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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard 

Nederland (HP Pensioenfonds). 

Dit is het eerste jaarverslag van het nieuwe HP Pensioenfonds na de fusie per 1 juli 

2014 met het EDS Pensioenfonds. 

 

Hewlett-Packard Nederland (HP) heeft in 2009 het bedrijf Electronic Data Systems 

(EDS) overgenomen. EDS had zijn eigen pensioenfonds. 

In het kader van de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden heeft HP de wens 

uitgesproken om alle pensioenverplichtingen bij één uitvoerder onder te brengen. 

Per 1 januari 2014 was een aanpassing van de pensioenregelingen in Nederland 

noodzakelijk in verband met wijziging van de fiscale wetgeving.   

Voorts hebben HP en de ondernemingsraad afspraken gemaakt over een nieuwe 

pensioenregeling per 1 januari 2014 voor alle werknemers van HP.   

Een van de voorwaarden om de nieuwe regeling bij het HP Pensioenfonds onder te 

brengen was de nadrukkelijke wens van HP om te streven naar een fusie met het EDS 

Pensioenfonds.  

 

Begin december 2013 is door alle bestuursleden van beide fondsen een 

intentieverklaring tot fusie ondertekend. Bij de fusie is het HP Pensioenfonds het 

zogenaamde verkrijgende fonds dus de naam van het fonds is niet gewijzigd. 

In dit verslag wordt uitvoerig ingegaan op het fusieproces.  

De fusie heeft formeel per 1 juli 2014 plaatsgevonden, maar voor dit jaarverslag is er 

van uitgegaan dat beide pensioenfondsen per 1 januari 2014 zijn samengevoegd. 

 

De financiële positie van het HP Pensioenfonds is in 2014 stabiel gebleven. 

De definitieve dekkingsgraad ultimo 2014 kwam uit op 113,5%. Dit is 2,1%-punt 

boven het niveau waarvan werd uitgegaan in het lange termijn herstelplan.  

De financiële positie van het pensioenfonds was ultimo 2014 nog niet voldoende.  

Het fonds heeft nog niet voldoende buffers, waardoor er sprake is van een 

zogenaamd reservetekort. Het eigen vermogen is lager dan het vereiste eigen 

vermogen waarbij een dekkingsgraad hoort van 114%. 

Met de invoering van het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) per 1 januari 2015 

is het lange termijn herstelplan van het fonds van rechtswege geëindigd. 

Omdat er nog steeds sprake is van een reservetekort zal het fonds vóór 1 juli 2015 

een nieuw herstelplan moeten opstellen gebaseerd op de normen van het nFTK.  

 

Naast de fusie wordt in dit jaarverslag ook aandacht besteed aan diverse andere 

ontwikkelingen bij ons pensioenfonds en in de pensioenwereld in 2014. 

Het bestuur wil hierbij iedereen bedanken die zich in het verslagjaar voor het 

pensioenfonds heeft ingezet. 
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1.  Meerjarenoverzicht 

          2014         2013         2012         2011        2010 

a. Aantallen       

Deelnemers 2.109 2.366 1.848 1.909 1.964 

Gewezen deelnemers  6.218 5.840 4.134 4.090 4.057 

Pensioengerechtigden 1.930 1.817 1.393 1.292 1.171 

Totaal  10.257 10.023 7.375 7.291 7.192 

      

Aantal pensioengerechtigden met      

Ouderdomspensioen 1.532 1.428 1.100 1.010 904 

Nabestaandenpensioen 310 284 201 182 164 

Wezenpensioen 46 73 52 56 58 

Arbeidsongeschiktheidspensioen 42 32 40 44 45 

Totaal pensioengerechtigden 1.930 1.817 1.393 1.292 1.171 

      

b. Inkomsten en uitgaven      

Bedragen x € 1.000      

      

Inkomsten      

Beleggingsopbrengsten  304.308 21.191 128.533 59.812 89.334 

Premiebijdragen      

- Werkgever 29.451 32.611 24.368 22.710 18.511 

- Werknemer 6.944 8.024 5.116 5.601 5.517 

- Werkgever herstelpremie 8.783 0 0 9.057 7.300 

Totaal premiebijdragen 45.178 40.635 29.484 37.368 31.328 

      

Uitgaven      

Pensioenuitkeringen      

- Ouderdomspensioen -25.564 -24.671 - 20.106 - 19.098 - 18.019 

- Nabestaandenpensioen -3.246 -2.911 - 1.868 - 1.708 - 1.622 

- Wezenpensioen -235 -222 - 159 - 161 - 167 

- Arbeidsongeschiktheidspensioen -388 -447 - 383 - 461 - 428 

Totaal pensioenuitkeringen -29.433 -28.251 - 22.516 - 21.428 - 20.236 

      

Toename verplichtingen -268.251 23.780 - 97.742 - 112.606 - 107.329 

Saldo waardeoverdrachten  -2.018 -2.119 - 222 - 1.937 20.046  

Uitvoeringskosten -2.804 -2.109 - 1.172 - 1.412 - 1.633 

Overige baten en lasten -275 -2.340 - 1.889 - 796 - 1.773 

      

Saldo van baten en lasten  46.705 50.783 34.476 - 40.999 9.737 

      

c. Bezittingen en verplichtingen      

Beleggingen 1.813.740 1.498.700 1.095.818 971.936 901.174 

Overige activa en passiva 6.558 6.642 9.314 978 133 

Totaal aanwezig vermogen 1.820.298 1.505.342 1.105.132 972.914 901.307 

 

 

 

 

 

     



 
 

5 

      

 

Pensioenvoorziening 

2014 2013 2012 2011 2010 

- Actieve deelnemers 381.229 341.699 288.928 282.455 262.590 

- Gewezen deelnemers 578.065 412.004 284.376 254.125 221.745 

- Pensioengerechtigden 476.287 447.837 356.689 307.345 270.165 

- Overige 1) 35.269 20.221 20.967 19.318 0 

Totaal risico fonds 1.470.850 1.221.761 950.960 863.243 754.500 

      

- Risico deelnemers       151.308      132.147 76.533 66.508 62.645 

Totaal pensioenverplichtingen 1.622.158 1.353.908 1.027.493 929.751 817.145 

      

Eigen vermogen      

Stichtingskapitaal en reserves 198.140 151.435 77.639 43.163 84.162 

      

d. Overige kerncijfers      

Minimaal vereist vermogen 61.684 51.291 39.757 36.312 32.076 

Vereist eigen vermogen 205.768 200.196 160.102 141.325 132.270 

Toetswaarde solvabiliteit 213.486 180.520 138.657 121.527 123.801 

      

Kostendekkende premie 41.203 38.589 32.380 30.829 26.420 

Gedempte kostendekkende premie 36.394 33.849 26.853 28.310 24.028 

Feitelijke premie 

 

45.178 38.049 29.484 37.368 31.328 

Dekkingsgraad  113,5% 112,4% 108,2% 105,0% 111,2% 

Rendement 21,5% 1,1% 13,5% 7,2% 11,1% 

      

 

1) De overige voorziening betreft de voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten en de voorziening voor  zieken 
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2. Personalia 

 

Bestuur  

Per 1 juli 2014 is, in verband met de fusie met het EDS Pensioenfonds, het aantal 

bestuursleden uitgebreid van 8 tot 12 personen.  

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2014: 

 

Namens de werkgevers: 

 Marcel Lasonder (voorzitter, vanaf 10 juni 2010) 

 Jack Dekker (vanaf 14 juni 2007) 

 John Sutherland (vanaf 17 december 2007) 

 Coen Timmer (vanaf 7 februari 2013) 

 Ans Mentink (vanaf 1 juli 2014) 

 Lennert Terwel (vanaf 1 juli 2014) 

 
Namens de werknemers: 

 Henk Splint (vanaf 10 juni 2010) 

 René van Warmerdam (vanaf 1 november 2009) 

 Gerard van Zelst (vanaf 8 oktober 2013) 

 Rob Korevaar (vanaf 1 juli 2014) 

 

Namens de pensioengerechtigden: 

 Simon Dijkhuizen (vanaf 1 juli 2008, herkozen in 2012) 
 vacature (vanaf 1 juli 2014) 

 
  De eerste zes bestuursleden zijn benoemd door de werkgevers. 

De vier werknemersbestuursleden zijn voorgedragen door de ondernemingsraad en 
benoemd door het bestuur en twee bestuursleden zijn gekozen door de 
pensioengerechtigden. 
  

  Tijdens het verslagjaar zijn Ans Mentink, Lennert Terwel en Rob Korevaar toegetreden 
tot het bestuur na goedkeuring van hun benoeming door De Nederlandsche Bank 
(DNB). Ans Mentink en Rob Korevaar waren ook al bestuurslid van het EDS 
Pensioenfonds. 
In de tweede helft van 2014 zijn verkiezingen gehouden onder de 
pensioengerechtigden voor de tweede zetel in het bestuur. Op basis van deze 
verkiezingen is Peter Terporten benoemd tot aspirant bestuurslid. Hij zal in de loop van 
2015, na een inwerk- en opleidingsperiode, voor toetsing worden aangemeld bij DNB. 

 

Dagelijks Bestuur 

Als leden van het Dagelijks Bestuur (DB) fungeerden tot 1 november 2014 de 

bestuursleden  René van Warmerdam en Coen Timmer, alsmede Frank Heijnis 

(secretaris).  Vanaf 1 november 2014 bestaat het DB uit de bestuursleden Marcel 

Lasonder, René van Warmerdam en Rob Korevaar, alsmede Frank Heijnis (secretaris). 
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Het DB is belast met het dagelijks beleid van de stichting en heeft als taken onder 

meer: 

- voorbereiding van de beleidsbeslissingen van het bestuur; 

- toezicht op de beheerstaken van het bestuur conform de statuten; 

- voorbereiding van de bestuursvergaderingen; 

- besluitvorming over individuele gevallen.  

 

Communicatiecommissie 

Als leden van de communicatiecommissie fungeerden tot 1 november 2014 de 

bestuursleden Jack Dekker, Simon Dijkhuizen en Marcel Lasonder. 

Vanaf 1 november 2014 bestaat deze commissie uit Jack Dekker, Ans Mentink en 

Gerard van Zelst.  

 

Klachtencommissie 

De klachtencommissie bestond tot 1 november 2014 uit de bestuursleden Henk 

Splint en Jack Dekker. Vanaf 1 november 2014 bestaat de commissie uit de 

bestuursleden Henk Splint, Simon Dijkhuizen en Ans Mentink. 

  

Deelnemersraad  

Per 1 juli 2014 bestaat er, in verband met de inwerkingtreding van de Wet versterking 

bestuur pensioenfondsen, geen deelnemersraad meer. Enkele adviestaken van de 

voormalige deelnemersraad zijn overgegaan naar het verantwoordingsorgaan. 

Het bestuur bedankt de leden van de voormalige deelnemersraden van beide 

pensioenfondsen voor de werkzaamheden die zij voor deze fondsen hebben verricht. 

 

Verantwoordingsorgaan 

Het verantwoordingsorgaan was tot 1 juli 2014 als volgt samengesteld: 

 Hans Daniels en Rob Idink, namens de werkgever 

 Stan Bosch en een vacature, namens de actieve deelnemers 

 Hans Suijs en Klaas Nienhuis, namens de pensioengerechtigden 

Per 1 juli 2014 werd het verantwoordingsorgaan tijdelijk uitgebreid met de leden van 

het verantwoordingsorgaan van het voormalige EDS Pensioenfonds.  

Dit waren Guus van Charante, Maarten Spijkers, Harry Hendrickx en Pim Frequin. 

 

In het najaar zijn verkiezingen gehouden onder actieve en gewezen deelnemers en 

onder pensioengerechtigden ten behoeve van de samenstelling van het nieuwe 

verantwoordingsorgaan. Voorts heeft de werkgever een nieuw lid aangewezen. 

 

Per 31 december 2014 was het verantwoordingsorgaan als volgt samengesteld: 

 Koos van der Straaten, namens de werkgever 

 Otto van ’t Hof en Hans Oosterhuis, namens de actieve deelnemers 

 Hans Suijs en Klaas Nienhuis, namens de pensioengerechtigden 

 Alexander Holdinga, namens de gewezen deelnemers. 

 

Het bestuur bedankt alle voormalige leden van de verantwoordingsorganen van 

beide fondsen voor de werkzaamheden die zij voor de fondsen hebben verricht.  
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Intern toezicht 

Er is gekozen voor intern toezicht door een visitatiecommissie. Vanaf 1 juli 2014 dient 

er jaarlijks een onderzoek plaats te vinden. In het najaar van 2015 zal het eerste 

jaarlijkse intern toezicht onderzoek plaatsvinden door Visitatie Commissie 

Pensioenen (VCP).  

 

Overige functionarissen 

   

 Frank Heijnis, Aon Hewitt, secretaris   

 

 Harald Werner, Hewlett-Packard,  compliance officer 
 

Actuarissen 

 

 Hans van den Hatert, Aon Hewitt (adviserend actuaris) 

 Bart Weijers, Towers Watson (certificerend actuaris) 
 

Accountant 

 

   Mauk Spierings, Ernst & Young Accountants LLP 

 

Pensioenuitvoerders 

 

   Aon Hewitt (HPPF-deel) en Xerox Services (EPF-deel) 

 

Custodian beleggingen 

 

   BNY Mellon (HPPF-deel) en KasBank (EPF-deel) 
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3.  Bestuursverslag 

 

3.1 Inleiding 

 

Het bestuur brengt hierbij verslag uit over het boekjaar 2014. 

Het pensioenfonds voerde in 2014 de volgende pensioenregelingen uit: 

- de pensioenregelingen van HP Nederland B.V., inclusief de  

excedentregeling en de premiepensioenregeling; 

- de oude pensioenregeling van pre-merger HP Nederland B.V. m.b.t. 

ouderenregelingen, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden; 

- de oude pensioenregelingen van pre-merger Digital m.b.t. ouderenregelingen, 

gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. 

- de oude pensioenregelingen van het voormalige EDS Pensioenfonds. 

 Het aantal aangesloten ondernemingen bleef ongewijzigd vijf. 

  

3.2 Bestuursbeleid en gang van zaken in 2014 

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur kwam in het verslagjaar 2014 dertien maal in vergadering bijeen.   

Voorts werden er in de eerste helft van 2014 tien gezamenlijke vergaderingen 

gehouden met het bestuur van het EDS Pensioenfonds als voorbereiding op de fusie. 

 

Daarnaast werd diverse keren overleg gevoerd met de deelnemersraad en met het 

verantwoordingsorgaan.  Hierna zal kort worden ingegaan op de diverse 

onderwerpen die in 2014 de aandacht van het bestuur hebben gehad. 

 

Fusie met het EDS Pensioenfonds (EPF) 

Hewlett-Packard Nederland (HP) heeft in 2009 het bedrijf Electronic Data Systems 

(EDS) overgenomen. EDS had zijn eigen pensioenfonds namelijk het EDS 

Pensioenfonds (EPF). De besturen van beide pensioenfondsen hebben in 2011 al 

aangegeven te streven naar samenwerking of samengaan.  

 

In het kader van de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden heeft HP de wens 

uitgesproken om alle pensioenverplichtingen bij één uitvoerder onder te brengen. 

Per 1 januari 2014 was een aanpassing van de pensioenregelingen in Nederland 

noodzakelijk in verband met wijziging van de fiscale wetgeving.   

Voorts hebben HP en de ondernemingsraad afspraken gemaakt over een nieuwe 

pensioenregeling per 1 januari 2014 voor alle op dat moment in dienst zijnde 

werknemers van HP.   

Een van de voorwaarden om de nieuwe regeling bij het HP Pensioenfonds onder te 

brengen was de nadrukkelijke wens van HP om te streven naar een fusie met het EDS 

Pensioenfonds.  

 

In de tweede helft van 2013 is een integratiecommissie gevormd met bestuursleden 

van beide fondsen en is uitgebreid gesproken over alle aspecten met betrekking tot 

het samengaan van beide fondsen. 
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Na uitvoerig onderzoek naar de diverse mogelijkheden tot samengaan is besloten tot 

een juridische fusie, waarbij de verkrijgende stichting het vermogen van de 

verdwijnende stichting onder algemene titel verkrijgt en de verdwijnende stichting 

ophoudt te bestaan. Het HP Pensioenfonds is het verkrijgende fonds en de naam van 

het fonds is niet gewijzigd. Begin december 2013 is door alle bestuursleden van 

beide fondsen een intentieverklaring tot fusie ondertekend. 

 

De integratiecommissie werd tijdens het fusieproces begeleid door een externe 

projectmanager van PWC. Naast de afstemming met alle belanghebbenden bij het 

fonds is er ook regelmatig overleg gevoerd met De Nederlandsche Bank (DNB). 

DNB heeft bij brief van 1 april 2014 aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de 

fusie en heeft bij brief van 3 april 2014 ingestemd met de concept statuten van het 

gefuseerde fonds per 1 juli 2014. 

De akte van fusie is op 30 juni 2014 in het bijzijn van alle bestuursleden van beide 

fondsen notarieel verleden door Hermans & Schuttevaer notarissen te Utrecht.    

De fusie heeft formeel plaatsgevonden per 1 juli 2014. 

 

Naast de integratiecommissie zijn er in de loop van het verslagjaar diverse 

werkgroepen gevormd bestaande uit bestuursleden en adviseurs van beide fondsen. 

Deze werkgroepen hebben gewekt aan de voorbereiding van de fusie, de 

afstemming van het beleid en de integratie van de diverse activiteiten van beide 

fondsen. Ook na 1 juli 2014 zijn de werkzaamheden van de integratiecommissie en 

de werkgroepen nog enkele maanden voortgezet. Er waren werkgroepen op het 

gebied van governance/juridisch, vermogensbeheer, administratie, actuariaat en 

communicatie. Per 1 november 2014 zijn de nog lopende werkzaamheden van de 

diverse werkgroepen overgedragen aan de nieuw samengestelde commissies uit het 

bestuur. Per 31 december 2014 is ook de integratiecommissie formeel opgeheven. 

 

Beleggingsbeleid en beleggingsresultaten 

Gedurende het jaar 2014 bestond de beleggingsportefeuille nog uit twee 

afzonderlijke delen, namelijk een deel van het HP Pensioenfonds (HPPF) en een deel 

van het voormalige EDS Pensioenfonds (EPF). De custodian van HPPF was BNY 

Mellon en de custodian van EPF was KasBank. 

In de werkgroep vermogensbeheer hebben bestuursleden van beide fondsen 

gedurende het jaar samengewerkt aan de voorbereidingen om te komen tot een 

gezamenlijk beleggingsbeleid. Beide fondsen hadden in Towers Watson al dezelfde 

beleggingsadviseur. In het najaar van 2014 is, na een uitgebreid selectietraject, 

besloten om KasBank per 1 januari 2015 te benoemen als custodian van het fonds. 

Een belangrijke voorwaarde om te komen tot een gezamenlijk beleggingsbeleid is 

het laten uitvoeren van een nieuwe ALM-studie. Mede gelet op de komst van het 

nieuwe FTK is besloten om deze ALM-studie pas begin 2015 uit te voeren zodat met 

alle voorwaarden en parameters van het nFTK rekening gehouden kon worden. 

