

beheer Totaal

Vastgoedbeleggingen 522 1.743 - 2.265

Aandelen - 62.737 - 62.737

Vastrentende waarden - 415 - 415

Overige opbrengsten en lasten -16 - -895 -911

506 64.895 -895 64.506

De kosten van de externe managers binnen de gehanteerde beleggingsfondsen worden direct binnen het

beleggingsfonds verrekend en zijn daardoor onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten. Transactiekosten zijn

onderdeel van de aan- en verkooptransacties van de beleggingsfondsen. Deze zijn eveneens onderdeel van de indirecte

beleggingsopbrengsten. De kosten van vermogensbeheer in bovenstaande tabel omvatten alleen de kosten die door de

custodian en vermogensbeheerder(s) direct bij het pensioenfonds in rekening zijn gebracht. 

De totale kosten van vermogensbeheer (exclusief transactiekosten) bedragen 3.309. Het gemiddeld belegd vermogen 

(inclusief gemiddelde verzekerd deel) bedraagt 384.281. De kosten van vermogensbeheer (excl. transactiekosten) als

percentage van het gemiddeld belegd vermogen zijn 0,73%. De transactiekosten bedragen 519 duizend, zodat de

transactiekosten als percentage van het belegd vermogen 0,14% zijn. 

2020

Directe
beleggings-
opbrengsten

Indirecte
beleggings-
opbrengsten

Kosten van
vermogens-

beheer Totaal

Vastgoedbeleggingen 525 101 - 626

Aandelen - 36.683 - 36.683

Vastrentende waarden - 745 - 745

Overige opbrengsten en lasten -19 - -423 -442

506 37.529 -423 37.612

10. Overige baten

2021 2020

Incidentele baten 5 -

11. Pensioenuitkeringen inclusief afkopen

2021 2020

Ouderdomspensioen 18.239 17.216

Partnerpensioen (inclusief ANW-hiaat) 4.933 4.721

Wezenpensioen 42 52

Arbeidsongeschiktheidspensioen 118 73

Afkopen 73 57

23.405 22.119

De toeslag van de uitkeringen per 1 januari 2021 zoals vastgesteld door het bestuur bedraagt 0,2% (2020: 1,7%).

De post afkopen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 503,24 (2020: € 497,27) per jaar overeenkomstig

artikel 16 van de Pensioenwet.
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12. Pensioenuitvoeringskosten

2021 2020

Accountantskosten 54 56

Sleutelfunctiehouders 55 86

Actuariskosten 27 32

Overige advieskosten 7 7

Overige algemene kosten 48 49

Bestuurskosten 58 44

249 274

2021 2020

Controle van de jaarrekening 44 44

Andere controlewerkzaamheden 10 12

54 56

Deze werkzaamheden zijn zowel in 2021 als 2020 uitgevoerd door KPMG Accountants N.V.

De accountantskosten hebben betrekking op de wettelijke controle van de jaarrekening en de verslagstaten door KPMG

Accountants N.V.

Bezoldiging personeelsleden

Bij het pensioenfonds zijn geen werknemers in dienst. De werkzaamheden worden verricht door werknemers die in dienst

zijn van de werkgever. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de werkgever.

Bezoldiging bestuurders

De bestuurders hebben geen bezoldiging. Wel ontvangt de afgevaardigde namens de pensioengerechtigden een

vergoeding via de werkgever.

13. Mutatie technische voorzieningen voor risico pensioenfonds

2021 2020

Pensioenopbouw 21.124 18.156

Rentetoevoeging -4.339 -2.440

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en afkopen -23.463 -22.207

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten -80 -112

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 28 507

Wijziging marktrente -49.912 82.060

Wijziging actuariële uitgangspunten 1.854 -16.784

(Overige) toeslagen 12.630 3.035

Overige wijzigingen -3.077 978

-45.235 63.193

Pensioenopbouw

Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw. Dit is het effect op de

voorziening pensioenverplichtingen van de in het verslagjaar opgebouwde nominale rechten ouderdomspensioen en

nabestaandenpensioen. Verder is hierin begrepen het effect van de individuele salarisontwikkeling.
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(Overige) toeslagen

