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KERNCIJFERS 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Financiële gegevens per 31 december      

Bedragen x € 1 miljoen      

      

Dekkingsgraad (%) 103,9 109,6 106,7 98,61 91,3 

      

Beleidsdekkingsgraad (%) 105,3 109,3 - - - 

      

Pensioenvermogen 1.461 1.476 1.225 1.217 1.101 

      

Eigen vermogen 55 129 77 -18 -105 

      

Beleggingen2 1.409 1.419 1.213 1.208 1.096 

Rendement beleggingen (%) 0,9 24,1 3,7 12,2 10,3 

      

Voorziening pensioenverplichtingen 1.406 1.347 1.148 1.234 1.206 

Nominale rente 1,73 1,95 2,79 2,45 2,72 

      

Bijdragen 24 24 28 30 30 

Beleggingsopbrengsten 8 282 38 135 101 

Pensioenuitkeringen 47 46 46 46 45 

      

Aantallen per 31 december       

 

Actieve deelnemers 

 

3.071 

 

3.047 

 

3.030 

 

3.144 

 

3.220 

Gewezen deelnemers 1.559 1.610 1.580 1.659 1.520 

Gepensioneerden 1.907 1.800 1.781 1.707 1.732 

      

 

 
 

                                           
1 Opgenomen is de dekkingsgraad na verwerking van de verlaging van 5,8% per 1 april 2013.  
2 De beleggingen onder aftrek van de derivaten die in de jaarrekening zijn opgenomen bij Verplichtingen inzake  

  derivaten.  
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VOORWOORD 
 

Nieuwe financiële regels per 1 januari 2015 hebben veranderingen voor pensioenfondsen met zich 

meegebracht. Doordat fondsen hogere financiële buffers moeten aanhouden, kunnen de pensioenen 

minder snel meegroeien met de stijging van de kosten van ons dagelijks leven. Wel geeft dit meer 

zekerheid dat we bij tegenslag toch de pensioenen van de deelnemers kunnen uitkeren.  

 

De financiële situatie van SNPF is op basis van de nieuwe rekenregels in 2015 verslechterd. De actuele 

dekkingsgraad van het fonds daalde naar 103,9% per eind 2015 (2014: 109,6%). Ook de ontwikkeling van 

de in 2015 ingevoerde beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf 

maanden, was in 2015 negatief en kwam uit op 105,3%. De lage rente en een laag rendement op de 

beleggingen spelen hierin een rol. Dit betekent dat een toeslag op de pensioenen - om de koopkracht er 

(gedeeltelijk) van te behouden – ook in 2016 niet aan de orde is. Pas bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 

114% is dit mogelijk.  

 

De koopkracht van de pensioenen staat hiermee onverminderd onder druk, net als bij veel andere 

pensioenfondsen. Dit onderwerp staat dan ook hoog op de agenda binnen SNPF en in de gesprekken met 

onze opdrachtgever, de PensioenKamer. De landelijke discussie over het pensioenstelsel wordt daarbij 

nauwlettend gevolgd.  

 

Sterke kostenreductie 

Zeer positief is de uitkomst van onze inspanningen om de kosten van de uitvoering van de 

pensioenregeling terug te brengen. In de afgelopen jaren zijn investeringen gedaan om die kosten 

structureel te verlagen. In het verslagjaar zijn de resultaten hiervan duidelijk zichtbaar. Zo daalden de 

vermogensbeheerkosten ten opzichte van 2011 met meer dan een derde (een reductie van ruim € 1,4 

miljoen op jaarbasis) en voor pensioenbeheer de kosten per deelnemer met 23% teruggebracht.  