De ALM-studie is in maart en april 2015 uitgevoerd door Mercer. 

In de loop van het verslagjaar zal besluitvorming plaatsvinden over aanpassingen in 

het beleggingsbeleid mede gebaseerd op de uitkomsten van de ALM-studie. 
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De beleggingsresultaten die hierna worden vermeld betreffen de resultaten van de 

totale beleggingsportefeuille van het fonds, dus inclusief het voormalige EPF-deel. 

De beleggingsportefeuille bestaat uit een zogenaamd matching deel, bestemd voor 

de afdekking van het renterisico en een zogenaamd return deel, bedoeld om een zo 

hoog mogelijk rendement te behalen. 

 

De matching portefeuille bestond ultimo 2014 uit: 

- een Qualified Investors Fund (QIF) waarbinnen via swaps en cash de afdekking van  

  het renterisico wordt geregeld; 

- staatsobligaties 

- bedrijfsobligaties 

- hypotheken. 

 

De return portefeuille bestond ultimo 2014 uit 

- aandelen wereldwijd en aandelen opkomende markten 

- obligaties wereldwijd en obligaties opkomende markten  

- asset-backed securities 

- hedge funds 

- vastgoed. 

 

De  matching portefeuille liet in 2014 een goed resultaat zien, waarbij het rendement 

met 33,1% iets hoger was dan de benchmark van 32,3%. Het goede rendement is met 

name een gevolg van de zeer sterke daling van de rente gedurende het verslagjaar. 

Het rendement van de return portefeuille was met 15,5% iets lager dan dat van de 

benchmark van 16,2%. Het totale rendement van het fonds bedroeg in het verslagjaar 

21,5% tegen een benchmark van 22%. Dit is inclusief het negatieve resultaat op de 

valuta-afdekking in 2014 als gevolg van de waardedaling van de euro. 

 

Het rendement over de afgelopen jaren ten opzichte van de benchmark is hierna 

weergegeven (tot en met 2013 is dit het rendement exclusief valuta-afdekking).  

 

Jaar   Rendement  Benchmark 

2014         21,5%   22,0% 

2013           1,1%     1,0% 

2012         14,6%   14,0% 

2011           8,6%     9,1% 

2010         14,8%   14,5%  

2009         16,4%   14,7%     

2008   -/-  16,5%   -/-       13,1%  

2007   -/-   0,5 %    1,0 % 

2006          7,6 %    7,6 % 
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Het totale vermogen was ultimo 2014 en 2013 als volgt belegd (voor 2013 is 

uitsluitend de portefeuille van het HPPF-deel vermeld) : 

 

Categorie Beheerder Bedragen 2014 Bedragen 2013 

    

Matching portefeuille    

Qualified Investor Fund BlackRock €  488,5 miljoen € 350,5 miljoen 

Staatsobligaties KasBank, Aegon €  234,9 miljoen € 233,4 miljoen 

Obligaties Europa             BlackRock, Aegon €    62,8 miljoen €   50,6 miljoen 

Hypotheken Aegon €    32,5 miljoen -- 

Geldmarkt fonds ING  €      1,8 miljoen € 16,5 miljoen 

Subtotaal  € 820,5 miljoen € 651,0 miljoen 

    

Credit Funds   € 7,5 miljoen 

    

Return portefeuille    

Aandelen wereldwijd State Street, ING €  424,5 miljoen € 370,1 miljoen 

Aandelen opkomende 

landen 

State Street, ING €    79,5 miljoen €   64,4 miljoen 

Obligaties wereldwijd Russell €  170,2 miljoen € 158,0 miljoen 

Obligaties opkomende 

landen 

Stone Harbor, 

ING 

€    79,8 miljoen €   53,6 miljoen 

Onroerend goed fonds Morgan Stanley €    57,9 miljoen €   45,8 miljoen 

Asset-backed securities Aegon €    17,3 miljoen -- 

Hedge funds JP Morgan €    12,1 miljoen €   11,7 miljoen 

Subtotaal  € 841,3 miljoen € 703,6 miljoen 

    

    

Valutatermijncontracten State Street €       0,0  miljoen €     4,4 miljoen 

Flexioenrekeningen       Robeco en ING €   151,3  miljoen €   132,2 miljoen 

    

Totaal belegd vermogen   €  1.813 miljoen € 1.498,7 miljoen 

 

Het bestuur heeft in maart 2014 het beleggingsplan 2014 vastgesteld. In dit plan 

werden de tactische doelstellingen en de verwachte ontwikkelingen voor dat jaar 

nader uiteengezet. 

 
Herstelplan en financiële positie     

Op 31 december 2008 verkeerde het pensioenfonds in een situatie van onderdekking 

omdat de dekkingsgraad lager was dan 105%. Op basis daarvan is op 30 maart 2009 

bij De Nederlandsche Bank (DNB) een herstelplan ingediend. 

Het herstelplan was er op gericht dat het pensioenfonds binnen een periode van 3 

jaar weer op een dekkingsgraad van minimaal 105% zou komen en binnen een 

periode van 15 jaar weer voldoende reserves zou hebben om uit de situatie van een 

‘reservetekort’ te komen. 
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Het herstelplan werd in juni 2009 ongewijzigd goedgekeurd door DNB. 

Per ultimo 2011 is het korte termijn herstelplan door het bestuur als beëindigd 

beschouwd. De dekkingsgraad was op dat moment 105%.  

Vanaf 1 januari 2012 is uitsluitend nog het lange termijn herstelplan van toepassing. 

Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur de ontwikkeling van de financiële positie 

van maand tot maand gevolgd. Binnen 5 werkdagen na afloop van elke maand is een 

zo goed mogelijke inschatting van de dekkingsgraad ingediend bij DNB.  

In 2014 liet de ontwikkeling van de dekkingsgraad een wisselend beeld zien vooral 

als gevolg van de beweeglijkheid van de rente en aandelenmarkten. 

 

Tijdens het verslagjaar is de ontwikkeling van de financiële positie via de website 

maandelijks gecommuniceerd naar alle deelnemers van het fonds.   

De definitieve dekkingsgraad ultimo 2014 kwam met 113,5% hoger uit dan het 

verwachte niveau volgens het herstelplan van 111,4%.  

  

In februari 2014 is de vijfde formele evaluatie van het herstelplan ingediend bij DNB. 

gebaseerd op de voorlopige situatie per 31 december 2013. 

Eind maart 2014 heeft DNB schriftelijk bevestigd dat voor het fonds uitsluitend nog 

het lange termijn herstelplan van toepassing is. 

 

Indexatie per 1 januari 2014 en 2015 

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van december 2013 besloten de 

ingegane pensioenen en premievrije aanspraken per 1 januari 2014 gedeeltelijk te 

verhogen. Dit besluit is gebaseerd op het in de Actuariële- en bedrijfstechnische nota 

(Abtn) vastgelegde beleid. 

Omdat de geschatte dekkingsgraad ultimo november 2013 115,8% bedroeg, kon op 

basis van het vastgelegde indexatiebeleid een gedeeltelijke verhoging van de 

ingegane pensioenen en premievrije aanspraken plaatsvinden. De verhoging bedroeg 

0,54%, dat is 60% van de stijging van de prijsindex met 0,90%. Met inachtneming van 

het voorgaande heeft de deelnemersraad hierover positief geadviseerd. 

Het bestuur heeft voorts vastgesteld dat er geen mogelijkheden waren voor het 

geven van inhaalindexatie. Dit kan pas volgens het vastgestelde beleid als de 

dekkingsgraad 135% of hoger is. 

 

Met de komst van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 is ook het 

toeslagenbeleid gewijzigd. De onvoorwaardelijke toeslagverlening voor de actieve 

deelnemers is vervallen. Ook voor de actieve deelnemers geldt een voorwaardelijke 

toeslag afhankelijk van de financiële positie van het fonds. Wel geldt er voor actieve 

deelnemers een aanvullende toeslagregeling in de vorm van een toeslag A, B of C. 

Deze aanvullende toeslagen worden gefinancierd door de werkgever. 

Toeslag A en B worden verleend op de pensioenaanspraken die tot 1 januari 2014 

zijn opgebouwd in de tot die datum geldende middelloon pensioenregelingen bij het 

HPPF (toeslag A) en het voormalige EPF (toeslag B). Toeslag C wordt verleend op de 

vanaf 1 januari 2014 opgebouwde aanspraken in aanvulling op de fondstoeslag. 

 

De aanvullende indexatie van de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers per 

1 januari 2014 bedroeg 0,36% (Toeslag A). Dit was de aanvulling van de fondstoeslag 
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tot het maximum van de stijging van het consumenten prijsindexcijfer en de 

loonstijging volgens de ICK-cao uit het afgelopen jaar. De hiermee gepaard gaande 

last is meegenomen in de voorziening ultimo 2013. Toeslag B bedroeg per 1 januari 

2014 0,18% en is nog voor de fusie door het bestuur van EPF toegekend. 

 

In de bestuursvergadering van december 2014 is besloten om de aanspraken van de 

actieve deelnemers, de ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken van de 

deelnemers van het HPPF per 1 januari 2015 gedeeltelijk te verhogen. Omdat de 

geschatte dekkingsgraad ultimo november 2014 113,7% bedroeg, kon op basis van 

het vastgelegde indexatiebeleid een gedeeltelijke verhoging van de ingegane 

pensioenen en premievrije aanspraken plaatsvinden. De verhoging bedroeg 0,30%, 

dat is 40% van de stijging van de prijsindex van 0,75%. 

 

Voor de tot en met 2013 opgebouwde pensioenaanspraken van de gewezen 

deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden van het voormalige EPF 

geldt een afwijkende maatstaf. De ambitie is de stijging van de niet afgeleide 

prijsindex.  Op basis van de staffel wordt de toeslag bij een dekkingsgraad tussen 110 

en 130% lineair bepaald. De toeslag per 1 januari 2015 bedraagt 0,19%, dat is 18,5% 

van de prijsindex van 1,05%. 

 

De aanvullende toeslagen per 1 januari 2015 zijn volgt vastgesteld: 

Toeslag A: 1,20% (dat is de loonindex van 1,50% - de fondstoeslag van 0,30%). 

Toeslag B: 0,60% (dat is de helft van toeslag A). 

Toeslag C: 1,20% (dat is de loonindex van 1,50% - de fondstoeslag van 0,30%). 

Toeslag C is voorwaardelijk op het toereikend zijn van de middelen die de werkgever 

hiertoe verschaft (€ 1,5 miljoen euro per jaar in de periode 2015-2024).  

Door het bestuur is vastgesteld dat deze bijdrage in 2015 ruim voldoende is om de  

toeslag van 1,20% per 1 januari 2015 op de in 2014 opgebouwde aanspraken te 

kunnen verlenen. 

 

Het bestuur heeft voorts vastgesteld dat er geen mogelijkheden waren voor het 

geven van inhaalindexatie per 1 januari 2015. Dit kan pas volgens het vastgestelde 

beleid als de dekkingsgraad 135% of hoger is. 

 

De met de verleende toeslagen per 1 januari 2015  gepaard gaande lasten zijn 

meegenomen in de voorziening ultimo 2014.  

 

Eenmalige extra indexatie als gevolg van de fusie 

In het kader van de fusie met EPF zijn afspraken gemaakt over het oplossen van het 

verschil in dekkingsgraden per 1 januari 2014. Uitgangspunt daarbij was dat in het 

kader van evenwichtige belangenbehartiging de (gewezen) deelnemers en 

pensioengerechtigden van beide fondsen geen nadeel mogen ondervinden van de 

fusie. 

Voor wat betreft de dekkingsgraad van EPF heeft de werkgever toegezegd een 

zodanige aanvullende storting te doen dat de dekkingsgraad per 31 december 2013 

op marktrente 110% bedraagt. De voorlopige dekkingsgraad van EPF bedroeg op 

basis van de DNB RTS per 31 december 2013 109,2% en op basis van marktrente 
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107,1%. Rekening houdend met de bijstorting van de werkgever steeg de 

dekkingsgraad op basis van de DNB RTS naar 112,2%. Vervolgens zijn de technische 

voorzieningen van EPF omgerekend naar de grondslagen van het HP Pensioenfonds. 

De dekkingsgraad van EPF steeg dan naar 112,5%. 

De voorlopige dekkingsgraad van het HP Pensioenfonds per 31 december 2013 

bedroeg 113,4%.  

Om het verschil in dekkingsgraden op te lossen is door het bestuur besloten om een 

extra eenmalige toeslag van alle per 31 december 2013 opgebouwde 

pensioenaanspraken en –rechten van het HP Pensioenfonds te verlenen van 0,8%. 

Dit besluit is formeel bevestigd op 1 juli 2014 door het bestuur van het gefuseerde 

fonds en daarmee definitief geworden. 

 

Indexatiebeleid 

Het indexatiebeleid is vastgesteld in het kader van het Financieel Toetsingskader 

(FTK). Het FTK is een belangrijk onderdeel van de Pensioenwet.  

 

In de Pensioenwet wordt gesproken van het verlenen van toeslagen op de 

pensioenen in plaats van het indexeren van pensioenen. 

Het FTK verplicht pensioenfondsen om duidelijk aan de deelnemers en 

pensioengerechtigden te communiceren of de pensioenen worden geïndexeerd, en 

zo ja, onder welke voorwaarden. 

Ook moet het pensioenfonds aangeven hoeveel het fonds wil indexeren 

(ambitieniveau) en in hoeverre het fonds dit denkt te bereiken (de verwachte 

realisatie). Voor DNB, de toezichthouder van de pensioenfondsen, vormt het FTK de 

basis voor de toetsing van de financiële positie en het financiële beleid van een 

pensioenfonds. 

 

Het verlenen van toeslagen op de ingegane pensioenen en premievrije aanspraken is 

voorwaardelijk en afhankelijk van de financiële positie van het fonds. Deze positie 

wordt gemeten op basis van de dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen de 

verplichtingen van het fonds en het aanwezige vermogen. Op basis van de hoogte 

van de dekkingsgraad per eind november wordt door het bestuur jaarlijks vastgesteld 

of er ruimte is voor het verlenen van toeslagen. 

Als de dekkingsgraad 125% of hoger is (er is dan geen reservetekort) dan wordt er 

volledig geïndexeerd. Indien de dekkingsgraad tussen de 105% en 125% is, dan 

wordt er gedeeltelijk geïndexeerd (op basis van een vastgestelde matrix). Als de 

dekkingsgraad lager is dan 105% (er is dan sprake van onderdekking) dan worden de 

pensioenaanspraken niet geïndexeerd. 

Is de dekkingsgraad hoger dan 135% dan is er de mogelijkheid tot een zogenaamde 

inhaalindexatie. Dit betekent dat een eerder toegepaste korting op de indexatie weer 

gedeeltelijk, volgens het beleid van het pensioenfonds, tot maximaal 80% kan 

worden hersteld. Het bestuur neemt elk jaar een besluit ten aanzien van 

inhaalindexatie. 

Hieronder is weergegeven welke indexatie de pensioengerechtigden en de gewezen 

deelnemers de afgelopen jaren hebben gemist in verband met de onvoldoende 

financiële middelen. 
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Jaar Prijsindex Verleende toeslag Tekort Cumulatief tekort 

vanaf 2009 

1.1.2015 0,75% 0,30% 0,45% 8,87% 

1.1.2014 0,90% 0,54% 0,36% 8,42% 

1.1.2013 1,98% 0,40% 1,58% 8,06% 

1.1.2012 2,33% 0,00% 2,33% 6,48% 

1.1.2011 1,38% 0,00% 1,38% 4,15% 

1.1.2010 0,40% 0,16% 0,24% 2,77% 

1.1.2009 2,53% 0,00% 2,53% 2,53% 

   

Premiepensioenregeling  

Vanaf 1 januari 2010 geldt er voor nieuwe werknemers die in dienst komen bij 

Hewlett-Packard Nederland (HP) een beschikbare premieregeling.  

De premies die worden gestort in het kader van deze regeling worden belegd via 

individuele Flexioen spaarrekeningen bij Robeco. Vanaf 1 januari 2014 geldt er een 

nieuwe premiepensioenregeling in verband met de gewijzigde fiscale normen op 

grond van het Witteveen-kader. De beschikbare premies worden voor nieuwe 

deelnemers en de actieve individuele deelnemers van het HP Pensioenfonds belegd 

bij Robeco. Voor de actieve deelnemers afkomstig van het voormalige EDS 

Pensioenfonds werden de premies in 2014 nog belegd op hun individuele rekeningen 

bij ING Investment Management (ING IM). Dit in afwachting van besluitvorming van 

het bestuur over de toekomstige uitvoerder voor alle beschikbare premieregelingen 

van het pensioenfonds.   

 

Ultimo 2014 waren er 444 actieve deelnemers en 164 gewezen deelnemers aan de 

premiepensioenregeling bij Robeco en ING IM. 

 

Naast deze premiepensioenregeling is ook een WIA-excedentregeling van toepassing 

voor de deelnemers van het fonds. 

 

Bij Robeco is ook de excedentregeling van het fonds ondergebracht en voorts zijn er 

nog veel pensioenspaarrekeningen vanuit de oude vrijwillige Digital 

pensioenspaarregeling. 

 

Premie 

Bij de werkgevers wordt een gedempte kostendekkende premie in rekening gebracht. 

Op basis van de financiële positie van het fonds kan eventueel een korting op de 

premie worden verleend. Ook kan een aanvulling op de premie worden gevraagd 

indien de dekkingsgraad van het fonds lager is dan 117% en er dus sprake is van een 

situatie van reservetekort. 

Uitgangspunt vormt jaarlijks de kostendekkende premie die gebaseerd is op de 

actuele rentetermijnstructuur. Deze premie is daarmee gevoelig voor 

renteveranderingen. Hierdoor ontstaan fluctuaties. Om dit te voorkomen bestaat er 

een mogelijkheid om een premiedemping te bewerkstelligen.  

Het bestuur heeft besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

Er wordt dan een gedempte premie berekend gebaseerd op een vaste rente.  
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De gedempte disconteringsvoet bedraagt in 2014 3,7%.  

Dit percentage is afgeleid uit de verwachte beleggingsopbrengsten, rekening 

houdend met de ambitie om toeslagen te verlenen op de aanspraken van 

pensioengerechtigden en gewezen deelnemers. De kostendekkende premie bedroeg 

in 2014 € 41,2 miljoen terwijl de gedempte kostendekkend premie € 36,4 miljoen 

bedroeg. Dit is ook de minimaal te ontvangen premie.  

De feitelijke totale premie bedroeg in 2014 € 45,2 miljoen (inclusief € 0,7 miljoen voor 

de VPL-regeling en € 8,8 miljoen herstelpremie voor het voormalige EPF). 

 

De totale bijdragen van de werkgevers en werknemers zijn ten opzichte van 2013 met 

€ 20,1 miljoen gestegen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de toename van het 

deelnemersbestand door de fusie met EPF.  

De stijging kan als volgt worden gespecificeerd: 

- stijging van de actuarieel benodigde premie voor inkoop van nieuwe aanspraken 

   (+ 3,1 miljoen) 

- stijging van de spaarbijdragen voor risico deelnemer (+ 2,1 miljoen) 

- een hogere kostenopslag mede in verband met de kosten voor de fusie en 

   integratie (+ 1,0 miljoen) 

- stijging van de premie in verband met de opname van de indexatielast per 1 januari 

   2015 ten opzichte van die per 1 januari 2014 (+ 2,4 miljoen). 