Het pensioenfonds streeft ernaar de opgebouwde pensioenrechten van de actieve deelnemers jaarlijks aan te passen

aan de loonontwikkeling volgens de CAO. De toeslagverlening heeft een voorwaardelijk karakter. Dit betekent dat geen

recht op toeslagverlening bestaat en dat het niet zeker is of en in hoeverre in de toekomst toeslagverlening kan

plaatsvinden. Een eventuele achterstand in de toeslagverlening kan in principe worden ingehaald. In het bestuursverslag

is een uitgebreide uiteenzetting rondom de toeslagverlening opgenomen.

Rentetoevoeging

De voorziening pensioenverplichtingen is in het boekjaar opgerent met -/-0,533% (2020: -/-0,234%). Dit is de

éénjaarsrente uit de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per 31 december 2020.

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en afkopen

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de voorziening

pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten

behoeve van de financiering van de uitbetaling van pensioenen van de verslagperiode.

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten

In de voorziening pensioenverplichtingen is een voorziening opgenomen ter dekking van toekomstige excassokosten. Een

deel van deze voorziening valt vrij door het doen van uitkeringen in het boekjaar.

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

Onder toelichting 15 is de wijziging uit hoofde van overdracht van rechten opgenomen.

Wijziging marktrente

Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de

door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur.

Per 1 januari 2021 zijn de door DNB voorgeschreven UFR-parameters gewijzigd. Het effect hiervan bedraagt -5.920.  Het

effect in de ontwikkeling in de rente-termijnstructuur zelf bedraagt over het boekjaar -43.992. Beide effecten zijn

verantwoord onder het hoofd 'Wijziging marktrente'

Wijziging actuariële uitgangspunten

Jaarlijks worden de actuariële grondslagen en methoden ten behoeve van de berekening van de actuele waarde van de

voorziening pensioenverplichtingen beoordeeld en, indien nodig, herzien.

In 2021 maakt het pensioenfonds gebruik van Prognosetafel AG2020 met als startkolom 2022. De prognosetafel is

gecorrigeerd voor het verschil in sterfte tussen de gehele Nederlandse bevolking en de deelnemerspopulatie van het

pensioenfonds door gebruik te maken van de fondsspecifieke ervaringssterfte vastgesteld met behulp van het Willis

Towers Watson Ervaringssterftemodel 2020. 

Overige wijzigingen

Overige wijzigingen bestaat uit resultaat op sterfte, resultaat op arbeidsongeschiktheid en resultaat op mutaties.

14. Mutatie verzekerd deel technische voorzieningen

2021 2020

Wijziging rentetermijnstructuur 36.107 -58.303

Uitkeringen 21.268 19.948

Wijzigingen actuariële grondslagen - 12.490

Waardeoverdrachten, afkopen, resultaat op kanssystemen en overige mutaties 8.556 1.690

65.931 -24.175
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15. Saldo waardeoverdrachten risico pensioenfonds

2021 2020

Inkomende waardeoverdrachten 331 329

Inkomende waardeoverdrachten klein pensioen 395 161

Uitgaande waardeoverdrachten klein pensioen -598 -

128 490

Dit betreft de ontvangst van of betaling aan pensioenfonds of pensioenverzekeraar van respectievelijk de vorige of nieuwe

werkgever van de contante waarde van premievrije pensioenaanspraken van deelnemers die tot de ontslagdatum zijn

opgebouwd.

De toevoeging aan de technische voorziening uit hoofde van de overgenomen pensioenverplichtingen bedraagt  724 

(2020:  507). Het resultaat op de overgenomen pensioenverplichtingen bedraagt in 2021:  2 (2020:  -17).

De afname van de technische voorziening uit hoofde van de overgedragen pensioenverplichtingen bedraagt  696 

(2020:  0). Het resultaat op de overgedragen pensioenverplichtingen bedraagt in 2021:  98 (2020:  0).