 

Voorgenomen fusie met SBMN  

In 2015 zijn goede stappen gezet in de voorgenomen fusie met Stichting Bedrijfspensioenfonds voor 

medewerkers in het Notariaat (SBMN), waarmee verdere kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. De 

bestuursorganen van beide fondsen hebben zich eind 2015 positief uitgesproken over de fusie, waarmee een 

belangrijke mijlpaal is bereikt. Ook zijn de beleidsmatige en praktische voorbereidingen voor de fusie in een 

eindstadium. Het wachten is nu vooral op besluitvorming van de Tweede en Eerste Kamer over de wijziging 

van de Wet op het notarisambt. Dit is nodig om een fusie mogelijk te maken. Wij werken er hard aan om zo 

snel als mogelijk de fusie te realiseren, waarmee wordt gekomen tot een nog meer toekomstbestendige 

pensioenregeling tegen lagere uitvoeringskosten. Dat is in het belang van al onze deelnemers en 

pensioengerechtigden.  

 

Den Haag, 23 juni 2016 

 

Namens het bestuur,  

mr. E.P. Greup, voorzitter  

mr. J. Borren, vicevoorzitter / secretaris
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1 | FINANCIËLE SITUATIE 
 
1.1 | Dekkingsgraad       
 

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de voorziening die nodig is voor de huidige en 

toekomstige pensioenuitkeringen (de pensioenverplichtingen). De dekkingsgraad van SNPF is in 2015 gedaald 

van 109,6% tot 103,9%. 

 

Dekkingsgraad ultimo 2015 

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het vermogen en de verplichtingen getoond. 

 

 2015 2014 Verschil 

Bedragen x € 1 miljoen    

Pensioenvermogen 1.461 1.476 - 15 

Voorziening 1.406 1.347 59 

    

Dekkingsgraad 103,9% 109,6% - 5,7% 

    

 

In onderstaande grafiek is het verloop van de dekkingsgraden in 2015 weergegeven:  

 

 
 

Beleidsdekkingsgraad 

Met de introductie van het nieuwe Financieel Toetsingskader is ook een nieuw begrip geïntroduceerd als 

graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds: de beleidsdekkingsgraad. De 

beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de laatste twaalf maanden. Op 

basis van de beleidsdekkingsgraad worden besluiten genomen over beleidsmaatregelen, zoals het wel of niet 

verlenen van toeslagen of verlagen van de pensioenen. Ook de toetsing aan het herstelplan vindt plaats aan 

de hand van deze parameter. De beleidsdekkingsgraad is in 2015 gedaald naar 105,3% (2014: 109,3%). De 
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beleidsdekkingsgraad ligt daarmee onder de in het herstelplan genoemde vereiste dekkingsgraad (112,5 %), 

waardoor herziening van het herstelplan in het eerste kwartaal van 2016 nodig was (zie paragraaf 1.2).  

 

Mutaties in de dekkingsgraad 

In de volgende tabel zijn de belangrijkste oorzaken voor de verandering van de dekkingsgraad opgenomen, 

inclusief het effect ervan op de dekkingsgraad. 

 

 2015 2014 

 In procentpunt 

Premie -0,3 0,2 

Uitkeringen 0,3 0,2 

Rente-effect -6,4 -17,4 

Overrendement op beleggingen 0,4 20,7 

Overige effecten 0,3 -0,8 

Totaal -5,7 2,9 

   

 

Het vermogen van SNPF daalde in 2015 met € 15 miljoen tot € 1.461 miljoen. De vermogensmutatie is het 

saldo van de beleggingsopbrengsten, de ontvangen pensioenpremies en de betaalde pensioenuitkeringen. 

Het rendement over het belegd vermogen bedroeg 0,9% (2014: 24,1%, zie ook hoofdstuk 3). De voorziening 

pensioenverplichtingen steeg in 2015 met € 59 miljoen tot € 1.406 miljoen (zie ook hoofdstuk 4). 

 
1.2 | Herstelplan 

 

Met het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK), dat per 1 januari 2015 van kracht werd, heeft elk 

pensioenfonds met een reservetekort per die datum een herstelplan moeten opstellen. Eind 2014 was de 

dekkingsgraad van SNPF 109,6%. Dit is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Het fonds kende daarmee een 

reservetekort en heeft om die reden vóór 1 juli 2015 een herstelplan ingediend bij DNB. Hoewel het fonds in 

2015 met een verslechtering van de financiële positie te maken heeft gehad, kan de doelstelling van het plan 

naar verwachting nog steeds tijdig worden gehaald. Daarmee zijn nadere maatregelen op dit moment niet 

nodig.  