-  een hogere benodigde solvabiliteitsopslag (+ 1,1 miljoen). 

- de herstelpremie voor het voormalige EPF (+ 8,8 miljoen) 

- diverse andere verschillen ten opzichte van 2013 (+ 1,6 miljoen). 

  

Deelnemersraad 

Het bestuur heeft tot 1 juli 2014 op een constructieve manier samengewerkt met de 

deelnemersraad. Tijdens het verslagjaar is met de deelnemersraad onder meer 

gesproken over de voorgenomen fusie met het EDS Pensioenfonds, het 

indexatiebeleid en het communicatiebeleid.  

De deelnemersraad heeft een positief advies uitgebracht over de vaststelling van het 

jaarverslag 2013, wijziging van de statuten en de fusie met het EDS Pensioenfonds.  

De deelnemersraad heeft het bestuur verzocht om na te gaan of een aanpassing van 

het indexatiebeleid mogelijk is conform het daartoe door de deelnemersraad 

ingediende voorstel. De deelnemersraad wil graag dat de zogenaamde 

indexatiestaffel  wordt afgestemd op de gewijzigde grens van het reservetekort 

(vereist eigen vermogen). Op basis van het huidige beleid kan pas een volledige 

indexatie worden verleend indien de dekkingsgraad 125% of hoger is. Op basis van 

het voorstel van de deelnemersraad zou deze grens dalen tot ongeveer 117%. 

Het bestuur heeft de gevolgen van het voorstel van de deelnemersraad laten 

doorrekenen in het kader van de eind 2013 door Ortec gehouden continuïteits-

analyse. Op basis van de begin 2014 ontvangen uitkomsten van deze doorrekening 

heeft het bestuur in principe besloten dat in de toekomst een volledige indexatie kan 

worden gegeven indien de dekkingsgraad hoger is dan het vereist eigen vermogen. 

Over een eventuele verdere aanpassing van het indexatiebeleid, mede gebaseerd op 

de voorstellen van de deelnemersraad, zal verder worden gesproken in het bestuur in 

2015 mede op basis van de richtlijnen van het nieuwe FTK.    
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Communicatie 

Het bestuur hecht grote waarde aan een goede communicatie met de deelnemers en 

pensioengerechtigden. 

Er wordt door het pensioenfonds een Pensioen Magazine uitgebracht met actuele 

informatie over de HP-pensioenregelingen en algemene informatie over 

pensioenontwikkelingen in Nederland.  

In 2014 is één magazine uitgebracht en toegezonden aan alle actieve deelnemers, 

pensioengerechtigden en aan de deelnemers voor wie de pensioenopbouw wordt 

voortgezet op basis van arbeidsongeschiktheid of een vertrekregeling (de zgn. 

doorbouwers). Voorts zijn er diverse nieuwsbrieven verzonden met informatie over 

de aanpassingen in de pensioenregeling en de fusie met het EDS Pensioenfonds per 

1 juli 2014. 

 

Het pensioenfonds heeft een eigen algemene website 

(www.hp-pensioenfonds.nl). Op deze website is algemene en actuele informatie 

opgenomen over het pensioenfonds en zijn er aparte afdelingen voor respectievelijk 

pensioengerechtigden en actieve deelnemers.  

Elke maand wordt via deze website de actuele stand van de dekkingsgraad vermeld 

met een toelichting op de ontwikkeling van de financiële positie. 

 

Pension Fund Governance (Goed Pensioenfondsbestuur) 

 

Wet versterking bestuur pensioenfondsen 

Per juli 2014 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen van kracht.  

Deze wet versterkt het bestuur en intern toezicht van het fonds, verzwaart de 

geschiktheidseisen voor (mede-)beleidsbepalers en waarborgt de evenwichtige 

belangenafweging.  

Pensioenfondsen konden een keuze maken uit vijf verschillende bestuursmodellen.  

Het bestuur heeft gekozen voor het paritaire bestuursmodel, daarmee blijft het 

bestuursmodel nagenoeg ongewijzigd. De wet zorgt voor aanpassingen in de 

verantwoordelijkheden van het verantwoordingsorgaan. Daarnaast zijn er implicaties 

voor visitatie. Zo gaat onder andere de frequentie van visitatie omhoog. Fondsen 

konden ook kiezen voor het installeren van een raad van toezicht in plaats van een 

visitatiecommissie. Een ander nieuw element is dat het verplicht is om verkiezingen te 

houden voor de invulling van de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in 

het bestuur en voor de posities in het verantwoordingsorgaan vanuit de geledingen 

van werknemers en pensioengerechtigden. Bij HPPF gebeurde dit al.  Wel is een 

verkiezingsreglement opgesteld voor het verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft 

vóór 1 juli 2014 haar statuten aangepast zodat de Wet versterking bestuur 

pensioenfondsen tijdig geïmplementeerd is. In het najaar van 2014 zijn er, in verband 

met de uitbreiding van het bestuur per 1 juli, verkiezingen gehouden voor een 

tweede vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het bestuur.   

 

Code Pensioenfondsen 

De Code Pensioenfondsen is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting 

van de Arbeid, die hiermee normen formuleren voor ‘goed pensioenfondsbestuur’.  

 

http://www.hp-pensioenfonds.nl/
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De Code Pensioenfondsen komt voor pensioenfondsen in de plaats van de Principes 

voor goed pensioenfondsbestuur, die de Stichting van de Arbeid in 2005 heeft 

gepubliceerd en is van toepassing verklaard in de Pensioenwet.  

In de code staan normen voor: 

- Taken en werkwijze bestuur en intern toezicht 

- Verantwoording afleggen 

- Integraal risicomanagement 

- Communicatie en transparantie 

- Verantwoord beleggen 

- Uitvoering, uitbesteding en kosten 

- Rol accountant en actuaris 

- Klachten en geschillen 

- Melding onregelmatigheden 

- Benoeming, ontslag en schorsing 

- Geschiktheid 

- Stemverhoudingen, zittingsduur en herbenoeming 

- Diversiteit  

- Integer handelen en compliance 

- Beloningsbeleid 

  

De pensioenfondsen gaan de Code Pensioenfondsen naleven volgens het ‘pas-toe-

of-leg-uit’- beginsel. Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen en geeft 

nadere invulling aan de normen uit de Code Pensioenfondsen.  

De Code is 1 januari 2014 in werking getreden.  

Het bestuur heeft bij de wijziging van de statuten per 1 juli 2014 al zoveel mogelijk 

rekening gehouden met de richtlijnen uit de Code Pensioenfondsen.  

Voorts houdt het bestuur bij de vorming en uitvoering van het beleid rekening met 

de normen in deze code. Zo is door het bestuur bij de benoeming van nieuwe 

bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan rekening gehouden met de 

richtlijnen ten aanzien van diversiteit. 

Het bestuur zal in de tweede helft van 2015 nader analyseren of er aanvullende 

maatregelen nodig ten aanzien van het naleven van de normen van de code.  

 

Verantwoordingsorgaan 

In 2014 heeft het bestuur een aantal keren vergaderd met het 

verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan is regelmatig door het bestuur 

geïnformeerd over de voortgang van de voorbereidingen met betrekking tot de 

voorgenomen fusie.  Het oordeel van het verantwoordingsorgaan over het jaar 2014 

is achter in het jaarverslag opgenomen. 

In het najaar van 2014 zijn verkiezingen gehouden voor een nieuw 

verantwoordingsorgaan. Het nieuwe verantwoordingsorgaan is per 28 november 

2014 geïnstalleerd. 

 

Intern toezicht 

In 2014 is, mede als gevolg van de vele werkzaamheden in het kader van de fusie, 
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geen onderzoek uitgevoerd door een visitatiecommissie. 

Het eerste jaarlijkse onderzoek zal plaatsvinden in het najaar van 2015.  

 

Klachtenregeling 

In 2014 is er één klacht met betrekking tot de uitvoering van het pensioenreglement 

ontvangen en behandeld door de klachtencommissie. De klacht betrof een onjuiste 

vermelding van het ouderdomspensioen op een pensioenopgave uit 2009. 

 

Rooster van aftreden 

Op basis van de statuten geldt een rooster van aftreden voor de bestuursleden. In 

juni van elk jaar treedt een bestuurslid van werkgeverszijde en een bestuurslid van 

werknemerszijde af. Bestuursleden zijn maximaal twee keer herbenoembaar. De 

maximale zittingstermijn voor een bestuurslid is 12 jaar.  

Het bestuurslid dat is gekozen door de pensioengerechtigden treedt na vier jaar af 

en is ook maximaal twee keer herkiesbaar. Er worden om de vier jaar nieuwe 

verkiezingen georganiseerd onder de pensioengerechtigden.   

 

Gedragscode 

Jaarlijks wordt door de bestuursleden de verklaring van naleving van de gedragscode 

getekend. Dat is ook in het verslagjaar gebeurd.  

Het bestuur heeft de taken van de compliance officer vastgelegd in een 

taakomschrijving die is gebaseerd op de gedragscode.  

De compliance officer heeft aangegeven dat er over het jaar 2014 geen 

bijzonderheden te melden waren. 

 

Evaluatie functioneren en deskundigheidsbevordering 

Het bestuur heeft in het verslagjaar zijn functioneren over 2013 geëvalueerd en 

afspraken gemaakt over de deskundigheidsverdeling en deskundigheidsbevordering 

binnen het bestuur. In het voorjaar van 2014 heeft het bestuur het 

deskundigheidsplan omgebouwd tot een geschiktheidsplan in het kader van de Wet 

versterking bestuur pensioenfondsen en de benoeming van een aantal nieuwe 

bestuursleden per 1 juli 2014 in verband met de fusie.  

 

Vergoedingsregeling 

Voor alle leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan die niet in dienst zijn 

bij Hewlett-Packard geldt een door het bestuur vastgestelde vergoedingsregeling 

voor het bijwonen van vergaderingen. De tekst van de vergoedingsregeling is in het 

najaar van 2014 enigszins aangepast en het verantwoordingsorgaan heeft een 

positief advies uitgebracht over de aangepaste regeling. 

 

Uitvoeringskosten 

Het bestuur heeft kennis genomen van de aanbevelingen van de Pensioenfederatie 

met betrekking tot communicatie over uitvoeringskosten. 

Het bestuur heeft besloten om deze aanbevelingen zoveel mogelijk te volgen en de 

uitvoeringskosten in het jaarverslag te rapporteren conform deze aanbevelingen. 

Conform de aanbevelingen van de Pensioenfederatie is hieronder een nadere 

specificatie van de kosten van het pensioenbeheer en vermogensbeheer gegeven.   
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Specificatie kosten Pensioenbeheer 

 
2014 2013 

a. Kosten deelnemers en pensioengerechtigden   

Pensioenadministratie 1.155 867 

Communicatie met deelnemers 87 55 

 1.242 922 

   

b. Werkgeverskosten 0 0 

   

c. Kosten Bestuur en Financieel Beheer   

Financiële administratie en jaarverslaglegging 117 110 

Bestuursondersteuning, secretariaat 212 126 

Bestuurskosten 29 125 

Actuariskosten 485 566 

Accountantskosten 92 81 

Kosten deelnemersraad en verantwoordingsorgaan 13 19 

Toezichtkosten (DNB, AFM, Visitatie) 90 74 

Opleidingskosten 20 11 

Overige kosten 504 75 

 1.562 1.187 

   

Totale kosten Pensioenbeheer  2.804 2.109 

   

Aantal deelnemers (actieven en pensioengerechtigden) 4.039 4.183 

Kosten per deelnemer  € 694 € 504 

De kosten per deelnemer van het pensioenbeheer zijn gestegen in verband met de benodigde extra 

activiteiten met betrekking tot de fusie en integratie met het EDS Pensioenfonds. 

Naar verwachting zullen de kosten in 2015 weer aanzienlijk dalen.  

 

Specificatie kosten Vermogensbeheer 

 

 
2014 2013 

a. Beheerkosten   

BlackRock 617 527 

State Street 347 343 

Robeco 83 21 

Rebate Morgan Stanley -49 -35 

EPF portefeuille 64 84 

 1.062 940 

b. Bewaarloon   

BNY Mellon, KasBank 197 178 

   

c. Overige kosten   

Advieskosten Towers Watson 106 62 

Advieskosten Shoreline 49 43 

Bankkosten 2 2 

EPF portefeuille                  85 0 

 

 

242 107 



 
 

22 

 

d. Bestuurskosten   

Beleggingsadministratie en rapportages 12 12 

Kosten ondersteuning beleggingscommissie 24 30 

 36 42 

   

Subtotaal kosten t.l.v. van beleggingsopbrengsten  1.537 1.267 

 

Rechtstreeks via beleggingsfondsen verrekend: 

 

  

Beheerkosten Morgan Stanley 482 443 

Beheerkosten Russell Investments 672 656 

Beheerkosten Stone Harbor  405 321 

   

Transactiekosten Morgan Stanley                     0                  0 

Transactiekosten Russell Investments 0 0 

Transactiekosten Stone Harbor 1) 222 184 

   

Vermogensbeheerkosten EPF-deel   

Beheerkosten 704 729 

Performance gerelateerde kosten 141 454 

Transactiekosten 68 427 

Overige kosten 167 162 

 

Subtotaal verrekend via beleggingsfondsen 

 

2.861 3.376 

Totale kosten Vermogensbeheer  4.398 4.643 

   

Gemiddeld belegd vermogen 1.656.000 1.483.000 

   

Kosten als percentage van belegd vermogen  0,27% 0,31% 

 
1)  Het betreft  voor een belangrijk deel een schatting van de transactiekosten. 

 

Toelichting op de kostenstijging 

De toename van de kosten van Pensioenbeheer kunnen grotendeels worden 

verklaard door de extra bestuurs-, administratie- en advieskosten in verband met de  

wijziging van de pensioenregelingen per 1 januari 2014 en 2015 en de fusie met het 

EDS Pensioenfonds.   

De toename van de kosten van Vermogensbeheer is een gevolg van de toename van 

het belegd vermogen, mede als gevolg van de fusie met EPF.   

   

BTW 

Ten aanzien van het betalen van verlegde BTW over diensten van buitenlandse 

vermogensbeheerders heeft het bestuur in 2012 besloten om zich per 1 januari 2012 

als BTW-plichtige aan te melden bij de Belastingdienst.  

Hoewel er nog geen volledige zekerheid is over deze BTW-plicht heeft het fonds 

aangifte gedaan over de jaren 2012, 2013 en 2014. 

Gelijktijdig is bezwaar gemaakt tegen alle BTW-aanslagen. Het fonds wordt in deze 

procedure ondersteund door specialisten van KPMG. 
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Doelstellingen 

Het bestuur formuleert voorafgaande aan elk kalenderjaar een aantal belangrijke 

doelstellingen met betrekking tot het voorgenomen beleid in het komende jaar. 

Voor 2014 werden als doelstellingen onder meer geformuleerd: 

- zorgdragen voor een goede integratie van beide pensioenfondsen met een  

  evenwichtige belangenafweging voor alle betrokkenen; 

- optimaal gebruik maken van het risico raamwerk en continue monitoring 

  van de risico’s en zo nodig aanpassen van de actiepunten; 

- streven naar meer inzicht in de uitvoeringskosten en beheersing daarvan; 

- monitoren van het herstelplan en het beleggingsplan;  

- oriënteren op alle wettelijke ontwikkelingen en zorgen dat het fonds optimaal is 

  voorbereid op alle komende veranderingen; 

- het communicatieplan verbeteren en het bewustzijn over pensioen bij  

  deelnemers en pensioengerechtigden vergroten; 

- de deskundigheid van het bestuur regelmatig toetsen en verder bevorderen door 

  het volgen van trainingen en seminars; 

- zorgen voor een goede governance en implementatie van het nieuwe  

  bestuursmodel.  

Na afloop van het jaar heeft het bestuur geconcludeerd dat de doelstellingen 

voldoende aandacht hebben gekregen en grotendeels zijn gehaald.  
 

Maatschappelijk verantwoord beleggen 

Het pensioenfonds is zich bewust van haar maatschappelijke rol en de gevolgen van 

haar beleggingen in bepaalde bedrijven en overheden. Daarnaast onderstreept het 

pensioenfonds het belang dat er binnen de verschillende onderdelen van de 

beleggingsportefeuille een verantwoord beleid wordt gevoerd. Het pensioenfonds 

maakt geen gebruik van een eigen uitsluitingenbeleid, maar hanteert het beleid als 

één van de selectiecriteria bij selecties van vermogensbeheerders. Daarnaast wordt 

aangesloten bij het beleid ten aanzien van verantwoord beleggen dat door 

aangestelde vermogensbeheerders wordt gehanteerd.  

Hieronder is een beschrijving opgenomen van het zogenaamde ESG-beleid binnen 

de beleggingsfondsen. 

ESG is de gangbare term en staat voor Environmental, Social and Governance.  

 

Russell (Global Bond portefeuille) heeft in 2009 de beginselen van verantwoord 

beleggen van de Verenigde Naties ondertekend en hiermee het ESG-beleid als een 

belangrijk onderdeel in haar beleggingsproces opgenomen. Binnen de manager 

research die Russell voert, wordt gekeken in welke mate ESG-factoren een onderdeel 

vormen van de beleggingsstrategie van de vermogensbeheerders. Daarnaast 

bestudeert Russell de score van een groot aantal beursgenoteerde bedrijven op 

diverse ESG-factoren. In 2012 is Russell gestart met het aangaan van dialoog met 

bedrijven op milieu gerelateerde en sociale kwesties en de ambitie is om dit uit te 

breiden. Tot slot worden in het beleggingsfonds waar het HP Pensioenfonds in 

belegt, controversiële wapens uitgesloten. 

 

Binnen de Emerging Markets Debt portefeuille van Stone Harbor spelen factoren als 

het governance beleid en de lange termijn politieke trend in een land een belangrijke 
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rol in het beleggingsproces. De duurzaamheid van het beleggingsbeleid komt mede 

tot uiting via de focus op het milieu, het klimaat en de sociale verhoudingen. Stone 

Harbor hanteert standaard een uitsluitingsbeleid voor haar fondsen en onthoudt zich 

van beleggingstransacties indien deze in verband staan met een schending van de 

mensenrechten of fundamentele vrijheden. 

 

Morgan Stanley is zich bewust van het belang van een duurzaam beleggingsbeleid 

en maakt voor de vastgoed portefeuille onder meer gebruik van een due diligence 

onderzoek. Daarnaast vormt ESG een onderdeel van het risicomanagement. 

Hieronder vallen klimaatbeheersingsmaatregelen zoals het reduceren van de uitstoot 

van broeikasgassen, het trainen van personeel op ESG-factoren en een 

milieuvriendelijke focus bij de bouw van nieuwe faciliteiten. Daarnaast financiert 

Morgan Stanley enkel projecten indien zij voldoen aan ecologische standaarden en 

wordt niet geïnvesteerd in bedrijven die zich bezighouden met een volgens Morgan 

Stanley ethisch onverantwoord beleid. 