16. (Her-)verzekeringen

2021 2020

Premie herverzekering Zwitserleven 44 34

Uitkeringen verzekerd deel Aegon -21.741 -19.948

-21.697 -19.914

17. Overige lasten

2021 2020

Overige lasten 1 -

Belastingen

De activiteiten van het pensioenfonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennootschapsbelasting.

Bestemming saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten wordt gemuteerd in het premiedepot en de algemene reserve.
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Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Avebe heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van 7 juni

2022.

Aldus opgesteld door het bestuur, 
 
 
 
E.M. Elderman 
Voorzitter 
 
 
G.J. de Vries 
Secretaris 
 
 
F. Oostland 
Vice-voorzitter 
 
 
D.K. Faber 
Lid 
 
 
 
Veendam, 7 juni  2022 
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OVERIGE GEGEVENS

Het saldo van baten en lasten wordt gemuteerd in het premiedepot en de algemene reserve.
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7                ACTUARIËLE VERKLARING

Opdracht

Door Stichting Pensioenfonds Avebe te Veendam is aan Ernst & Young Actuarissen B.V. de opdracht verleend tot het

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

Onafhankelijkheid

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

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

hoofde van de actuariële functie.

Gegevens

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

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

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

jaarrekening.

Afstemming accountant

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

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

en voor de beoordeling van de vermogenspositie als geheel heb ik de materialiteit bepaald op € 5,8 miljoen. Met de

accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde afwijkingen boven € 385 duizend te rapporteren. Deze afspraken

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

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

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

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

oordeel van belang zijn.

Werkzaamheden

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

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

De door het pensioenfonds verstrekte administratieve basisgegevens zijn zodanig dat ik die gegevens als uitgangspunt

van de door mij beoordeelde berekeningen heb aanvaard.

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

 de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen toereikend zijn

vastgesteld;

 de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten;

  het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent person regel.

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

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

financieel beleid van het pensioenfonds in aanmerking genomen.

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

onjuistheden van materieel belang bevatten.

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

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

mijn oordeel.
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Oordeel

Ik heb geconstateerd dat de verplichtingen van het pensioenfonds gedeeltelijk zijn herverzekerd bij Aegon door middel

van een garantiecontract en dit betrokken in mijn oordeel. De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de

beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel bezien, toereikend vastgesteld. 

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

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

de Pensioenwet. 

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

vermogen. 

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

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

voldoende. Daarbij is in aanmerking genomen dat de mogelijkheden tot het realiseren van de beoogde toeslagen beperkt

zijn.

In het kader van dit oordeel wijs ik nog op de ontwikkelingen na balansdatum als gevolg van de Oekraïne crisis, die in dit

jaarverslag zijn toegelicht.

Amsterdam, 7 juni 2022

drs. C.D. Snoeks AAG
verbonden aan Ernst & Young Actuarissen B.V
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8                CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Avebe

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van Stichting Pensioenfonds Avebe per 31 december 2021 en van het saldo van 
baten en lasten over 2021, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.  

Wat we gecontroleerd hebben 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Pensioenfonds Avebe (‘de Stichting’ of ‘het fonds’) te Veendam 
gecontroleerd.  

De jaarrekening bestaat uit:  

1 de balans per 31 december 2021; 

2 de staat van baten en lasten over 2021;  

3 het kasstroomoverzicht over 2021; en 

4 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 
toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze 
bevindingen ten aanzien van continuïteit, fraude en niet naleven wet- en regelgeving en de kernpunten van onze 
controle moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies. 

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

Samenvatting 

Materialiteit  

— Materialiteit van EUR 7,8 miljoen 

— Circa 0,8% van het pensioenvermogen 
 

Continuïteit, Fraude & Noclar 

— Continuïteit: geen significante continuïteitsrisico’s geïdentificeerd 

— Fraude en niet naleven wet- en regelgeving (Noclar): risico op het doorbreken interne 
beheersing door het bestuur 

 

Kernpunten 

— Waardering van de technische voorzieningen voor risico pensioenfonds 
 

Oordeel 

Goedkeurend  

Materialiteit 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald 
op EUR 7,8 miljoen (2020: EUR 7,8 miljoen). Voor de bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van het 
pensioenvermogen per 31 december 2021 (circa 0,8%). Wij beschouwen het pensioenvermogen als de meest 
geschikte benchmark, omdat het pensioenvermogen een bepalende factor is in de berekening van de 
(beleids)dekkingsgraad die de financiële positie van de Stichting weergeeft. Wij houden ook rekening met afwijkingen 
en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen 
materieel zijn.  