 

Eind 2015 kende SNPF een beleidsdekkingsgraad die met 105,3% wederom lager lag dan de voor het fonds 

vereiste dekkingsgraad van 112,5%. Het fonds heeft daarmee nog steeds een reservetekort en om die reden 

vóór 1 april 2016 een geactualiseerd herstelplan ingediend. In dit herstelplan wordt uitgewerkt hoe SNPF 

(vanaf 2016) binnen elf jaar een dekkingsgraad kan bereiken die hoger ligt dan de vereiste dekkingsgraad. 

Vanwege de introductie van het nieuwe toetsingskader is de hersteltermijn eenmalig op elf jaar gesteld; 

normaliter geldt een termijn van tien jaar. Indien het fonds niet tijdig kan herstellen, is een verlaging van de 

pensioenen nodig. 

 

Uit het geactualiseerde herstelplan blijkt dat het fonds na vier jaar (eind 2019) een dekkingsgraad bereikt die 

hoger ligt dan de vereiste dekkingsgraad. Uiteraard is dit een verwachting die uitgaat van bepaalde 

veronderstellingen met betrekking tot rendement en renteontwikkeling. Het is mogelijk dat in de toekomst, 
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bij een verdere daling van de dekkingsgraad, wel aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de 

financiële situatie van het fonds tijdig te herstellen (zoals een verlaging van de pensioenen). 

 

In de volgende grafiek is het verloop van de beleidsdekkingsgraad gedurende het afgelopen jaar in beeld 

gebracht, evenals het verwachte verloop van de beleidsdekkingsgraad volgens de herstelplannen uit 2015 en 

2016, die lopen tot 2026. Bij een beleidsdekkingsgraad die vijf opeenvolgende jaren lager is dan de voor het 

fonds bepaalde minimaal vereiste dekkingsgraad (104,4%), dient het fonds direct maatregelen te treffen om 

die minimaal vereiste dekkingsgraad te bereiken. Het verlagen van pensioenen is hiervoor een mogelijkheid. 
 

 
 
 
1.3 | Communicatie over financiële positie  
 

In 2015 was gezien de financiële situatie van het fonds een toeslag (indexatie) op de pensioenen niet 

mogelijk; ook in 2016 is dit niet aan de orde. Dit ligt in lijn met de verwachtingen die in 2014 zijn 

uitgesproken. Vanaf dat jaar wordt uitgedragen dat (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden op basis 

van de huidige inzichten rekening moeten houden met de mogelijkheid dat SNPF in de komende jaren geen 

toeslag kan verlenen op de pensioenen (indexeren). Dit betekent dat de pensioenen niet meegroeien met de 

(eventuele) prijsinflatie. De koopkracht van de huidige pensioenen kan daarmee dalen, afhankelijk van de 

hoogte van die prijsinflatie. In de nieuwsbrief is aandacht besteed aan de Wet aanpassing financieel 

toetsingskader, waarbij de gevolgen van deze wet voor de pensioenen zijn benoemd. In de verkorte versie 

van het jaarverslag 2014 is nogmaals bevestigd dat de koopkracht van de pensioenen onder druk staat. Ook 

is met een nieuwsbrief uitgelegd waarom de hoge beleggingsresultaten in 2014 niet hebben geleid tot een 

toeslag. Om de belanghebbenden mee te nemen in de ontwikkeling van de dekkingsgraad gedurende het 

jaar, worden maandelijks de dekkingsgraden van SNPF op de website gepubliceerd (beleids-, actuele en reële 

dekkingsgraad). Daarbij wordt een toelichting op de ontwikkeling van de dekkingsgraad in de betreffende 

maand gegeven.   