 

De aandelenfondsen van State Street Global Advisors hanteren een passieve 

beleggingsstijl,  die uit gaat van een replicatie van de relevante benchmark. Dit 

betekent dus dat alle aandelen in een benchmark worden gekocht in hetzelfde 

gewicht als in de benchmark. In dit replicatieproces wordt door State Street Global 

Advisors geen uitsluitingenbeleid toegepast op basis van ESG-criteria.  

 

BlackRock hanteert voor de QIF en het bedrijfsobligatiefonds geen ESG-beleid. Dit 

komt voort uit de sterke inperking welke het pensioenfonds aan BlackRock oplegt ten 

aanzien van toegestane beleggingsinstrumenten binnen de QIF en de passieve 

beleggingsstijl voor het bedrijfsobligatiefonds. Binnen de QIF worden enkel 

rentederivaten en geldmarktinstrumenten gehanteerd, waarvoor geen 

uitsluitingenbeleid wordt gehanteerd. Voor het bedrijfsobligatiefonds worden 

bedrijfsobligaties gekocht met vergelijkbare gewichten als in de benchmark.  

In dit replicatieproces wordt door BlackRock geen uitsluitingenbeleid toegepast op 

basis van ESG-criteria. 

 

De Aegon fondsen waarin wordt belegd worden beheerd door Aegon Asset 

Management. Deze beleggingen moeten in overeenstemming zijn met de normen en 

waarden die Aegon hanteert en die zijn opgenomen in de Code of Conduct van 

Aegon N.V. In het Beleid Verantwoord Beleggen wordt concreet uitgewerkt wat dit 

betekent voor de beleggingen. Aegon Asset Management houdt rekening met 

uitgangspunten op gebieden zoals mensenrechten, wapens, gezondheid, 

arbeidsrechten en milieu. 
  

NN Investment Partners (voorheen ING Investment Management) hecht veel waarde 

aan verantwoord beleggen en het bieden van klantgerichte oplossingen.  

NN hanteert de principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties en 

belegt niet in controversiële wapens. Zij oefenen het stemrecht op aandelen actief uit 

in overeenstemming met het belang van hun klanten.  

Voorts biedt NN gespecialiseerde duurzame beleggingsfondsen en op maat 

gemaakte oplossingen voor Verantwoord Beleggen aan 
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NN is actief betrokken bij internationale initiatieven, waarbij het belang van een 

verantwoorde beleggingsaanpak voorop staat. 

 

J.P.Morgan Asset Management  heeft  de principes voor Verantwoord Beleggen van 

de Verenigde Naties ondertekend.  Deze principes zijn gebaseerd op de gedachte dat 

de zogenaamde ‘environmental, social and corporate governance (ESG)’ aspecten 

invloed kunnen hebben op de performance van beleggingsportefeuilles en daarom 

de nodige aandacht moeten hebben van de vermogensbeheerders.  

 

Actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn) en crisisplan 

In dit zogenaamde bedrijfsplan van het pensioenfonds zijn belangrijke onderwerpen 

vastgelegd zoals de organisatiestructuur, het interne beheersingssysteem, de inhoud 

van de pensioenregeling, de actuariële opzet en de financiële sturingsmiddelen van 

het fonds. 

In de vergadering van september 2014 heeft het bestuur een geactualiseerde Abtn 

vastgesteld per 1 juli 2014.  

De Abtn is onder meer op de volgende punten gewijzigd: 

- aanpassing van de pensioenregeling per 1 januari 2014 

- de fusie met het EDS Pensioenfonds 

- de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen 

- de inwerkingtreding van de Code Pensioenfondsen. 

Als bijlage bij de Abtn is een zogenaamd financieel crisisplan opgenomen. Het 

crisisplan geeft een beschrijving van maatregelen die het bestuur op korte termijn 

effectief kan inzetten indien de dekkingsgraad zich bevindt of zeer snel beweegt 

richting kritische waarden, waardoor het realiseren van de doelstellingen van het 

fonds in gevaar komt. In het voorjaar van 2013 is door het bestuur een geactualiseerd 

crisisplan vastgesteld. In de loop van 2015 zal het crisisplan worden geactualiseerd 

op basis van de normen van het nFTK.  

 

Wijziging reglementen en statuten 

In 2014 zijn aanpassingen aangebracht in de pensioenreglementen van het fonds in 

verband met de gewijzigde pensioenregelingen en de gewijzigde actuariële 

grondslagen per 1 januari 2014. 

De statuten zijn per 1 juli 2014 gewijzigd in verband met de fusie en de 

inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. 

 

Functioneren van het pensioenfonds 

Het afgelopen jaar zijn aan het pensioenfonds geen dwangsommen of boetes 

opgelegd. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft geen aanwijzingen aan het fonds 

gegeven, noch is een bewindvoerder aangesteld of is bevoegdheidsuitoefening van 

organen van het fonds gebonden aan toestemming van de toezichthouder.  

 

3.3 Financiële markten in 2014 

Het jaar 2014 is een roerig jaar geweest voor de economieën.  

Op de effectenbeurzen startte het jaar goed maar in de loop van 2014 waren er 

gebeurtenissen die een flinke impact veroorzaakten op de beurzen.  

Politieke spanningen waren er tussen de Oekraïne en Rusland. Ook toenemende 
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onrust in het Midden-Oosten zorgde voor onzekerheid op de beurzen. Een verrassing 

was de zeer sterke daling van de olieprijs wat ook tot onzekerheid leidde.  

Niet te vergeten zijn de stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank die 

invloed hadden op extreem lage renteniveaus en in het verlengde daarvan een 

herstel van de aandelenmarkten veroorzaakten. 

In Amerika werd in oktober het opkoopprogramma gestopt van de Amerikaans 

staatsobligaties. De rentetarieven bewegen zich al een aantal jaren tussen 0% en 

0,25%. Ondanks een economische groei in de Verenigde Staten en een gedaalde 

werkloosheid heeft de Amerikaanse Centrale Bank de FED de beleidsrente gelijk 

gehouden. De verwachting is overigens dat in de loop van 2015 de FED de 

beleidsrente langzaam gaat verhogen. 

Op de valutamarkten was de sterke stijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte 

van de Euro een feit. In Europa werden de stresstesten van de Europese banken in 

oktober bekend gemaakt. Opvallend is dat ongeveer een vijfde van de onderzochte 

130 banken niet slaagde.  Dit concentreerde zich vooral in de zuidelijke landen. Deze 

banken zullen uiteindelijk worden gedwongen extra kapitaal aan te trekken.  

De ECB heeft in januari 2015 bekend gemaakt dat de ECB voor een bedrag van 60 

miljard euro per maand obligaties gaat opkopen. Dit programma is geldig tot 

september 2016 en heeft als doelstelling de economieën aan te jagen en het 

bereiken van de 2% inflatiedoelstelling. 

De verdere daling van de rentetarieven op staatsleningen in  2014 is ook gepaard 

gegaan met de daling van de spaarrentes. Het stallen van geld bij de banken heeft in 

sommige situaties al geleid tot een negatieve rente. Deze negatieve rente is een 

gevolg van de negatieve depositorente van de ECB. Al met al verliezen spaarders in 

de eurozone koopkracht op hun spaargeld vanwege de inflatie en 

vermogensbelasting.  

Met het ECB beleid zijn nu voorwaarden geschapen die moeten leiden tot 

bedrijfsinvesteringen: een lage rente, zwakkere euro, lage olieprijs en stimulerend 

monetair beleid. De lokale overheden zijn nu aan zet om te investeren in 

infrastructuur en structurele hervormingen op het gebied van de arbeidsmarkt, 

gezondheidszorg, pensioenen, bankenunie door te voeren.  

 

De pensioenfondsen staan in 2015 voor een enorme uitdaging vanwege de lage 

rente, sterk gestegen aandelenkoersen en de fors opgelopen vastgoed prijzen.  

De eerste maanden van 2015 laten een lichte groei van de economie zien. Een groei 

die ook door het ECB beleid wordt gestimuleerd. Pensioenfondsen zullen in 2015 

verder moeten werken aan een herstel van buffers, zodat er weer sprake kan zijn van 

een gezonde financiële huishouding. 

 

3.4  Pensioenregeling   

 

3.4.1 Pensioenregelingen verantwoord in dit jaarverslag 

 

De pensioenregeling van het pensioenfonds bestond in 2014 uit: 

1. Voor werknemers die voor 1 januari 2010 in dienst waren of die voor 1 januari 

2010 een arbeidsovereenkomst hadden getekend/ontvangen: 

a. een collectieve basisregeling over het salaris tot € 61.189,-;  
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b. een premiepensioenregeling over het salaris boven € 61.189,-; 

2. Voor werknemers die na 1 januari 2010 in dienst zijn getreden en na 1 januari 

2010 een arbeidsovereenkomst hadden getekend/ontvangen een 

premiepensioenregeling; 

3. Voor alle werknemers een WIA-excedentregeling. 

 

ad 1a. Collectieve basisregeling 

De basisregeling betreft een middelloonregeling met  

 onvoorwaardelijke indexatie, gefinancierd uit het fondsrendement aangevuld 

met Toeslag A of B voor de op 31 december 2013 opgebouwde rechten en 

 voorwaardelijke indexatie, gefinancierd uit het fondsrendement aangevuld 

met Toeslag C voor de vanaf 1 januari 2014 opgebouwde rechten van de 

actieve deelnemers. 

 

De pensioenleeftijd is 67 jaar met een jaarlijkse pensioenopbouw van 2,15% van de 

pensioengrondslag. 

De basisregeling geeft aanspraak op:  

 ouderdomspensioen vanaf 67 jaar; 

 partnerpensioen; 

 tijdelijk partnerpensioen op risicobasis; 

 wezenpensioen.    

 

De basisregeling is vanaf 1 januari 2010 een gesloten regeling. Er treden geen nieuwe 

werknemers meer toe. 

 

ad 2. Premiepensioenregeling 

Vanaf 1 januari 2014 geldt voor alle actieve deelnemers van HP dezelfde 

pensioenregeling. De deelnemers die op of na 1 januari 2014 in dienst treden en de 

werknemers die vanaf 1 januari 2014 in dienst zijn getreden worden opgenomen in 

de Premiepensioenregeling 2014.  

Dit is een voortzetting van de premiepensioenregeling 2010 maar dan aangepast aan 

de gewijzigde fiscale wetgeving. 

De werknemers die al deelnamen in de middelloonregeling van het HP 

pensioenfonds of het EDS Pensioenfonds worden met ingang van 1 januari 2014 

opgenomen in de Middelloonregeling 2014. 

Deze middelloonregeling kent een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar en in 2014 een 

jaarlijkse opbouw van 2,15% van de pensioengrondslag. Voorts geldt als franchise het 

fiscale minimum bedrag van € 13.449. 

De deelnemers aan de middelloonregeling met een salaris boven het grensbedrag 

van  € 61.189  vallen voor het hogere deel van dat salaris ook onder de 

Premiepensioenregeling 2014.  

 

De premiepensioenregeling is een beschikbare premieregeling.  

Met het opgebouwde spaarsaldo kan de deelnemers op de pensioendatum een 

ouderdomspensioen en eventueel nabestaandenpensioen aankopen bij een 

verzekeraar naar keuze. Voorts is voor de deelnemer tijdens zijn actieve 

dienstverband een (tijdelijk) nabestaandenpensioen en wezenpensioen op risicobasis 
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verzekerd bij een verzekeraar. 

Bij beëindiging van het dienstverband blijft het spaarsaldo bij Robeco en ING IM 

ondergebracht tot de pensioendatum tenzij de deelnemer kiest voor 

waardeoverdracht naar zijn nieuwe pensioenuitvoerder.  

Naast deze premiepensioenregeling is ook een WIA-excedentregeling van toepassing 

voor de deelnemers aan de premiepensioenregeling. 

 

ad 3 WIA-excedentregeling 

Voor de deelnemers aan het fonds is ook een WIA-excedentregeling van toepassing 

als hun pensioengevend salaris hoger is dan €  51.417 (2014). 

 

Oude regelingen 

Naast bovenvermelde pensioenregelingen worden door het fonds ook nog enkele 

oude regelingen uitgevoerd: 

- de oude pensioenregeling van pre-merger HP Nederland B.V. m.b.t. 

   ouderenregelingen,  gewezen deelnemers en pensioengerechtigden per  

   1 januari 2004; 

-  de oude pensioenregelingen van pre-merger Digital m.b.t. 

   ouderenregelingen, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden per  

   1 januari 2004; 

- de per 31 december 2013 beëindigde excedentregelingen van HPPF en EPF; 

- de regelingen voor de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers van EPF. 

 

Overgangsregeling 

Het vervallen van de zogenaamde VUT-overgangsregeling is gecompenseerd door 

de betrokken deelnemers een voorwaardelijke aanspraak te verlenen op extra 

ouderdomspensioen met bijbehorend nabestaandenpensioen. Deze voorwaardelijke 

aanspraken zijn ondergebracht in het pensioenfonds. 

De kosten voor deze zogenaamde VPL-regeling worden jaarlijks via de 

kostendekkende premie bij de werkgever in rekening gebracht.  

Er is geen voorziening gevormd voor de VPL-regeling. 

 

3.5 Verzekerden 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mutaties van het aantal deelnemers in 

2014.   

 Actieve  

Deelnemers 

Houders premievrije  

aanspraken 

Pensioen- 

gerechtigden 

Beginstand 2014 1.720 4.221 1.477 

Toetredingen 687 1.818 341 

Vertrek -271 271  

Ingang pensioen  -25 -57 125 

Overlijden -2 -10 -24 

Afloop   -11  

Overdracht   -25  

Eindstand 2014 2.109 6.218 1.930 
 
De toetredingen hadden betrekking op medewerkers die bij de aangesloten 

ondernemingen in dienst kwamen en (gewezen) deelnemers en 
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pensioengerechtigden die zijn overgekomen van het voormalige EDS Pensioenfonds. 

De vertrokken deelnemers kregen premievrije aanspraken.   

 

Conform art. 29 lid 2 van het pensioenreglement A en art. 28 lid 2 van het 

pensioenreglement streeft het bestuur in zijn beleid naar een periodieke aanpassing 

van ingegane pensioenen en premievrije aanspraken in verband met een eventuele 

stijging van de kosten van levensonderhoud.  

 

Deze aanpassing bedroeg: 

per 1 januari 2010:  0,16% 

per 1 januari 2011:  0,00%  

per 1 januari 2012:  0,00%  

per 1 januari 2013:  0,40% 

per 1 januari 2014:  0,54%  

per 1 januari 2015:  0,30% 

 

3.6 Pensioenverplichtingen 

De pensioenverplichtingen worden vastgesteld op basis van de financiële opzet en de 

actuariële grondslagen die in de ABTN nader zijn omschreven. De actuariële 

grondslagen zijn gebaseerd op veronderstellingen, onder andere met betrekking tot 

rente en de gehanteerde overlevingstafels.  

De voorziening pensioenverplichtingen wordt bepaald als de contante waarde van de 

reeds opgebouwde pensioenaanspraken.  

 

De voorziening pensioenverplichtingen is berekend op basis van de door het 

Actuarieel Genootschap gepubliceerde Prognosetafel 2014. Op de prognosetafel 

worden variabele correctiefactoren op de sterftekansen toegepast die zijn afgeleid uit 

een onderzoek dat eind 2010 door de actuaris is gedaan naar de 

sterftewaarnemingen onder de deelnemerspopulatie in de afgelopen jaren. 

Er wordt voorts uitgegaan van de marktrente volgens de rentetermijnstructuur van 

DNB, een bepaalde gehuwdheidsfrequentie en een opslag van 2,25% ter dekking van 

de (toekomstige) kosten van uitbetaling van de pensioenen.  

 

De aldus berekende voorziening pensioenverplichtingen (inclusief de overige 

technische voorzieningen, exclusief de voorziening voor risico deelnemers) bedroeg 

per 31 december 2014 € 1.470,9 (ultimo 2013 € 921,7 miljoen).  

De stijging van de voorziening ten opzichte van de voorziening ultimo 2013 

bedraagt daarmee € 549,2 miljoen.   

 

De door de certificerende actuaris uitgevoerde toets op het eigen vermogen laat zien 

dat de pensioenverplichtingen voldoende worden gedekt door het in het 

pensioenfonds beschikbare vermogen. De vermogenspositie van het fonds is 

onvoldoende vanwege een reservetekort. 
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3.7 Herverzekering 

Ter dekking van risico's met betrekking tot overlijden en arbeidsongeschiktheid van 

de deelnemers aan de middelloonregeling is een contract gesloten bij Elips Life AG. 

Het in het verslagjaar geldende contract met Elips heeft een looptijd van  

1 januari 2014 tot en met 31 december 2016. Voor alle actieve deelnemers is een 

overlijdensrisicokapitaal in de middelloonregeling verzekerd. Daarnaast is een WIA-

excedentpensioen verzekerd.  

Vóór 2011 waren de risico’s herverzekerd via Nationale Nederlanden. Het 

zogenaamde ‘uitlooprisico’ ten aanzien van deelnemers die op 31 december 2010 

ziek waren, is nog verzekerd bij Nationale Nederlanden. 

Ultimo 2013 was er nog een vordering op Nationale Nederlanden in verband met de 

nog af te rekenen winstdeling. Voor alle deelnemers aan de premiepensioenregeling 

is een nabestaandenpensioen en wezenpensioen op risicobasis verzekerd bij Elips.  

 

3.8 Beleggingen 

Teneinde het concentratierisico zoveel als mogelijk te beperken, heeft het bestuur het 

vermogen over meerdere vermogensbeheerders verdeeld. 

De beleggingscategorieën zijn aan de hand van hun karakteristieken opgedeeld in 

een matching portefeuille en een return portefeuille.  

De matching portefeuille heeft als doel de nominale toezeggingen zoveel als 

mogelijk na te komen, terwijl met de return portefeuille een additioneel rendement 

wordt beoogd dat (gedeeltelijke) indexatie van gedane toezeggingen mogelijk 

maakt. 

 

Matching portefeuille 

De matching portefeuille bestaat uit de volgende mandaten: 

- BlackRock – liability matching portefeuille (afdekking renterisico) 

- BlackRock – Europese bedrijfsobligatieportefeuille 

- Aegon – Europese bedrijfsobligatieportefeuille  

- Staatsobligaties, beheerd door KasBank 

- Aegon - Hypotheken 

 

Return portefeuille 

De return portefeuille bestaat uit de volgende mandaten: 

-  Regionale aandelenmandaten: 

* State Street – portefeuille aandelen ontwikkelde landen wereldwijd 

* State Street – portefeuille aandelen opkomende landen 

* State Street – valuta overlay (afdekking valutarisico) 

- Russell Investments – wereldwijde obligatieportefeuille 

- Stone Harbor – portefeuille obligaties opkomende landen 

- Morgen Stanley – wereldwijde vastgoedportefeuille 

- Aegon – asset backed securities 

- JP Morgan – funds of hedge funds 

 

De allocatie naar en binnen de matching portefeuille wordt bepaald op basis van de 

beoogde renteafdekking alsmede enkele kwalitatieve factoren (zoals gewenste 

funding en leverage).  
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Daarom is er geen vastgestelde verdeling tussen de matching- en return portefeuille, 

maar wordt dit jaarlijks beoordeeld door het bestuur op advies van de 

beleggingscommissie. 