Wij hebben met het bestuur afgesproken dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven EUR 385.000 
rapporteren aan het bestuur alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant 
zijn. 
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Reikwijdte van de controle 

Uitbesteding van bedrijfsprocessen aan dienstverleners 

De Stichting heeft het beheer van de beleggingen uitbesteed aan Aegon Investment Management B.V. De 
pensioenadministratie is uitbesteed aan Achmea Pensioenservices N.V. 

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van informatie over de beleggingen en beleggingsopbrengsten die is 
verstrekt door Aegon Investment Management B.V. en informatie over de technische voorzieningen, premiebijdragen 
en pensioenuitkeringen en overige financiële posten die is verstrekt door Achmea Pensioenservices N.V.  

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor het verwerven van inzicht in de 
aard en de significantie van de door de dienstverleners verleende diensten en in het effect ervan op de voor de 
controle relevante interne beheersing van de Stichting. Op basis hiervan identificeren wij de risico’s op een afwijking 
van materieel belang en zetten wij controlewerkzaamheden op en voeren wij deze uit om op deze risico’s in te spelen. 

Bij de uitvoering van onze controle maken wij gebruik van de werkzaamheden en bevindingen van andere 
onafhankelijke accountants inzake de voor de Stichting relevante interne beheersingsmaatregelen van Aegon 
Investment Management B.V. en Achmea Pensioenservices N.V., zoals weergegeven in de specifiek daarvoor 
opgestelde (Standaard 3402 type II-) rapportages. 

Onze controlewerkzaamheden bestaan uit het bepalen van de minimaal verwachte interne beheersingsmaatregelen. 
Op basis daarvan evalueren wij de in de Standaard 3402-rapportage beschreven interne beheersingsmaatregelen, de 
verrichte werkzaamheden ter toetsing van de effectieve werking gedurende 2021 en de uitkomsten daarvan. Ook 
beoordelen wij de evaluatie door het bestuur van de kwaliteit van de uitbesteding aan Aegon Investment Management 
B.V. en Achmea Pensioenservices N.V. 

Wij hebben eigen gegevensgerichte analyses ten aanzien van premiebijdragen en uitkeringen uitgevoerd waarbij wij 
de uitkomsten hebben getoetst op basis van verwachtingen die wij zelf hiervoor hebben ontwikkeld. Wij hebben door 
middel van deelwaarnemingen mutaties in de pensioenadministratie, premiebijdragen en uitkeringen aan de hand van 
brondocumentatie bij de dienstverlener onderzocht. Daarnaast hebben wij de beleggingen en beleggingsstromen 
getoetst middels reconciliatie met de vermogensbeheerderrapportage en door aansluiting met door andere 
onafhankelijke accountants gecontroleerde jaarrekeningen. 

Door bovengenoemde werkzaamheden op de uitbestede bedrijfsprocessen en aanvullende eigen werkzaamheden 
hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de beleggingen, beleggingsstromen en -
opbrengsten, (mutaties in) deelnemergegevens en aanspraken die resulteren in (wijzigingen in) de technische 
voorzieningen, premiebijdragen en pensioenuitkeringen verkregen. 
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Controleaanpak continuïteit – geen significante continuïteitsrisico’s geïdentificeerd  

Het bestuur van de Stichting heeft zijn continuïteitsbeoordeling uitgevoerd en geen significante continuïteitsrisico’s 
geïdentificeerd. Onze procedures om de continuïteitsbeoordeling van het bestuur te beoordelen omvatten onder 
andere: 

— overwegen of de continuïteitsrisicoanalyse door het bestuur alle relevante informatie bevat waarvan wij als gevolg 
van de controle kennis hebben; 

— overwegen of actuariële ontwikkelingen (inclusief de voorzienbare trend in overlevingskansen) en de 
ontwikkelingen op financiële markten (inclusief ontwikkeling in de rentetermijnstructuur) aanleiding geven tot 
significante continuïteitsrisico; 

— analyse van de ontwikkeling van de financiële positie van de Stichting gedurende het boekjaar ten opzichte van 
wettelijke solvabiliteitseisen en ten opzichte van voorgaand boekjaar op indicatoren die kunnen duiden op 
significante continuïteitsrisico’s en het evalueren van de toelichting in de jaarrekening hieromtrent. 

De resultaten van onze risicobeoordeling procedures hebben geen aanleiding gegeven om additionele 
controlewerkzaamheden op de continuïteitsbeoordeling uit te voeren.  

Controleaanpak ten aanzien van risico’s op fraude en niet-naleven van wet- en regelgeving 

In de frauderisico paragraaf van het bestuursverslag beschrijft het bestuur de procedures ten aanzien van de risico’s 
op fraude en niet-naleven van wet- en regelgeving. 

In het kader van onze controle hebben wij inzicht verkregen in de Stichting en de bedrijfsomgeving, en hebben wij de 
opzet en de implementatie beoordeeld en, waar van toepassing, de effectieve werking getoetst van het 
risicomanagement van de Stichting met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving. Dit betreft tevens 
de interne beheersmaatregelen die aanwezig zijn bij de externe dienstverleners van de Stichting (zie paragraaf 
‘Reikwijdte van de controle’).  

Onze werkzaamheden omvatten onder andere het evalueren van de gedragscode, de klokkenluidersregeling, het 
incidentenregister en de procedures van de Stichting om aanwijzingen van mogelijke fraude en niet-naleven van wet-
en regelgeving te onderzoeken. Bovendien hebben wij inlichtingen ter zake ingewonnen bij het bestuur en de 
compliance officer. Wij hebben onder meer de volgende controlewerkzaamheden uitgevoerd: 

― evaluatie van nevenfuncties van bestuursleden, met speciale aandacht voor procedures en governance met 
betrekking tot mogelijke belangenconflicten. 

― evaluatie van correspondentie met regelgevende en toezichthoudende instanties (inclusief DNB en AFM). 

Daarnaast hebben wij werkzaamheden uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de wet- en regelgeving die op de Stichting
van toepassing is en hebben de volgende rechtsgebieden geïdentificeerd die de meest waarschijnlijke oorzaak zouden 
kunnen zijn voor een materieel effect op de jaarrekening: 
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- Pensioenwet; 

- Besluit Financieel toetsingskader pensioenfondsen (Bftp); 

- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); 

- Sanctiewetgeving. 

Wij hebben de risicofactoren voor fraude en niet-naleven van wet- en regelgeving geëvalueerd om na te gaan of deze 
factoren duiden op een risico op een afwijking van materieel belang in de jaarrekening.  

Wij beoordelen het veronderstelde frauderisico met betrekking tot de opbrengstverantwoording als niet relevant 
gezien de aard van de opbrengsten en aangezien de mogelijkheden tot het materieel beïnvloeden van de 
opbrengstverantwoording beperkt zijn.  

In overeenstemming met het bovenstaande en met de controlestandaarden hebben wij het volgende risico
geïdentificeerd ten aanzien van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving dat relevant is voor onze controle, 
inclusief de relevante veronderstelde risico’s vastgelegd in de controlestandaarden, en hebben hierop als volgt 
ingespeeld: 

— Doorbreken van interne beheersing door het bestuur (een verondersteld risico) 

— Risico:  

- Het bestuur is in een unieke positie om fraude te plegen door de mogelijkheid het proces van financiële 
verslaggeving en resultaten te manipuleren door middel van het doorbreken van de interne beheersing die 
anderszins effectief lijken te werken, zoals schattingen gerelateerd aan de waardering van de technische 
voorzieningen voor risico pensioenfonds. 