 

Binnen de return portefeuille is wel sprake van een vastgestelde verdeling met 

bijbehorende bandbreedtes.  

 

Het pensioenfonds heeft 60% van het rente risico op de voorziening 

pensioenverplichtingen afgedekt middels belegging in de QIF bij BlackRock.   

Op 31 december 2014 was € 489 mln in de QIF ondergebracht.  

Ook de obligaties en hypotheken in de matching portefeuille dragen bij aan deze 

afdekking van het renterisico. 

De afdekking van het rente risico zal in principe verhoogd worden naar 80%, zodra 

de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven. In het risico raamwerk is 

vastgelegd dat deze uitbreiding in ieder geval zal worden overwogen indien de 

dekkingsgraad 120% of hoger is. 

 

De return portefeuille is verdeeld in twee (regio-)aandelenmandaten bij State Street, 

een wereldwijd obligatiefonds bij Russell, één opkomende markten obligatiemandaat 

bij Stone Harbor, één wereldwijd vastgoedmandaat bij Morgan Stanley, een 

portefeuille asset backed securities bij Aegon en een hedge funds mandaat bij JP 

Morgan . Hierbij worden vanaf het vierde kwartaal 2014, na de samenvoeging met de 

EPF-portefeuille, de verhoudingen, zoals vermeld in de onderstaande tabel, in acht 

genomen. 

 

Fonds Strategische mix Minimum Maximum 

    

Aandelen wereldwijd    47,0% 42,0% 52,0% 

Aandelen opkomende markten   10,0%   8,0% 12,0% 

Obligaties wereldwijd   20,0% 15,0% 25,0% 

Obligaties opkomende markten   10,0%   8,0% 12,0% 

Asset backed securities     2,5%   0,0%   5,0% 

Hedge funds     2,5%   0,0%   5,0% 

Wereldwijd vastgoed     8,0%   6,0% 10,0% 

Totaal return portefeuille 100,0%   

 

De Euro obligaties en de aandelen worden passief beheerd de overige mandaten 

actief. Op de gehele portefeuille, met uitzondering van de opkomende markten, 

wordt het valutarisico voor 50% afgedekt. Tot augustus 2012 werd het valutarisico 

volledig afgedekt, met uitzondering van de opkomende markten. 

Minimaal 50% van de portefeuille dient in Euro’s te zijn belegd. Voorts zijn er 

afspraken gemaakt met betrekking tot beleggingslimieten.  

De werkelijke beleggingsmix ultimo 2014 bevindt zich binnen de bandbreedtes van 

de strategische mix van het pensioenfonds.  
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Afdekking valutarisico   

Het valutarisico wordt vanaf augustus 2012 voor 50% afgedekt met uitzondering van 

het valutarisico van de beleggingen in opkomende markten.  

Het bestuur heeft State Street Global Advisors (SSgA) aangesteld als zogenaamd 

‘currency overlay manager’. Voor het voormalige EPF-deel van de portefeuille was de 

valuta-afdekking in 2014 uitbesteed aan KasBank en ING. 

Ultimo 2014 is een ongerealiseerde verlies op de afgedekte valuta’s van € 6,3 miljoen 

onder ‘derivaten’ opgenomen op de balans. 

 

3.9  Analyse van het resultaat en vermogen   

Het resultaat over 2014 bedroeg  € 46,7 miljoen. 

De analyse van dit  resultaat is als volgt: 

 

Bronnen          Resultaat 

Wijziging rentetermijnstructuur                  - 267,0 

Beleggingsopbrengsten              287,6       

Premie          9,0   

Waardeoverdrachten                   0,0 

Kosten                          -     0,4 

Uitkeringen                         0,3  

Kanssystemen                                2,1 

Toeslagverlening                      -  11,2 

Aanpassing actuariële grondslagen                 26,5          

Mutaties        -1,1   

Andere oorzaken                             0,9    

Resultaat per saldo                             46,7  

 

Het totaal van de reserves steeg in 2014 van € 123,9 miljoen naar € 197,4 miljoen. 

Dit is inclusief de toevoeging van de aanwezige reserves van EPF ad 27,5 miljoen.   

Er is sprake van een reservetekort. Dit betekent dat het fonds nog niet over het 

wettelijk vereiste eigen vermogen beschikt. Dat vereist eigen vermogen bedraagt 

ultimo 2014 € 205,8 miljoen. 

 

3.10 Risico en beheersing 

 

Risico’s  

Het fonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering 

daarvan geconfronteerd met risico’s. De belangrijkste doelstelling van het fonds is 

het nakomen van de pensioentoezeggingen. Voor het realiseren van deze 

doelstelling wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis van 

marktwaarde van de pensioenverplichtingen.  

 

Risicomanagement 

Het bestuur heeft ook in 2014 veel aandacht besteed aan risicomanagement. 

Er is een werkgroep risicomanagement bestaande uit twee bestuursleden en de 

adviserend actuaris. Voorts is in het Investment Committee vooral aandacht besteed 
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aan de financiële risico’s. 

In 2010 is een Risico Raamwerk vastgesteld. Daarin zijn alle risico’s van het 

pensioenfonds beschreven en is aangegeven op welke wijze deze risico’s kunnen 

worden beheerst en op welke wijze het monitoren van de risico’s dient plaats te 

vinden.  Het Risico Raamwerk is in januari 2011 besproken met het 

verantwoordingsorgaan. In 2011 heeft het bestuur verder gewerkt aan nadere 

invulling van het risico raamwerk en aan het uitvoeren van de acties die zijn 

afgesproken om tot een nog betere beheersing van de risico’s te komen. 

 

Vanaf het derde kwartaal van 2011 is aan de kwartaalrapportage die wordt opgesteld 

door de beleggingsadviseur een risicorapportage toegevoegd die inzicht geeft in de 

stand van zaken ten aanzien van alle financiële risico’s. 

 

Financieel crisisplan 

Het bestuur heeft een Financieel crisisplan vastgesteld. 

Het crisisplan maakt deel uit van de Actuariële en bedrijfstechnische nota van het 

fonds. Het crisisplan geeft een beschrijving van maatregelen die het bestuur op korte 

termijn effectief kan inzetten indien de dekkingsgraad zich bevindt of zeer snel 

beweegt richting kritische waarden, waardoor het realiseren van de doelstellingen 

van het fonds in gevaar komt. 

 

Solvabiliteitsrisico 

Het belangrijkste risico voor het fonds betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico 

dat het fonds niet beschikt over voldoende vermogen ter dekking van de 

pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt gemeten zowel op basis van algemeen 

geldende normen als ook naar de specifieke normen welke door de toezichthouder 

worden opgelegd. Indien de solvabiliteit van het fonds zich negatief ontwikkelt, 

bestaat het risico dat het fonds de premie voor de onderneming en deelnemers moet 

verhogen en het risico dat er geen ruimte beschikbaar is voor eventuele indexatie van 

opgebouwde pensioenrechten.  

De solvabiliteit wordt van maand tot maand gevolgd en aan DNB gerapporteerd op 

basis van de ontwikkeling van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is in 2014, 

ondanks enige volatiliteit, uiteindelijk stabiele gebleven op 113,5%. 

 

Naast het solvabiliteitsrisico loopt het fonds nog diverse andere risico’s, zoals risico’s 

samenhangende met de beleggingen en andere financiële instrumenten en het 

verplichtingenrisico, ook wel actuarieel risico genoemd. 

Ten slotte loopt het fonds nog enkele andere niet-financiële risico’s.  

  

Beleggingsrisico’s  

Als gevolg van beleggingsactiviteiten wordt het fonds geconfronteerd met risico’s 

gerelateerd aan financiële instrumenten en de markt waarin het fonds actief is. 

Dit zogenaamde prijsrisico omvat de mogelijkheden voor winst of verlies en omvat 

het marktrisico, het kredietrisico en het valutarisico. 
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Marktrisico  

Marktrisico is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van 

marktprijzen, die wordt veroorzaakt door factoren gerelateerd aan een individuele 

belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren. 

Omdat alle beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde, zijn alle 

wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat. 

Het prijsrisico kan worden beperkt door diversificatie.  

Het bestuur streeft in zijn beleid naar een grote spreiding over de verschillende 

beleggingscategorieën en regio’s.   

 

Kredietrisico 

Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van 

faillissement of betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) 

vorderingen heeft. Het programma inzake securities lending is volledig afgebouwd. 

  

Liquiditeitsrisico 

Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een 

aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in liquide middelen, waardoor het fonds 

op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Waar de overige 

risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat het hierbij 

om de korte termijn. Het risico wordt beheerst door in het strategische en tactische 

beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de liquiditeitspositie.  

De aan het begin van het jaar ontvangen premie wordt niet belegd, maar liquide 

gehouden om de uitkeringen en andere verplichtingen in de loop van het jaar te 

voldoen. Er wordt daarbij een cashplanning bijgehouden waarbij tijdig kan worden 

vastgesteld of er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om de maandelijkse 

pensioenuitkeringen en andere kosten te kunnen betalen. 

In het kader van de rebalancing wordt voorts elk kwartaal door het bestuur 

beoordeeld hoeveel gelden liquide moeten worden gehouden voor de betaling van 

de pensioenuitkeringen in de daaropvolgende maanden.  

 

Valutarisico 

Vanaf oktober 2009 is het valutarisico volledig afgedekt met uitzondering van de 

valuta’s in de opkomende markten(zie hiervoor bij hoofdstuk 3.8). 

Halverwege 2012 is de afdekking van het valutarisico teruggebracht tot 50%. 

  

Renterisico 

Het fonds is gevoelig voor wijzigingen in de marktrente omdat de duration van de 

beleggingen en de verplichtingen niet gelijk zijn.  

In dit kader heeft het bestuur al in 2007 besloten om dit risico gedeeltelijk af te 

dekken door het afstemmen van een deel van de vastrentende beleggingen op de 

duration van de verplichtingen. 

Dit besluit is in het eerste kwartaal van 2008 geëffectueerd, waarmee de duration van 

de verplichtingen voor 40% is afgedekt. In het najaar van 2008 is besloten tot een 

tweede stap waarmee de duration van de verplichtingen tot ongeveer 60% wordt 

afgedekt. Dit besluit is in januari 2009 geëffectueerd. Het bestuur heeft in principe 
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besloten om het renterisico voor 80% af te dekken.  

De feitelijke afdekking van het renterisico op basis van de marktwaarde en 

voorziening ultimo 2014 was ongeveer 50%. Dit is buiten de bandbreedte van  

+ en – 5% van de gewenste afdekking van 60%.  

Aan het einde van het verslagjaar heeft het bestuur besloten om de strategische 

renteafdekking te handhaven op 60%, waarbij voorlopig als streefniveau de minimale 

bandbreedte van 55% van de verplichtingen wordt gehanteerd.  

 

Actuariële risico’s  

Met ingang van het boekjaar 2012 worden door het fonds de meest actuele 

prognosetafels AG 2012-2062 toegepast. In deze tafels is de sterftetrend op basis van 

recente waarnemingen verdisconteerd. Hierdoor wordt er voor het langlevenrisico 

van het fonds zwaarder gereserveerd dan voorheen.  

Het bestuur heeft vastgesteld dat de fondsspecifieke correctiefactoren die worden 

toegepast op de prognosetafels nog steeds prudent zijn. 

 

Overige relevante actuariële risico’s zijn het overlijdens- en het 

arbeidsongeschiktheidsrisico. 

 

Herverzekeringsrisico 

Het fonds heeft ter dekking van risico's met betrekking tot overlijden en 

arbeidsongeschiktheid van de deelnemers herverzekeringscontracten gesloten bij 

Elips Life AG. Vanaf 1 februari 2011 is het niet langer noodzakelijk om een eventuele 

vordering op de herverzekeraar lager te waarderen als de verzekeraar onvoldoende 

kredietwaardig is. Er heeft daarom geen afslag op de vordering op de herverzekeraar 

plaatsgevonden.  

 

Operationeel risico 

Operationeel risico is het risico vanwege de onjuiste afwikkeling van transacties, 

fouten in de verwerking van gegevens, het verloren gaan van informatie, fraude en 

dergelijke. Dergelijke risico’s worden door het fonds beheerst door het stellen van 

hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn op 

gebieden zoals interne organisatie, procedures, processen en controles, kwaliteit 

geautomatiseerde systemen etc. Het bestuur voert periodiek gesprekken met haar 

uitvoerders waarin de voortgang en performance worden geëvalueerd. 

De pensioenadministratie is uitbesteed aan Aon Hewitt. Met Aon Hewitt is een 

overeenkomst afgesloten waarin de werkzaamheden en performancenormen zijn 

beschreven in een Service Level Agreement. Periodiek vindt evaluatie plaats. 

Aon Hewitt beschikt voor deze pensioenadministratie over een recente ISAE 3402 

type II rapport. Ook alle vermogensbeheerders en de custodian BNY Mellon 

beschikken over een recent ISAE -of daarmee vergelijkbaar rapport. 

 

Conclusie 

Het bestuur is van mening dat de risico’s van het pensioenfonds goed in beeld zijn en 

dat er voldoende aandacht wordt besteed aan beheersing en monitoring van deze 

risico’s. 
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Gevoeligheidsanalyse   

 

Indien de risico’s wijzigen zal dit effect hebben op de aanwezige en de vereiste 

dekkingsgraad.  Per 31 december 2014 is de aanwezige dekkingsgraad 113,5%.  

De vereiste dekkingsgraad kan op basis van de feitelijke mix (114,6%) en op basis van 

de strategische mix (114,0%) vastgesteld worden. 

Op grond van de aanwijzingen van DNB dient voor het oordeel over de 

vermogenspositie van het fonds uitgegaan te worden van het vereist eigen vermogen 

in de evenwichtssituatie behorend bij de strategische beleggingsmix. 

In onderstaande aannames zal voor elk afzonderlijk risico het effect op de aanwezige 

en vereiste dekkingsgraad op basis van de strategische mix worden beschreven. 

 

Renterisico 

Indien de rente daalt met 1%, zal dit een effect hebben op de voorziening 

pensioenverplichtingen en op de vastrentende waarden. De voorziening 

pensioenverplichtingen stijgt met 21,0% en de renteafdekking bedraagt 60%.  

Dit betekent dat de dekkingsgraad daalt naar 104,2%. Een rentedaling van 1% heeft 

dus een daling van de dekkingsgraad met 9,3% tot gevolg.   

 

De vereiste dekkingsgraad op basis van de strategische mix daalt van 114,0% naar 

112,9%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij een daling van de rente het 

renterisico kleiner wordt. Een rentedaling van 1% zal voor veel looptijden betekenen 

dat de rente op 0% uitkomt. Het renterisico wordt bepaald aan de hand van een 

procentuele schok op de rente, hoe lager de rente hoe lager het absolute effect van 

een procentuele schok. Het renterisico wordt dus kleiner bij een rentedaling van 1%, 

hierdoor daalt de vereiste dekkingsgraad op basis van de strategische mix. 

 

Zakelijke waarden risico 

Indien de zakelijke waarden dalen met 5% zou dit betekenen dat de totale activa 

zouden dalen met 1,7%. De voorziening pensioenverplichtingen zou niet beïnvloed 

worden door de daling van de zakelijke waarden. Dit betekent dat de dekkingsgraad 

zou dalen met 2,0% naar een dekkingsgraad van 111,5%.  

 

De vereiste dekkingsgraad op basis van de strategische mix zal gelijk blijven op 

114,0%. De strategische verhouding tussen zakelijke, vastrentende en overige 

waarden zal namelijk niet wijzigen. 

 

Valutarisico 

Het pensioenfonds heeft voor € 81,9 miljoen beleggingen in opkomende markten en 

voor € 473,8 miljoen in ontwikkelde niet-euro landen. Aangenomen wordt dat de 

beleggingen in opkomende markten niet zijn afgedekt en de beleggingen in 

ontwikkelde niet-euro landen voor 50% zijn afgedekt. Dit betekent dat over € 318,8 

miljoen van de beleggingen valutarisico wordt gelopen. Indien de valutakoersen met 

5% zouden dalen, zouden de niet-euro beleggingen dalen met ongeveer € 15,9 

miljoen. Dit heeft als gevolg dat de dekkingsgraad daalt met 1,2% naar 112,3%. 

De vereiste dekkingsgraad op basis van de strategische mix blijft nagenoeg gelijk. 
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Grondstoffenrisico 

Het pensioenfonds heeft geen belegd vermogen in grondstoffen, er is dus geen 

sprake van een grondstoffenrisico. Een daling of stijging van de grondstoffen heeft 

geen effect op de aanwezige of vereiste dekkingsgraad. 

 

Kredietrisico 

Een verhoging van de credit spread heeft invloed op de aanwezige dekkingsgraad 

doordat de waarde van de vastrentende portefeuille afneemt. De gewogen credit 

spread over de gehele portefeuille bedraagt 20 basispunten ultimo 2014. Indien de 

credit spread verdubbelt van 20 basispunten naar 40 basispunten dan nemen de 

vastrentende waarden (66% feitelijke mix) ongeveer met 2,3% af. De aanwezige 

dekkingsgraad daalt naar ongeveer 111,7% bij verdubbeling van de credit spread. 

 

De vereiste dekkingsgraad wijzigt ook indien de credit spread stijgt. Als de gewogen 

credit spread van de totale portefeuille verdubbelt naar 40 basispunten stijgt de 

vereiste dekkingsgraad op basis van de strategische mix van 114,0% naar 114,1%.  