— Controleaanpak:  

- We hebben de opzet en de implementatie geëvalueerd en, waar passend geacht, de werking getoetst van de 
interne beheersingsmaatregelen die het frauderisico dienen te mitigeren, inclusief de interne 
beheersingsmaatregelen die aanwezig zijn bij de dienstverleners waaraan de Stichting bedrijfsprocessen 
heeft uitbesteed.  

- Wij hebben een analyse uitgevoerd om te identificeren of er sprake is van (administratieve) journaalposten 
met een hoger frauderisico. De uitkomst van deze evaluatie is dat wij geen (administratieve) journaalposten 
met een hoger frauderisico hebben geïdentificeerd.  

- Wij hebben significante schattingen alsook oordeelsvormingen en veronderstellingen van het bestuur met 
betrekking tot de waardering van de technische voorzieningen voor risico pensioenfonds geëvalueerd. Voor 
een omschrijving van onze werkzaamheden hieromtrent, verwijzen wij naar het kernpunt met betrekking tot 
de waardering van technische voorzieningen voor risico pensioenfonds. 

- We hebben elementen van onvoorspelbaarheid in onze controleaanpak opgenomen, zoals het uitvoeren van 
een negatief nieuwsonderzoek op het internet naar de leden van het bestuur. 
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Onze procedures om in te spelen op geïdentificeerde risico’s op fraude, hebben niet geleid tot een kernpunt van de 
controle.  

Wij hebben onze risico-inschatting en controleaanpak en resultaten gecommuniceerd aan het bestuur.  

Onze controlewerkzaamheden leidden niet tot aanwijzingen en/of andere redelijke vermoedens van fraude en niet-
nakomen van wet- en regelgeving die van materieel belang zijn voor onze controle. 

De kernpunten van onze controle 

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het belangrijkst waren 
tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij aan het bestuur 
gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken. In onze controle en bij de 
bepaling en evaluatie van onze kernpunten hebben wij rekening gehouden met de potentiële effecten van COVID-19 
op de Stichting en de jaarrekening. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing of uitbreiding van onze kernpunten. 

Wij hebben voor de waardering van beleggingen geen kernpunt aangemerkt. De waardering kan worden 
gecontroleerd met door andere onafhankelijke accountants gecontroleerde jaarrekeningen. Het schattingselement in 
de waardering van deze beleggingen is derhalve niet materieel en daarom hebben wij hiervoor geen kernpunt in onze 
controle opgenomen. Uiteraard hebben wij de beleggingen wel met de vereiste diepgang gecontroleerd om ons een 
oordeel over de jaarrekening als geheel te kunnen vormen. 
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Waardering van de technische voorzieningen voor risico pensioenfonds 

Omschrijving 
De technische voorzieningen voor risico pensioenfonds is een significante post op de balans van de Stichting die 
wordt gewaardeerd op reële waarde (marktwaarde). De waardering van de technische voorzieningen voor risico 
pensioenfonds komt tot stand door middel van een berekening waarin aanspraakgegevens van deelnemers met 
behulp van belangrijke schattingen over levensverwachtingen, kostenniveaus en arbeidsongeschiktheid worden 
vertaald naar verwachte toekomstige kasstromen (uitkeringen). De kasstromen worden contant gemaakt met 
gebruikmaking van de rentetermijnstructuur ultimo boekjaar zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank.  

Het maken van de schattingen vergt een hoge mate van oordeelsvorming door het bestuur, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van actuariële modellen en het bestuur zich laat adviseren door actuarieel deskundigen. Gezien de 
complexiteit en de invloed hiervan op de hoogte van de technische voorzieningen voor risico pensioenfonds, het 
saldo van baten en lasten, het eigen vermogen en de beleidsdekkingsgraad vormt de waardering van de 
technische voorzieningen voor risico pensioenfonds een kernpunt van onze controle. 