 

In onderstaande tabel zijn bovengenoemde cijfers terug te vinden: 

 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Marcel Lasonder, voorzitter 

 

René van Warmerdam, bestuurslid 

 

Amstelveen, 26 juni 2015 

Scenario Wijziging

Aanwezige 

dekkingsgraad

vereiste dekkingsgraad 

obv strategische mix

vereiste dekkingsgraad 

obv feitelijke mix

Oorspronkelijk scenario 113.5% 114.0% 114.6%

Rente risico rente daalt 1% 104.2% 112.9% 112.6%

Zakelijke waarde risico

daling van de 

zakelijke waarde met 5% 111.5% 114.0% 114.3%

Valuta risico

daling van 

valutakoersen met 5% 112.3% 114.0% 114.6%

Grondstoffen risico n.v.t. 113.5% 114.0% 114.6%

Krediet risico

Gewogen credit-spread totale 

portefeuille verdubbelt van 20 

naar 40 basispunten 111.7% 114.1% 114.6%
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  Jaarrekening  

 

4.1 Balans per 31 december  (na resultaatverdeling)  (x € 1.000) 

 

Activa 2014 2013 

   

A. Beleggingen voor risico pensioenfonds    

- Vastgoedbeleggingen 57.886 45.758 

- Aandelen 505.467 434.520 

- Vastrentende waarden  1.086.969 870.094 

- Overige beleggingen en derivaten 12.110 16.182 

Totaal beleggingen voor risico pensioenfonds 1.662.432 1.366.554 

   

B. Beleggingen voor risico deelnemers    

- Aandelen 36.879 41.762 

- Vastrentende waarden 80.125 76.202 

- Overige beleggingen  34.304 14.182 

Totaal beleggingen voor risico deelnemers 151.308 132.146 

   

Totaal beleggingen 1.813.740 1.498.700 

   

C. Vorderingen en overlopende activa    

   

- Te vorderen dividend en dividendbelasting 0 74 

- Premies werkgever 5.916 1.020 

- Vordering rekening-courant herverzekeraar 371 1.400 

- Overige vorderingen  992 629 

Totaal vorderingen en overlopende activa 7.279 3.123 

   

D. Overige activa   

Liquide middelen  8.535 7.253 

   

Totaal activa  1.829.554 1.509.076 
 
 
 

Passiva 2014 2013 

   

E. Stichtingskapitaal en reserves    

- Overige reserves 198.140 151.435 

Totaal Stichtingskapitaal en reserves 198.140 151.435 

   

F. Technische voorzieningen   

- Voorziening pensioenverplichtingen 1.465.074 1.217.149 

- Overige technische voorzieningen 5.776 4.612 

Totaal technische voorzieningen  1.470.850 1.221.761 

   

G. Voorzieningen pensioenverplichtingen risico deelnemers 151.308 132.146 

   

H. Herverzekeringen  0 365 

   

I. Overige schulden en overlopende passiva  9.256 3.369 

   

Totaal passiva 1.829.554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.509.076 



 
 

39 

4.2 Staat van baten en lasten        (x € 1.000) 

 

 2014 2013 

Baten   

   

A. Premiebijdragen van werkgevers en werknemers 35.974 31.423 

   

B. Premiebijdragen risico deelnemers 9.204 9.212 

   

C. Beleggingsresultaten risico pensioenfonds   

-Indirecte beleggingsopbrengsten 286.024 7.301 

-Directe beleggingsopbrengsten 8.150 8.128 

-Kosten van vermogensbeheer -1.537 - 1.328 

 Totaal beleggingsresultaten risico pensioenfonds  292.637 14.101 

   

D. Beleggingsresultaten risico deelnemers 11.671 7.090 

   

E. Overige baten 778 176 

   

Totaal baten 350.264 62.002 

   

Lasten   

   

F. Pensioenuitkeringen -29.433 - 28.251 

   

G. Pensioenuitvoeringskosten -2.804 - 2.109 

   

H. Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds   

 Pensioenopbouw -21.402 - 25.371 

 Indexering en overige toeslagen -15.213 - 5.775 

 Rentetoevoeging -5.058 - 4.493 

 Onttrekking voor pensioenuitkeringen en uitvoeringskosten 30.323 29.647 

 Wijziging marktrente -266.984 40.746 

 Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 2.376 1.954 

 Overgang op nieuwe sterftetafels 3.509 0 

 Wijziging actuariële grondslagen 22.970 - 2.092 

 Resultaat op kanssystemen 1.444 -721 

 Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen                        -1.055 3.555 

Totaal mutatie voorziening voor risico pensioenfonds -249.090 37.450 

   

I. Mutatie pensioenverplichtingen voor risico deelnemers -19.161 - 13.670 

   

J.  Baten en lasten herverzekeren -1.053 - 2.340 

   

K. Saldo overdrachten van rechten  -2.018 - 2.119 

   

L. Overige lasten 0 - 180 

   

Totaal lasten -303.559 - 11.219 

   

Saldo van baten en lasten 46.705 50.783 

Bestemming van het saldo van baten en lasten   

Overige reserves 46.705 50.783 

   



 
 

40 

 

 

4.3  Kasstroomoverzicht 

        (x €. 1.000); directe methode 

 

 2014 2013 

Kasstromen uit operationele activiteiten   

   

Ontvangsten   

Uitkeringen herverzekering inclusief resultatendeling 1.874 11 

   

Uitgaven   

Pensioenuitkeringen -29.420 -28.182 

Pensioenuitvoerings- en administratiekosten -3.116 -2.141 

   

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -30.662 -30.312 

   

   

Kasstromen uit financieringsactiviteiten   

   

Ontvangsten   

Bijdragen van werkgevers en werknemers 40.285 44.318 

Directe beleggingsopbrengsten 9.152 7.735 

Overgenomen pensioenverplichtingen 1.382 1.040 

   

Uitgaven   

Kosten van vermogensbeheer -1.863 -1.284 

Overgedragen pensioenverplichtingen -4.172 -4.500 

Premies herverzekering -2.257 -1.985 

   

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 42.527 45.324 

   

   

Kasstromen uit investeringsactiviteiten   

   

Ontvangsten   

Verkopen en aflossingen van beleggingen 81.184 174.345 

   

Uitgaven   

Aankopen en verstrekkingen van beleggingen -93.621 -192.649 

   

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -12.437 -18.304 

   

   

Koers-, omrekening- en overige verschillen 1.670 987 

   

   

Mutatie in geldmiddelen 1.098 -2.305 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening 

 

Presentatie/uitvoering 

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn RJ 610 Pensioenfondsen en  Titel 9 

BW 2.   

 

De vergelijkende cijfers over 2013 zijn aangepast in verband met de fusie met het 

EDS Pensioenfonds per 1 juli 2014. In verband hiermee wordt de zogenaamde 

‘pooling of interest’ methode toegepast. Bij toepassing van deze methode worden de 

vergelijkende cijfers gepresenteerd alsof beide fondsen al ultimo 2013 zijn 

samengevoegd. 

 

Balans 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen 

nominale waarde; eventueel verminderd met een voorziening voor oninbaarheid. 

 

Activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de valutakoers per 

balansdatum. Valutatermijntransacties, die ultimo boekjaar nog niet zijn afgewikkeld, 

worden gewaardeerd op het verschil tussen contractkoers en de koers per 

balansdatum op de termijnmarkt voor termijncontracten met een looptijd die gelijk is 

aan de resterende looptijd van het termijncontract. 

 

Schattingswijziging 

In september 2014 heeft het Actuarieel Genootschap (AG) een nieuwe prognosetafel 

gepubliceerd. Het fonds heeft besloten om deze nieuwe prognosetafel AG 2014 met 

ingang van het boekjaar 2014 te hanteren voor vaststelling van de voorziening 

pensioenverplichtingen per 31 december 2014. Dit heeft geleid tot een daling van de 

voorziening met € 3,5 miljoen. 

Voorts zijn er nieuwe correctiefactoren toegepast op basis van een in 2014 

uitgevoerd onderzoek naar de ervaringssterfte. Dit heeft geleid tot een daling van de 

voorziening met € 21,9 miljoen. 

Tenslotte is de voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten (excassokosten) eind 

2014 vastgesteld op 2,25% van de technische voorziening. Per saldo heeft dit geleid 

tot een stijging van de voorziening met € 1,2 miljoen. 

 

Aandelen/obligaties 

De aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen marktwaarde. De aandelen en 

obligaties zijn beursgenoteerd, met uitzondering van de beleggingen in 

beleggingspools. De belangen in beleggingspools worden gewaardeerd tegen de 

indirecte actuele waarde, zijnde een afspiegeling van de koersen van de fondsen die 

in de betreffende beleggingspools zijn ondergebracht. 

 

Onroerend goed fondsen 

De beleggingen in onroerend goed beleggingsmaatschappijen worden beschouwd 

als indirecte beleggingen in onroerend goed en dienovereenkomstig in de balans 

gepresenteerd. Deze beleggingen worden gewaardeerd tegen de slotkoersen van de 

laatste beursdag van het boekjaar.  



 
 

42 

De koersen zijn aangeleverd door de vermogensbeheerder. 

 

Overige beleggingen  

De overige beleggingen worden gewaardeerd op basis van reële waarde, met 

inachtneming van de voor de belegging gangbare maatstaven. 

 

Derivaten 

Dit betreft het saldo van de valutatermijncontracten die worden gewaardeerd tegen 

actuele waarde. De waarde mutaties worden verantwoord onder de indirecte 

beleggingsopbrengsten. 

 

Pensioenspaarrekeningen 

De individuele pensioen spaarrekeningen bij Robeco en ING IM worden gewaardeerd 

tegen de slotkoersen van de onderliggende spaar- en beleggingsfondsen op de 

laatste beursdag in het boekjaar.  

De koersen zijn aangeleverd door Robeco en ING IM. 

 

Overige reserves 

De algemene reserve betreft de reserve die niet voor een specifiek doel is bestemd. 

 

Voorziening pensioenverplichtingen 

De voorziening pensioenverplichtingen is berekend als het totaal van de contante 

waarde van de op de balansdatum over de verstreken diensttijd opgebouwde 

aanspraken van de (gewezen) deelnemers en de contante waarde van de ingegane 

pensioenen. De contante waarde is berekend op basis van de grondslagen en 

methoden uit de actuariële en bedrijfstechnische nota van het fonds.  

De voorziening pensioenverplichtingen primo jaar is berekend op basis van de door 

het Actuarieel Genootschap gepubliceerde Prognosetafel 2014.  

 

De belangrijkste grondslagen zijn de volgende: 

 De voorziening is berekend op basis van de rentetermijnstructuur zoals 

maandelijks gepubliceerd door De Nederlandsche Bank (DNB). Ultimo 2014 

bedroeg de van toepassing zijnde rente 1,8 % (ultimo 2013 2,7%). 

Ultimo 2014 is de gemiddelde rentetermijnstructuur UFR (Ultimate Forward Rate) 

van de laatste drie maanden gehanteerd. 

 Sterftekansen: ontleend aan de prognosetafel 2014 met starttafel 2014 van het 

Actuarieel Genootschap, met toepassing van leeftijdsafhankelijke en 

fondsspecifieke correctiefactoren op de sterftekansen. 

 Samenlevingsfrequentie: Er wordt uitgegaan van een leeftijdsafhankelijke 

samenlevingsfrequentie tot en met de leeftijd 65 jaar. Na 65 jaar neemt de 

samenlevingsfrequentie af met de sterftekansen van de partner. 

 Wezenpensioen: ter financiering van het wezenpensioen is de voorziening voor 

partnerpensioen met 2% verhoogd voor niet-pensioengerechtigden. 

 Kosten: ter dekking van toekomstige kosten is een opslag van 2,25% op de 

koopsommen en de voorziening pensioenverplichtingen gelegd. Daarnaast is 

jaarlijks voor kostendekking een opslag van 0,95% van de som van de 
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pensioengrondslagen in de bijdragen van de aangesloten ondernemingen 

begrepen. 

 De toeslagen op de pensioenaanspraken van actieve deelnemers zijn 

onvoorwaardelijk en worden gefinancierd vanuit de kostendekkende premie. De 

toeslagen op de pensioenaanspraken van gepensioneerde en gewezen 

deelnemers zijn voorwaardelijk en worden gefinancierd vanuit overrendement. 

 

Uit hoofde van de aard van de financieringsovereenkomst bestaat geen achterstand 

in de financiering van de pensioenaanspraken over verstreken diensttijd. 

 

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers 

Dit betreft verplichtingen uit hoofde van de aanvullende oud Digital-regeling, de 

vanaf 1 januari 2009 geldende excedentregeling en de vanaf 1 januari 2010 geldende 

en per 1 januari 2014 gewijzigde premiepensioenregeling.  

Deze regelingen zijn voor rekening en risico van de deelnemers. 

 

Wnw + AMT premies en overige voorzieningen   

Onder deze post zijn opgenomen de vooruit ontvangen premies ten behoeve van de 

pensioendoorbouw van de medewerkers die in het kader van een vertrekregeling 

voor ouderen als omschreven in het Werk-naar-werk (WNW)– en Afscheid-met-

toekomst-plan (AMT), sinds 1999 de aangesloten ondernemingen hebben verlaten. 

Daarnaast is ook een overige voorziening  voor AOW compensatie opgenomen 

alsmede de voorziening voor zieken. 

De voorziening voor zieken wordt bepaald op twee maal de jaarlijkse risicopremie 

voor de herverzekering van het arbeidsongeschiktheidsrisico. 

 

Staat van baten en lasten 

Algemeen 

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking 

hebben. De in de staat van baten en lasten opgenomen posten zijn in belangrijke 

mate gerelateerd aan de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen voor 

beleggingen en de voorzieningen pensioenverplichtingen. Zowel gerealiseerde als 

ongerealiseerde resultaten worden rechtsreeks verantwoord in het resultaat. 

 

Beleggingsresultaten 

Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden verstaan de gerealiseerde en 

ongerealiseerde  waardeveranderingen en valutaresultaten. In de jaarrekening 

wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde 

waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van 

beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als indirecte 

beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. 
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Aankoopkosten zijn verwerkt in de actuele waarde van de beleggingen. 

Verkoopkosten worden verantwoord als onderdeel van de gerealiseerde 

herwaarderingen. 

Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt in dit verband verstaan rentebaten 

en -lasten, dividenden, huuropbrengsten en soortgelijke opbrengsten. Dividend 

wordt verantwoord op het moment van betaalbaarstelling. 

Onder kosten van vermogensbeheer worden zowel de externe als de daaraan 

toegerekende interne kosten verstaan. Deze kosten zijn inclusief kosten 

balansbeheer en vergoeding bewaarbank.  

 
 
Mutatie technische voorzieningen 
 

De pensioenopbouw is de contante waarde van de pensioenaanspraken die 

toegekend zijn in het boekjaar. 

De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente 

op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur voor 

pensioenfondsen. De interesttoevoeging wordt tegen de rekenrente primo berekend 

over de beginstand en de mutaties gedurende het jaar. 

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en 

opgenomen in de technische voorzieningen. De onder dit hoofd opgenomen 

afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de 

financiering van de pensioenen in de verslagperiode. 

Jaarlijks valt een percentage van de uitkeringen vrij uit de technische voorzieningen 

ten behoeve van pensioenuitvoeringskosten. Daarnaast wordt een percentage van de 

pensioenopbouw en de inkomende waardeoverdrachten toegevoegd aan de 

technische voorziening ten behoeve van pensioenuitvoeringskosten. 

Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de technische 

voorzieningen herrekend door toepassing van de actuele rentetermijnstructuur. 

Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord 

onder het hoofd wijziging marktrente. 

 

De kosten uit hoofde van beheervergoeding alsmede transactiekosten gerelateerd 

aan beleggingen zijn in mindering gebracht op de directe en indirecte 

beleggingsopbrengsten. 
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4.5 Toelichting balans 

 

Toelichting Activa 

 

Ad A. Toelichting beleggingen voor risico pensioenfonds 

  

Onroerend goed fondsen 

 2014 2013 

Stand per 1 januari 45.758 44.822 

Aankopen 27.312 0 

Verkopen -27.312 0 

Waarderingsverschillen 12.128 936 

Stand per 31 december 57.886 45.758 

 

Aandelen  

 2014 2013 

Stand per 1 januari 434.520 399.603 

Aankopen  8.958 27.212 

Verkopen -17.663 -55.123 

Waarderingsverschillen 79.652 62.828 

Stand per 31 december 505.467 434.520 

   

waarvan belangen in beleggingspools                                          442.830 372.771 

    

 

Vastrentende waarden 

 2014 2013 

Stand per 1 januari  870.094 888.382 

Aankopen 47.211 155.239 

Verkopen -41.580 -105.169 

Waarderingsverschillen  211.244 -68.358 

Stand per 31 december  

 

waarvan belangen in beleggingspools 

1.086.969 

 

                 773.010 

870.094 

 

612.765 

 

 

Het fonds heeft geen actief securities lending beleid. Binnen de beleggingsfondsen van Aegon wordt 

indirect gebruik gemaakt van securities lending en collateral management met als doel een effectieve 

en efficiënte uitvoering van het beleggingsbeleid binnen deze fondsen mogelijk te maken.  

De duration van staatsobligaties bedraagt 16,9 en die van bedrijfsobligaties 13,3. 

Er wordt niet belegd in premie bijdragende ondernemingen. 

 

Overige beleggingen  

 2014 2013 

Hedge funds   

Stand per 1 januari  11.747 10.539 

Aankopen 0 0 

Verkopen 0 0 

Waarderingsverschillen 363 1.208 

Stand per 31 december 12.110 11.747 
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Derivaten 

 2014 2013 

Valutatermijncontracten 0 4.435 

   

Stand per 31 december 0 4.435 

 

Het pensioenfonds maakt gebruik van valutatermijntransacties e.d. ter afdekking van 

valutarisico’s van de beleggingen in buitenlandse valuta. Per 31 december 2013 bedroeg de 

boekwaarde van valutatermijncontracten ten behoeve van beleggingen 3.996. Ultimo 2014 

was er een negatieve boekwaarde op de valutatermijn contracten. Deze waarde is op de 

balans vermeld bij de overige schulden. 

Ultimo 2014 was de procentuele verdeling van de beleggingen over de verschillende valuta 

als volgt: Euro 59%, Amerikaanse Dollar 23%, Britse Pond 3%, Japanse Yen 3% en overige 

valuta 12%.  Het valutarisico is voor 50% afgedekt, met uitzondering van de valuta’s in 

opkomende markten. 

 

Waardering beleggingen 

Met ingang van 1 januari 2013 zijn nieuw richtlijnen van kracht geworden met betrekking tot 

de presentatie van de marktwaarde van de beleggingen. Voor de beleggingen die 

gewaardeerd worden tegen reële waarde dient te worden aangegeven of de boekwaarden 

zijn afgeleid van genoteerde marktprijzen, onafhankelijke taxaties, netto contante waarde 

berekeningen of dat een andere geschikte methode is gehanteerd. 

Beleggingen met genoteerde marktprijzen worden verhandeld aan een effectenbeurs of 

betreffen liquide middelen. Hieronder vallen aandelen, obligaties, onderpanden en 

banktegoeden. Onafhankelijke taxaties worden toegepast voor de waardering van onroerend 

goed in bezit van een pensioenfonds. De netto contante waarde wordt bepaald door de te 

ontvangen kasstromen contant te maken op basis van de geldende marktrente.  

Bij andere methode is de marktwaardebepaling niet gebaseerd op marktdata maar op 

aannames en schattingen die de prijs significant beïnvloeden. 

 

In onderstaande tabel is de indeling vermeld naar de situatie per 31 december 2014. 

 

2014 Genoteerde 

marktprijzen 

Onafhankelijke 

taxaties 

NCW 

Berekening 

Andere 

methode 

Totaal 

Vastgoed   57.886 - - -     57.886 

Aandelen 505.467 - - -   505.467 

Vastrentende 

waarden 

 

906.129 

  

180.840 

-  

1.086.969 

Derivaten - - - - - 

Overige 

beleggingen 

- - - 12.110 12.110 

Totaal 1.469.482 - 180.840 12.110 1.662.432 
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2013 Genoteerde 

marktprijzen 

Onafhankelijke 

taxaties 

NCW 

Berekening 

Andere 

methode 

Totaal 

Vastgoed     45.758 -          -        -     45.758 

Aandelen   434.520 -          -        -   434.520 

Vastrentende 

waarden 

   

  825.521 

 

- 

 

44.573 

        

       - 

   

  870.094 

Derivaten              - -          - 4.435       4.435 

Overige 

beleggingen 

             - -          - 11.747 11.747 

Totaal   1.305.799 - 44.573 16.182 1.366.554 

Ad B. Toelichting beleggingen voor risico deelnemers 

 

Betreft beleggingen via individuele pensioenspaarrekeningen bij Robeco en ING IM 

 2014 2013 

   

Stand per 1 januari 132.146 118.476 

Aankopen 25.538 105.562 

Verkopen -18.048 -98.230 

Waarderingsverschillen 11.672 6.338 

Stand per 31 december 151.308 132.146 

 
Ad C. Toelichting Premies 

 2014 2013 

Premies werkgever 5.916 1.020 

   

 

Dit betreft het saldo van de rekening-courant op basis van de premieafrekening en dec twee 

termijnen van de herstelpremies voor EPF die op grond van de fusie nog in 2015 en 2016 

verschuldigd zijn.  