Het bestuur heeft in de grondslagen voor de waardering van activa en passiva de waarderingsgrondslagen en 
veronderstellingen voor de technische voorzieningen voor risico pensioenfonds opgenomen. Uit deze toelichting 
blijkt dat schattingswijzigingen hebben plaatsgevonden, welke zijn toegelicht in de algemene toelichting. In de 
risicobeheerparagraaf in de toelichting op de balans is de gevoeligheid van de berekening van de technische 
voorzieningen voor risico pensioenfonds voor schattingen uiteengezet. 

Onze aanpak 
Bij onze controle maken wij gebruik van de werkzaamheden van de certificerend actuaris die door de Stichting is 
aangesteld. Wij hebben bij aanvang van de controle en bij afronding ervan afstemming gehad met de certificerend 
actuaris over de te volgen aanpak, de attentiepunten en de uitkomsten.  

Wij hebben de door het bestuur gehanteerde schattingsmethoden en veronderstellingen geëvalueerd. Hierbij 
hebben wij de consistentie, prudentie en actualiteit van de schattingsmethode en veronderstellingen betrokken. Wij 
hebben de onderbouwing van de veronderstellingen door het bestuur geëvalueerd aan de hand van een toetsing 
van de historische betrouwbaarheid daarvan en algemeen geactualiseerde uitgangspunten zoals 
overlevingskansen. De gehanteerde schattingsmethoden en veronderstellingen hebben wij besproken met de 
certificerend actuaris. Wij hebben de actuariële verklaring zoals opgenomen in de overige gegevens en de 
werkzaamheden van de certificerend actuaris geëvalueerd. 

Onze werkzaamheden omvatten verder het evalueren van de uitkomst van de actuariële analyse van het saldo van 
baten en lasten in relatie tot eerder gemaakte schattingen en kasstroomprojecties. Tevens hebben wij de 
waarderingsgrondslagen en de juistheid en toereikendheid van de toelichtingen in de jaarrekening geëvalueerd.  

Onze observatie 

Wij vinden dat de waardering van de technische voorzieningen voor risico pensioenfonds in de jaarrekening op een 
evenwichtige wijze is bepaald. De toelichting op de samenstelling en het verloop van de technische voorzieningen 
voor risico pensioenfonds is toereikend.  

 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

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

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

— met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

— alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben een mindere diepgang dan onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de informatie die op grond van
Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Daarbij is het bestuur verantwoordelijk voor het 
voorkomen en ontdekken van fraude en de niet naleving van wet- en regelgeving en het nemen van maatregelen om 
de gevolgen, voor zover mogelijk, ongedaan te maken en herhaling te voorkomen. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de Stichting in staat is om haar werkzaamheden in 
continuïteit voort te zetten. Op grond van de genoemde verslaggevingsstelsels moet het bestuur de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de Stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur 
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

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

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
entiteit; 

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

— het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een entiteit haar continuïteit niet langer 
kan handhaven; 

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over 
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing. 

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met het bestuur 
hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of 
regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het 
maatschappelijk verkeer is. 

 

Amstelveen, 7 juni 2022 

KPMG Accountants N.V. 

 

 

N. ten Dam RA 
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1                VERLOOPSTAAT DEELNEMERS

2021

Aantal Aantal

2020

Aantal Aantal

Deelnemers

Stand vorig boekjaar 1.096 1.082

Nieuwe toetredingen 94 110

Ingang pensioen -44 -49

Revalidering -3 -1

Overlijden -3 -3

Ontslag met premievrije aanspraak -63 -44

Andere oorzaken -5 1

-24 14

Stand einde boekjaar 1.072 1.096

Gewezen deelnemers

Stand vorig boekjaar 987 1.014

Herintreding -21 -16

Ingang pensioen -56 -61

Revalidering 3 1

Overlijden -6 -10

Ontslag met premievrije aanspraak 63 44

Waardeoverdrachten -171 -

Andere oorzaken 21 15

-167 -27

Stand einde boekjaar 820 987

Pensioentrekkenden

Stand vorig boekjaar 2.019 1.968

Ingang pensioen 100 110

Overlijden -115 -90

Afkoop -22 -22

Toekenning nabestaandenpensioen 58 65

Andere oorzaken -11 -12

10 51

Stand einde boekjaar 2.029 2.019

3.921 4.102
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