 
Ad C. Toelichting Overige vorderingen 

 2014 2013 

Vordering op herverzekeraar  957 180 

Overige 35 384 

Totaal 992 629 

 

Ad D. Toelichting Overige activa 

 

 Liquide middelen 

 2014 2013 

Rekening courant Royal Bank of Scotland (RBS) 1.244 713 

ABN AMRO deposito 5.000 2.000 

Liquide middelen bij vermogensbeheerders 36 22 

Liquide middelen ING  2.175 0 

Liquide middelen KasBank  80 4.518 

Totaal 8.535 7.253 
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De liquide middelen bij de vermogensbeheerders zijn niet ter vrije beschikking van het fonds.   

Toelichting passiva 

 

Ad E. Toelichting stichtingskapitaal en reserves 

 

Overige reserves 

 2014 2013 

Stand per 1 januari 151.435 100.652 

Resultaatbestemming 46.705 50.783 

   

Stand per 31 december 198.140 151.435 

 

Het vereist eigen vermogen is 215.075. 

 

Ad F. Toelichting technische voorzieningen 

 

 2014 2013 

   

Voorziening pensioenverplichtingen 1.465.074 1.217.149 

Overige technische voorzieningen:   

Voorziening WNW en AMT 2.672 2.290 

Voorziening AOW compensatie 135 130 

Voorziening zieke werknemers 2.969 2.192 

   

Totaal 1.470.850 1.221.761 

 

De gemiddelde duration van de voorziening pensioenverplichtingen is 18,7 (2013: 16,4).  

De duration geeft aan in welke mate de voorzieningen gevoelig zijn voor wijziging van de 

rentetermijnstructuur. Hoe hoger de duration, des te gevoeliger de voorzieningen zijn voor 

renteveranderingen. Ultimo 2014 is de aanwezige voorziening voor WNW ongeveer € 2,0 

miljoen hoger dan de actuarieel benodigde voorziening. Een eventueel overschot of tekort 

wordt met de aangesloten ondernemingen verrekend. 

 

De voorziening voor zieke werknemers betreft een voorziening voor de toekomstige 

schadelast voor het fonds voor deelnemers die op 31 december 2014 ziek zijn.  

Onder de activa is een vordering opgenomen op de herverzekeraar omdat de 

arbeidsongeschiktheidsrisico’s volledig zijn herverzekerd.  

Voorts zijn in de voorziening pensioenverplichtingen vanaf boekjaar 2009 de ontvangen 

risicopremies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering in de excedentregeling opgenomen. 

De gedragslijn is om de voorziening pensioenverplichtingen te verhogen met tweemaal de 

risicopremie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering in de excedentregeling.  

De overige technische voorzieningen zijn overwegend langlopend. 
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Het mutatieoverzicht voor de voorziening pensioenverplichtingen is als volgt: 

 

 2014 2013 

Stand technische voorzieningen 1 januari 1.221.761 1.259.211 

Pensioenopbouw 21.402 17.428 

Indexering en overige toeslagen 15.213 5.775 

Intresttoevoeging 5.058 3.409 

Onttrekking voor pensioenuitkeringen  -30.323 -23.557 

Wijziging marktrente 266.984 -29.898 

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten -2.376 -545 

Overgang op nieuwe sterftetafels -3.509 0 

Wijziging actuariële grondslagen -22.970 0 

Resultaat op kanssystemen -1.444 721 

Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen 1.054 -10.783 

   

Totaal 1.470.850 1.221.761 

 

De voorziening kan als volgt worden uitgesplitst: 

 

 2014 2013 

   

Actieven en arbeidsongeschikten 381.229 341.699 

Gewezen deelnemers  578.065 412.004 

Pensioengerechtigden 476.287 447.837 

Overige 1) 35.269 20.221 

   

Totaal 1.470.850 1.221.761 

   

1) De overige voorziening bestaat uit een voorziening voor toekomstige kosten en  

    een voorziening voor zieken, conform de actuariële rapportage 

 

Ad G. Toelichting voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers 

 

Dit betreft het totaal van de flexioenrekeningen bij Robeco en ING IM. 

Het verloop van deze voorziening kan als volgt worden uitgesplitst: 

 

 2014 2013 

   

Pensioenspaarrekeningen bij Robeco ultimo vorig boekjaar 132.146 118.476 

Spaarbijdragen 8.900 9.242 

Overgenomen pensioenverplichtingen 1.430 692 

Overgedragen pensioenverplichtingen -1.110 -1.186 

Opheffing in verband met pensionering en overlijden -1.836 -2.032 

Beleggingsopbrengsten 11.671 7.090 

Overige mutaties 107 -136 

   

Pensioenspaarrekeningen ultimo boekjaar 151.308 132.146 
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Ad H. Toelichting herverzekeringen 

 

Dit betreft de rekening-courant schuld aan de risicoherverzekeraar 

 2014 2013 

   

Rekening-courant schuld aan Elips Life 0 365 

   

 

Ad I. Toelichting overige schulden en overlopende passiva 

 2014 2013 

   

Beheerloon 497 916 

Accountants-, actuaris- en administratiekosten 278 337 

Loonheffing en premies 479 137 

Niet uitgekeerde pensioenen 1.099 1.102 

Derivaten 6.252 0 

Schuld aan sponsor 0 127 

Overige 651 750 

Totaal 9.256 3.369 

 

 

   

 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Het pensioenfonds heeft een overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenadministratie 

afgesloten met Aon Hewitt in Amsterdam. De looptijd van de overeenkomst is van 1 januari 

2009 tot en met 31 december 2013.  In verband met de fusie met het EDS Pensioenfonds per 

1 juli 2014 is het administratiecontract na onderling overleg met één jaar verlengd tot en met 

31 december 2014. In de loop van 2015 is een nieuw vijfjarig contract overeengekomen met 

Aon Hewitt voor de periode 2015 tot en met 2019. De jaarlijkse kosten voor administratie en 

bestuursondersteuning in het voor het jaar 2014 afgesloten contract zijn begroot op  

€ 671.256,-- (excl. btw, niveau 2014). 

Een Service Level Agreement maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.  

 

Verbonden partijen 

De aangesloten ondernemingen en de bestuursleden van het pensioenfonds zijn aan te 

merken als verbonden partijen. Er zijn geen transacties geweest met verbonden partijen. 
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4.6 Toelichting staat van baten en lasten 

 

Toelichting Baten 

 

Ad A. Premiebijdragen van werkgevers en werknemers 

 

De verdeling van de bijdragen kan als volgt worden weergegeven. 

   Totaal Totaal 

   2014 2013 

 werkgevers Werknemers   

Middelloonregeling 30.824 3.554 34.378 30.798 

Premiepensioenregeling 274 0 274 232 

Extra inkoop rechten 1.322 0 1.322 393 

Totaal 32.420 3.554 35.974 31.423 

 
De kostendekkende premie in 2014 bedroeg € 41,2 miljoen . De gedempte kostendekkende 

premie bedroeg € 36,4 miljoen.  De minimaal te ontvangen premie bedroeg € 45,2 miljoen  

(inclusief premies risico deelnemers). Dit is gelijk aan de feitelijke premie.  

In de werkgeverspremie voor de basisregeling is een bate opgenomen ad € 3,1 miljoen in 

verband met de indexatie van de pensioenaanspraken van actieve deelnemers per 1 januari 

2015. Voorts is in de kostendekkende premie een bedrag van € 0,7 miljoen opgenomen voor 

inkoop van VPL-rechten. 

  

Ad B. Premiebijdragen risico deelnemers 

 

De verdeling van de bijdragen kan als volgt worden weergegeven. 

   Totaal Totaal 

   2014 2013 

 werkgevers werknemers   

Excedentregeling 0 0 0 3.432 

Premiepensioenregeling 5.814 3.390 9.204 5.780 

     

Totaal 5.814 3.390 9.204 9.212 

 

Ad C.  Beleggingsresultaten risico pensioenfonds 

 
De beleggingsopbrengsten betreffen. 

   Totaal 2014 Totaal 2013 

 Direct  Indirect    

Aandelen 177 79.698 79.875 62.830 

Obligaties 6.882 214.427 221.309 -62.190 

Onroerend goed fondsen 0 12.128 12.128 936 

Overig 1) 1.091 -20.229 -19.138 13.853 

Subtotaal 8.150 286.024 294.174 15.429 

Kosten van vermogensbeheer   -1.537 -1.328 

Totaal   292.637 14.101 

 
1) Dit betreft onder meer de ontvangen rente op de liquide middelen en de resultaten met 

     betrekking tot afdekking van het valutarisico. 
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Ad D. Beleggingsresultaten risico deelnemers 

 

Dit betreft het resultaat op de individuele pensioenspaarrekeningen  

 2014 2013 

Directe beleggingsopbrengsten 0 561 

Indirecte beleggingsopbrengsten 11.671 6.529 

Totaal 11.671 7.090 

   

 

Ad E. Overige baten 

 

 2014 2013 

Correcties voorgaande jaren 0 179 

Afname voorziening voor zieken 778 0 

Overige 0 -3 

Totaal 778 176 

   

 

Toelichting Lasten 

 

Ad F. Pensioenuitkeringen 

 2014 2013 

Ouderdomspensioen 25.564 24.671 

Nabestaandenpensioen 3.246 2.911 

Wezenpensioen 235  222 

Arbeidsongeschiktheidspensioen 388  447 

   

 Totaal pensioenuitkeringen 29.433 28.251 

 

Ad G. Pensioenuitvoeringskosten 

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd. 

 

 
2014 2013 

Administratiekosten en bestuurskosten 1.512 1.137 

Adviseurskosten 442 552 

Accountantskosten 93 81 

Actuariële certificering 31 45 

Communicatie met deelnemers 90 55 

ALM-studie, BTW-advisering 36 24 

Opleidingskosten 20 11 

Fusie en integratie 318 0 

Overige kosten 262 204 

Totaal 2.804 2.109 
 

 

Personeelskosten 

Het pensioenfonds had per 31 december 2014 geen medewerkers in dienst.  
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Ad H. Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds 

De verschillende componenten van deze mutatie zijn al vermeld in de rekening van baten en 

lasten.  

  

Ad I. Mutatie pensioenverplichtingen voor risico deelnemers 

Deze mutatie betreft de mutatie van het saldo van de individuele pensioenspaarrekeningen 

bij Robeco en ING IM. 

 

Ad J. Baten en lasten herverzekeren 

Dit betreft de netto premies voor de herverzekering van risico's van overlijden en 

arbeidsongeschiktheid van de deelnemers na aftrek van de uitkeringen en resultatendeling. 

 

 2014 2013 

Premies boekjaar -2.256 -1.973 

Uitkering herverzekering 1.203 129 

Correctie resultatendeling voorgaande jaren 0 -497 

Correctie uitkeringen voorgaande jaren 0 1 

   

Totaal -1.053 -2.340 

   

Ad K. Saldo overdrachten van rechten 

 

Het saldo is als volgt ontstaan. 

 

 2014 2013 

Overgenomen pensioenverplichtingen 1.390 1.040 

Overgedragen pensioenverplichtingen -3.408 - 3.159 

Totaal -2.018 - 2.119 

 
Ad L. Overige lasten 

 

Dit betreft. 

 

 2014 2013 

Afname van de vordering op de herverzekeraar in verband 

met de voorziening voor zieken 

 

     0 

 

- 180 
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4.7 Gebeurtenissen na balansdatum 

Hierna worden enkele belangrijke ontwikkelingen vermeld die zich na afloop van het 

verslagjaar hebben voorgedaan. 

 

Uitvoerder DC-regelingen (beschikbare premie regelingen) 

Het bestuur heeft in 2014 besloten dat het wenselijk is om de diverse DC-regelingen 

van het fonds bij één uitvoerder onder te brengen. De DC-regelingen van HPPF 

waren ondergebracht bij Robeco terwijl de DC-regelingen van het voormalige EPF 

waren ondergebracht bij ING Investment Management.  

Eind 2014 is, onder begeleiding van Mercer, een offertetraject gestart waarbij beide 

uitvoerders in staat zijn gesteld om een offerte uit te brengen. Uiteindelijk heeft het 

bestuur er voor gekozen om alle regelingen onder te brengen bij Robeco.   

 

Bevordering deskundigheid bestuur en verantwoordingsorgaan 

In het voorjaar van 2015 is, onder begeleiding van een onafhankelijke externe 

organisatie, een inventarisatie gehouden van het deskundigheidsniveau van alle 

bestuursleden en is de behoefte gepeild aan aanvullende opleidingsbehoefte. 

Op basis van deze inventarisatie zal een concrete opleidingsplan worden opgesteld 

Voor de leden van het verantwoordingsorgaan zal een soortgelijk traject worden 

gevolgd. 

 

ALM-studie 

In het voorjaar van 2015 is door Mercer een ALM-studie gehouden op basis van het 

deelnemersbestand van het gefuseerde fonds en rekening houdend met de 

gewijzigde parameters van het nieuwe Financieel Toetsingskader. 

Het bestuur zal in de loop van 2015 , op basis van de uitkomsten van de ALM-studie, 

besluiten op welke wijze het strategische beleggingsbeleid wordt vorm gegeven en 

welke aanpassingen ten aanzien van asset allocatie en vermogensbeheerders 

gewenst zijn. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de inventarisatie van de 

risicohouding die in het voorjaar van 2015 heeft plaatsgevonden onder alle 

belanghebbenden bij het fonds.  

  

Nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) 

In het voorjaar van 2015 heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de gevolgen 

voor het fonds van de inwerkingtreding van het nieuwe FTK. Naast uitgebreide 

voorlichting aan het bestuur door de adviseurs is er een plan van aanpak opgesteld. 

Naast de hiervoor al genoemde ALM-studie betekent dit onder meer dat er een 

nieuw herstelplan moet worden opgesteld en dat de abtn van het fonds grondig 

moet worden herzien. Ook moet er een nieuw crisisplan worden opgesteld. Deze 

documenten moeten voor 1 juli 2015 ter beoordeling worden ingediend bij DNB. 

Daarnaast dient er voor 1 oktober 2015 een zogenaamde haalbaarheidstoets te 

worden uitgevoerd. Dit is een toets die de huidige continuïteitsanalyse vervangt.  

Met de haalbaarheidstoets moet een pensioenfonds aantonen dat met de gekozen 

financiële opzet het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau aansluit bij de 

gewekte verwachtingen over de pensioenambitie. Ook in een slecht weer-scenario zal 

het pensioenresultaat voldoende hoog moeten zijn. 
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De kerngegevens onder het nFTK per einde 2014 zijn: 

- beleidsdekkingsgraad 114,5% 

- vereist eigen vermogen 253.440 

- vereiste dekkingsgraad 117,2% 

 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Marcel Lasonder, voorzitter 

 

René van Warmerdam, bestuurslid 

 

Amstelveen, 26 juni 2015 
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5.  Overige gegevens 

 

5.1  Vaststelling 

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland heeft de 

jaarrekening 2014 vastgesteld op 26 juni 2015.  

 

5.2  Resultaatbestemming  

Voorgesteld wordt om het saldo van baten en lasten ten gunste van de overige 

reserves te brengen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. 

 

5.3  Uitvoeringsovereenkomst met de werkgevers      

De kostendekkende premie vormt de basis voor de door de aangesloten 

ondernemingen verschuldigde bijdragen. Deze kostendekkende premie bestaat uit 

de volgende onderdelen: 

 

1. de lasten van inkoop van de door de deelnemers in het boekjaar verworven 

aanspraken, inclusief de inkoop uit de zogenaamde VPL-regeling; 

2. de lasten van de toeslagen op de opgebouwde aanspraken van de 

deelnemers op 1 januari van het boekjaar; 

3. de lasten verbonden aan mutaties in het deelnemersbestand door mutaties, 

zoals toe- en uittreding, wijziging parttimegraad, correcties; 

4. de risicopremies voor partner-, wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioenen; 

5. vermeerderd met de ultimo het voorafgaande jaar vereiste solvabiliteitsopslag 

voor het in stand houden van het vereiste eigen vermogen; 

6. de bijdragen aan de beschikbare premieregelingen volgens de geldende 

pensioenpremiestaffels; 

7. vermeerderd met een opslag van 1% van de pensioengrondslag ter dekking 

van de uitvoeringskosten; 

 

De door de aangesloten ondernemingen verschuldigde bijdragen zijn gelijk aan de 

kostendekkende premie.  

De financiële positie van het pensioenfonds kan voor het bestuur aanleiding zijn om 

de verschuldigde bijdrage aan te passen. 

De geldende methodiek om de premie van de aangesloten ondernemingen vast te 

stellen, is vastgelegd in de Abtn van het fonds. 
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5.4 Oordeel verantwoordingsorgaan  

Het verantwoordingsorgaan handelt onafhankelijk. Het oordeel van het 

verantwoordingsorgaan met de reactie daarop van het bestuur wordt altijd 

gelijktijdig met het jaarverslag gepubliceerd. Verantwoording dient te worden 

afgelegd over het beleid en de wijze waarop het is gevoerd en over de naleving van 

de “Principes voor goed Pensioenfondsbestuur”. Bij de verantwoording door het 

pensioenfondsbestuur toetst het verantwoordingsorgaan of het door het bestuur 

uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst dusdanig zijn uitgevoerd 

dat met de belangen van de verschillende partijen verstandig is omgegaan en met 

die belangen ook op een evenwichtige wijze rekening is gehouden.  

Het verantwoordingsorgaan bestond tot 1 juli 2014 uit gelijk verdeelde 

vertegenwoordigingen van actieve deelnemers, pensioengerechtigden en 

vertegenwoordigers van de werkgever. Vanaf 1 juli is het verantwoordingsorgaan 

tijdelijk samengevoegd met het verantwoordingsorgaan van EPF. Na verkiezingen is 

in december het nieuwe verantwoordingsorgaan geïnstalleerd bestaande uit 2 

vertegenwoordigers namens de actieve deelnemers, 2 vertegenwoordigers namens 

de gepensioneerden, 1 vertegenwoordiger namens de slapers en een 

vertegenwoordiger namens de werkgever. Dit is het achtste jaar na de instelling in 

2008 waarin het verantwoordingsorgaan van het Hewlett-Packard pensioenfonds 

haar oordeel geeft.  

 

Oordeel verantwoordingsorgaan  

Het verantwoordingsorgaan heeft 4 bijeenkomsten gehad met het bestuur. 

Gebruikmakend van de beschikbare informatie, waaronder het conceptjaarverslag, de 

notulen van de bestuursvergaderingen en de bijeenkomsten met het bestuur, komt 

het verantwoordingsorgaan tot het hieronder weergegeven oordeel. Het oordeel van 

het verantwoordingsorgaan is onder voorbehoud van wijzigingen in concepten en 

onder voorbehoud van een door de accountant af te geven “verklaring”.  

Het verantwoordingsorgaan is van oordeel dat het jaar 2014 een complex en druk 

jaar is geweest. De fusie, wettelijke aanpassingen én nieuwe verkiezingen hebben het 

bestuur voor een zware taak gesteld. 

Het bestuur heeft, naar oordeel van het verantwoordingsorgaan, deze zaken in 

algemene zin op een goede en prudente wijze behandeld.  

Het jaarverslag is overzichtelijk, duidelijk en goed leesbaar geworden. 

 

Bevindingen  

1. Het pensioenfondsbestuur is op prudente wijze omgegaan met het 

beleggingsportfolio en heeft zich besluitvaardig getoond in de afweging 

tussen hogere rendementen via actieve beleggingen en een keuze voor 

risicobeperking en continuïteit en zo veel mogelijk voorspelbaarheid in 

rendement. Het totaalrendement kwam uit op 21,5% op de totale 

beleggingsportefeuille en was daarmee iets lager dan de gehanteerde 

benchmark van 22%. Door de sterke daling  van de marktrente was het 

rendement op vastrentende waarden positief doch 0,7% lager dan de 

benchmark van 16,2%. Het fonds bevindt zich nog in een situatie van 
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reservetekort, maar ook in 2014 is er sprake van een gestage verbetering ten 

opzichte van het voorgaande jaar.  

2. Het pensioenfondsbestuur heeft in algemene zin inzicht gegeven over het 

beleid en het besluitvormingsproces. Tevens is conform de statuten een 

nieuw lid benoemd.  

3. De adviesaanvragen ten aanzien van voorgenomen besluiten en de 

motivering van de uiteindelijke besluiten zijn ondanks soms tijdsdruk toch op 

een verantwoorde door het bestuur of haar adviseurs toegelicht.  

4. Ten aanzien van het deskundigheidsplan en de status van de doelstellingen 

van het pensioenfonds in 2015 is overleg geweest echter zou nadere dialoog 

wenselijk zijn geweest. 

5. Naast een oordeel over het handelen van het bestuur heeft het 

verantwoordingsorgaan ook het recht advies uit te brengen; dit laatste is 

gedaan over de volgende onderwerpen:  

* Communicatieplan en beleid; 

* Vergoedingsregeling;  

* Vorm, inrichting en samenstelling van het verantwoordingsorgaan; 

* Klachtencommissie. 

 

Oordeel over het handelen van het bestuur  

1. Ten aanzien van de deskundigheid van de bestuursleden zijn de beleidsregels 

van 1 januari van DNB volledig gevolgd.  

2. Interactie tussen pensioenbestuur en VO over het (ongevraagde) advies van 

2012 van de deelnemersraad over de indexatie van de gewezen deelnemers 

en de gepensioneerden heeft mede door werkdruk en veranderende 

omstandigheden een grote doorlooptijd gekend en daardoor heeft dat advies 

niet het beoogde effect kunnen hebben. Pensioenbestuur en VO hebben dit 

geëvalueerd en afspraken gemaakt om in voorkomende gevallen tot 

spoedigere afhandeling van zaken te kunnen komen. 

3. De omvorming van een deskundigheidsplan naar een geschiktheidsplan is 

besproken op 22 mei 2015. Ten aanzien hiervan heeft recent overleg plaats 

gevonden en is het VO van mening dat dit nu de juiste aandacht en 

opvolging krijgt. 

4. Het ingezette communicatiebeleid zorgt er voor dat deelnemers, gewezen 

deelnemers en pensioengerechtigden zijn ingelicht op een begrijpelijke wijze 

over de pensioenresultaten en andere relevante veranderingen.  

5. Voor zover het verantwoordingsorgaan heeft kunnen beoordelen heeft het 

bestuur van het pensioenfonds gedurende 2014 gehandeld conform  

“De principes voor goed Pensioenfonds Bestuur”. 

Het verantwoordingsorgaan oordeelt positief over het jaar 2014.  
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Aanbevelingen  

1. In het kader van het nieuwe FTK en alle te verwachten wijzigingen als gevolg 

daarvan, zal in het komend jaar duidelijke en tijdige communicatie naar alle 

deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden nog meer een 

speerpunt kunnen zijn van het bestuur. Dit zeker ook gelet op het feit dat het 

HP Pensioenfonds de beoogde uitvoerder is van alle pensioenregelingen 

binnen HP. 

2. Regelmatig informeren van het VO en het tijdig beschikbaar stellen van 

relevante stukken voor vergaderingen en verslaglegging daarvan.  

3. De continuïteit in de beschikbaarheid van voldoende deskundigheid en 

geschiktheid bij wisselingen in het bestuur verdient ook beleidsmatige 

aandacht. Het bestuur zal nog meer aandacht hieraan dienen te geven en 

zorg dragen voor successieplanning ten aanzien van bestuursleden.  

4. Het proactief gebruik maken van de aanwezige kennis door overleg tussen 

VO en bestuur om een goed fundament te leggen voor het overdragen van 

die kennis en inzichten in het kader het nieuwe wettelijke toezicht kader. 

5. De lange termijn effecten van het sluiten van pensioenregelingen zal verder 

kunnen worden verduidelijkt aan alle stakeholders. 

6. Wij adviseren voor komende jaarverslagen bij de indeling van hoofdstukken 

en paragrafen een aansluiting bij de aandachtsgebieden van de verschillende 

commissies te zoeken. 

7. Het VO vraagt duidelijke aandacht voor de continuïteit van het bestuur 

(gezien de verwachtte wisselingen) en voor de juiste mate van aandacht voor 

de deskundigheid/geschiktheid. 

 

Amstelveen, 19 juni 2015 

 

Voorzitter,    Secretaris, 

 

Koos van der Straaten    Otto van ‘t Hof 

 

Reactie van het bestuur op het oordeel van het verantwoordingsorgaan 

 

Het bestuur bedankt de leden van het verantwoordingsorgaan voor de goede 

samenwerking en voor alle werkzaamheden die het verantwoordingsorgaan in het 

verslagjaar heeft verricht ten behoeve van het pensioenfonds. Voorts spreekt het 

bestuur zijn dank uit voor het nuttige en constructieve overleg gedurende het jaar 

2014 met het VO. Het bestuur heeft met belangstelling kennisgenomen van het 

oordeel van het VO en spreekt het vertrouwen uit dat de samenwerking met het VO 

ook in 2015 op dezelfde goede wijze zal worden voortgezet. 

Het bestuur zal zich buigen over de door het VO aangereikte aanbevelingen en daar 

zo veel mogelijk gevolg aan geven. 
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5.5  Actuariële verklaring     

 

Opdracht 

Door Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland te Amstelveen is 

aan Towers Watson Netherlands B.V. de opdracht verleend tot het afgeven 

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

2014.  

 

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 fondsmiddelen en voor de beoordeling van de 

vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de financiële gegevens die ten 

grondslag liggen aan de jaarrekening.  

 

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 onderzocht of is voldaan aan de 

artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet.  

 

De door het pensioenfonds verstrekte basisgegevens zijn zodanig dat ik die 

gegevens als uitgangspunt van de door mij beoordeelde berekeningen heb 

aanvaard. 

 

Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht:  

 heb ik onder meer onderzocht of de technische voorzieningen, het 

minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen 

toereikend zijn vastgesteld; en  

 heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het 

pensioenfonds.  

 

Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van 

zekerheid wordt verkregen dat de resultaten geen onjuistheden van materieel 

belang bevatten. Ik heb mij een oordeel gevormd over de waarschijnlijkheid 

waarmee het pensioenfonds de tot balansdatum aangegane verplichtingen 
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kan nakomen, mede in aanmerking nemend het financieel beleid van het 

pensioenfonds. Mijn oordeel is gebaseerd op het Financieel Toetsingskader 

zoals dat op balansdatum van toepassing was. 

 

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.  

 

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 lager dan 

het wettelijk vereist eigen vermogen, maar niet lager dan het wettelijk 

minimaal vereist eigen vermogen.  

 

Gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten aanzien van de verplichtingen, 

aangegaan tot balansdatum, sprake van een reservetekort.  

 

Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is 

voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet met 

uitzondering van artikel 132. 

 

De vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 

is naar mijn mening niet voldoende, vanwege het reservetekort. 

 

Het oordeel is gebaseerd op het Financieel Toetsingskader zoals dat tot en 

met 31 december 2014 van kracht was. Voor de volledigheid merk ik op dat, 

op basis van gegevens die door het pensioenfonds zijn aangeleverd en door 

mij op plausibiliteit gecontroleerd, mijn oordeel over de vermogenspositie per 

1 januari 2015 op basis van het nieuw Financieel Toetsingskader niet zou zijn 

gewijzigd. 

 

Purmerend, 26 juni 2015  

 

 

 

drs. B.A. Weijers AAG  

Verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V. 
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5.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: het bestuur van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 

Verklaring over de jaarrekening 2014 
Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2014 van Stichting 

Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland te 

Amstelveen gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting 

Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland op 

31 december 2014 en van het resultaat over 

2014, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 

van het in Nederland geldende Burgerlijk 

Wetboek (BW). 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

• de balans per 31 december 2014; 

• de staat van baten en lasten over 2014; en  

• de toelichting met een overzicht van de 

belangrijke grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere 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 Stichting 

Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 

(hierna 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 vinden dat de door ons verkregen controle-

informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. 

Materialiteit 

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. 

 

Op basis van onze professionele 

oordeelsvorming hebben wij de materialiteit 

voor de jaarrekening als geheel bepaald op 

€ 13 miljoen. De materialiteit is gebaseerd op 

1% van het pensioenvermogen, zijnde het 

totaal van de pensioenverplichtingen en de 

reserves. Dit betreft het vermogen dat de basis 

vormt voor de berekening van de 

dekkingsgraad. Wij houden ook rekening met 

afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die 

naar onze mening voor de gebruikers van de 

jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel 

zijn. 

 

Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat 

wij aan het bestuur tijdens onze controle 

geconstateerde afwijkingen boven € 650.000 

rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die 

naar onze mening om kwalitatieve redenen 

relevant zijn. 
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De kernpunten van onze controle 

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij 

zaken die naar ons professionele oordeel het meest 

belangrijk waren tijdens onze controle van de 

jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben 

wij met het bestuur en het verantwoordingsorgaan 

gecommuniceerd, maar vormen geen volledige 

weergave van alles wat is besproken. 

 

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met 

betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van 

de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen 

ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat 

kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen 

over deze kernpunten.  

Waardering en toelichting beleggingen 

De beleggingen zijn een significante post op de balans 

van de stichting. Alle beleggingen dienen krachtens de 

Pensioenwet te worden gewaardeerd op marktwaarde. 

Voor het overgrote deel van de beleggingen is deze 

marktwaarde te verifiëren aan transacties die tot stand 

zijn gekomen op de financiële markten (marktprijzen) of 

afgeleide marktnoteringen. Wij schatten het risico op 

een materiële fout in deze beleggingen lager in. Echter 

vanwege de omvang van de beleggingen in relatie tot 

jaarrekening als geheel, zijn de beleggingen met 

beursnotering of een afgeleide marktwaarde, de post 

met de grootste impact op onze controle. 

 

De stichting heeft de waarderingsgrondslagen voor de 

beleggingen beschreven op pagina 41 en 42 en een 

nadere toelichting opgenomen in toelichting A op pagina 

45 en 46. Uit deze toelichting blijkt dat per 31 december 

2014 € 1.469 miljoen is belegd in beleggingen met 

genoteerde marktprijzen. De beleggingen bestaan uit 

beleggingen in beleggingsfondsen en beleggingen in 

individuele vastrentende waarden. De niet 

(beurs)genoteerde (in)directe betreffen vastrentende 

waarden, betreffende rentederivaten opgenomen in het 

vastrentende waarde fonds van € 181 miljoen, die 

gewaardeerd zijn op netto contante waarde en overige 

beleggingen, betreffende hedge funds van € 12 miljoen, 

die gewaardeerd zijn op de intrinsieke waarde. 

 

Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen 

beoordeeld en controlewerkzaamheden uitgevoerd op 

de waardering van de beleggingen per 31 december 

2014. Ten aanzien waardering van de beleggingen met 

een (afgeleide) marktnotering bestaan de 

werkzaamheden onder andere uit het kennisnemen en 

testen van corporate actions, reconciliatie van 

beleggingen en portefeuille waardering. Hierbij hebben 

wij voor uitbestede processen mede gebruik gemaakt 

van onafhankelijke rapportages inzake de opzet, 

bestaan en werking van relevante beheersmaatregelen 

bij de beheerder en andere betrokken partijen en het 

afstemmen van de waardering van de beleggingen met 

minimaal één onafhankelijke prijsbron. Voor wat betreft 

de rentederivaten hebben wij met gebruikmaking van 

eigen waarderingsspecialisten een parallelle waardering 

uitgevoerd, waarbij de objectieve meetbaarheid van 

gehanteerde marktgegevens en de representativiteit van 

het waarderingsmodel zijn getoetst. 

Waardering van en toelichting ten aanzien van de 

technische voorzieningen 

De technische voorzieningen waaronder de voorziening 

pensioenverplichtingen betreffen een significante post in 

de balans van de stichting. De technische voorzieningen 

dienen krachtens de Pensioenwet te worden 

gewaardeerd op marktwaarde. De waardering is 

gevoelig voor de gehanteerde (actuariële) 

veronderstellingen en schattingselementen. 
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Hier ligt een aantal belangrijke conventies aan ten 

grondslag namelijk dat voor de waardering uitgegaan 

wordt van de door DNB gepubliceerde 

rentetermijnstructuur alsmede de meeste recente 

informatie (tafels) omtrent de levensverwachting, zoals 

gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap (AG) .  

 

De tafels worden gecorrigeerd voor de ingeschatte 

ervaringssterfte bij de stichting, zijnde de fonds-

specifieke ervaringssterfte. Deze veronderstellingen 

hebben tezamen met de hoogte van de kostenopslag, 

waaraan eveneens schattingen ten grondslag liggen, 

bijzondere aandacht gehad in onze controle. 

 

De stichting heeft de waarderingsgrondslagen voor de 

voorziening pensioenverplichtingen beschreven op 

pagina 42 en 43 en een nadere toelichting opgenomen 

in toelichting F op pagina 48 en 49. Uit deze toelichting 

blijkt dat schattingswijzigingen hebben plaatsgevonden 

door toepassing van de in 2014 verschenen herziene 

prognosetafels, aanpassing van de ervaringssterfte op 

basis van nader onderzoek en de verhoging van de 

kostenopslag van 2% naar 2,25% van de voorziening  

pensioenverplichtingen. Volgens deze toelichting is het 

saldo van de voorziening pensioenverplichtingen door 

de herziene prognosetafels en aanpassing van de 

ervaringssterfte € 25,4 miljoen lager uitgekomen. Door 

de verhoging van de kostenopslag is de voorziening 

pensioenverplichtingen toegenomen met € 1,2 miljoen. 

 

Bij de controle hebben wij gebruik gemaakt van de 

werkzaamheden van de certificerend actuaris van de 

stichting. De certificerend actuaris onderzoekt onder 

meer de toereikendheid van de technische 

voorzieningen en de naleving van een aantal specifieke 

wettelijke bepalingen. De certificerend actuaris heeft 

daarbij gebruikgemaakt van de door ons in het kader 

van de jaarrekeningcontrole onderzochte 

basisgegevens. Gegeven onze eindverantwoordelijkheid 

voor het oordeel bij de jaarrekening hebben wij met de 

certificerend actuaris onze planning, werkzaamheden en 

verwachtingen afgestemd voor de controle. De 

rolverdeling en afspraken zijn vastgelegd en aan elkaar 

bevestigd. Daarnaast hebben wij met de certificerend 

actuaris de uitkomsten van de uitgevoerde 

werkzaamheden afgestemd. Tevens hebben wij 

onderling gegevens uitgewisseld met betrekking tot de 

uitgevoerde werkzaamheden en de uitkomsten daarvan. 

 

Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen 

beoordeeld en controlewerkzaamheden uitgevoerd op 

de waardering van de voorziening 

pensioenverplichtingen per 31 december 2014. Daartoe 

hebben wij ons een beeld gevormd van de redelijkheid 

van de aannames en schattingen van het bestuur met 

betrekking tot de gekozen actuariële grondslagen 

alsmede de uitkomsten van het actuariële 

grondslagenonderzoek en de gehanteerde 

waarderingsgrondslagen besproken met de certificerend 

actuaris. Hierbij hebben wij met inachtneming van het 

oordeel van de certificerend actuaris gelet op de 

besluitvorming van het bestuur, de recentheid van 

beschikbaar grondslagenonderzoek, de toetsing op de 

onderbouwing van de daarin opgenomen 

veronderstellingen, de uitkomsten van beschikbare 

tussentijdse evaluaties, de uitkomsten van de actuariële 

analyse over meerdere jaren en de aanwezigheid van 

een consistente gedragslijn. 

Uitvoering van vermogensbeheer en pensioenbeheer 

processen bij de uitvoeringsorganisatie 

De stichting heeft de pensioenuitvoering en het 

vermogensbeheer uitbesteed aan derde partijen. Het 

bestuur blijft conform wetgeving eindverantwoordelijk 

voor de gehele dienstverleningsketen. De financiële 

informatie die ontvangen wordt van deze partijen is 

opgenomen in de jaarrekening van de stichting. 

 

De stichting heeft dit toegelicht in de risicoparagraaf op 

pagina 35 en 36 van het jaarverslag. 

 

Voor zover relevant voor onze controle van de 

jaarrekening, hebben wij de juiste werking van interne 

beheersmaatregelen bij de uitvoeringsorganisatie(s) 

beoordeeld op basis van de ontvangen ISAE 3402 of 

soortgelijke rapportages. Verder hebben wij 

gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd zoals 

cijferanalyses en deelwaarnemingen gericht op de 

uitkomsten van de relevante financiële 

informatiestromen. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur 
voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het 

getrouw weergeven van de jaarrekening en voor het 

opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 

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

die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van 

de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 

van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur 

afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond 

van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 

jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de stichting te liquideren of de 

activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 

twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in 

de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 

uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 

voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar 

geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten 

en fraude ontdekken. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel 

kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in 

overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

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

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 

bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 

risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die 

relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in 

de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 

als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de stichting; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 

grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 

bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 

of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 

bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 

toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 

aanpassen.  
 

• Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat de stichting haar continuïteit niet 

langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van 

de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft 

van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over 

de geplande reikwijdte en timing van de controle en over 

de significante bevindingen die uit onze controle naar 

voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante 

ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben 

nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur en 

het verantwoordingsorgaan over alle relaties en andere 

zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen 

beïnvloeden en over de daarmee verband houdende 

maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 

 

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de 

jaarrekening op basis van alle zaken die wij met het 
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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.
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Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving 
gestelde vereisten 
 

Verklaring betreffende het jaarverslag en de overige gegevens 

Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze 

verantwoordelijkheid om te rapporteren over het jaarverslag en de overige gegevens): 

• dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor 

zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 

BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd; 

• dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Benoeming 

Wij zijn door het bestuur benoemd als accountant van de stichting. Ondergetekende treedt op als 

externe accountant sinds de controle van het boekjaar 2013. 

 

Den Haag, 26 juni 2015 

Ernst & Young Accountants LLP 

  