100%

105%

110%

115%

120%

125%

130%

dec-14 dec-15 dec-16 dec-17 dec-18 dec-19 dec-20 dec-21 dec-22 dec-23 dec-24 dec-25 dec-26

Beleidsdekkingsgraad Herstelplan 2015
Vereiste dekkingsgraad Herstelplan 2016
Minimaal vereiste dekkingsgraad



10 

 

2 | RISICOBEHEERSING 
 

2.1 | Risicomanagementbeleid en risico's  
 

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

met onzekerheden. Onzekerheden kunnen leiden tot positieve resultaten (kansen), maar ook tot negatieve 

resultaten (bedreigingen). Risico’s zijn gebeurtenissen met een mogelijk negatief effect op de (toekomstige) 

pensioenuitkeringen. 

 

Risicomanagement is het continue integrale cyclische proces waarbinnen risico’s worden geïdentificeerd, 

geanalyseerd, gemonitord en geëvalueerd. Dit resulteert in het accepteren, verminderen of het vermijden van 

risico’s. Risicomanagement stelt het bestuur in staat om op een efficiënte wijze met onzekerheid en de 

hieraan verbonden risico’s om te gaan. Het biedt daarbij de mogelijkheid om waarde te creëren en/of het 

fonds te versterken. Risicomanagement kan in drie segmenten worden opgedeeld:  

x ex-ante risicomanagement (vooruitkijken en anticiperen op de toekomst); 

x ex-post risicomanagement (terugkijken, monitoren en meten); 

x compliance (voldoen aan wet- en regelgeving).  

 

Risicomanagement is belangrijk bij de besturing van het fonds. Het bestuur stuurt op een alerte en integrale 

aanpak. Dit betekent: 

x continu zichtbaar maken en concretiseren van risico’s; 

x benoemen en beheren van beheersmaatregelen; 

x creëren van risicoalertheid en -bewustzijn; 

x een proactieve omgang met risico’s (in plaats van reactief). 

 

Drie commissies ondersteunen het bestuur bij het risicomanagement. Het zwaartepunt op het gebied van 

procesrisico’s en niet-financiële risico’s ligt bij de audit- en riskcommissie. De beleggings- en 

balansmanagementcommissie heeft de meeste aandacht voor balansrisico en financiële risico’s. Tot slot 

worden in de commissie communicatie, governance en compliance de compliancerisico’s behandeld. 

 

Beleggingshorizon en risicobereidheid 

SNPF is een relatief vergrijsd fonds. Het grootste deel van het pensioenvermogen is bestemd voor 

pensioenen die al zijn ingegaan of die binnen tien jaar ingaan. De beleggingshorizon is daarmee beperkt, 

evenals het vermogen om te herstellen van mogelijke negatieve beleggingsresultaten. Dit maakt het 

risicobeheer van het fonds extra belangrijk. Een pensioenfonds in de uitbetalingsfase en met een lage 

dekkingsgraad is meer dan gemiddeld gevoelig voor negatieve rendementen. De beleggingshorizon wordt 

korter en goede rendementen dragen steeds minder bij aan de stijging van de dekkingsgraad. Bij het herstel 

van markten worden goede rendementen namelijk gemaakt over een krimpend vermogen; herstel van 

negatieve rendementen wordt dan steeds lastiger.  

 

Het risicobeleid van het bestuur is erop gericht om verlagingen van het pensioen in de toekomst zoveel 

mogelijk te voorkomen. Deze risico-aversie moet worden afgewogen tegen de indexatieambitie om de 

pensioenaanspraken waardevast te houden. In 2014 is de risicobereidheid van het bestuur uitvoerig 

besproken, waarna het bestuur op basis daarvan de uitgangspunten voor een risicobeleid heeft gedefinieerd. 
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Het voornemen was om dit beleid in 2015 nader te operationaliseren in beleidsuitgangspunten en concrete 

risicomaatstaven die periodiek worden gemonitord. Begin 2015 is echter besloten om deze verdieping uit te 

stellen in verband met de voorgenomen fusie (zie ook paragraaf 3.2). 

 

In het kader van de aanvangshaalbaarheidstoets (zie ook paragraaf 2.2) heeft het bestuur een risicohouding 

gedefinieerd en uitgebreid gesproken met de PensioenKamer en de overige fondsorganen. In 2016 wordt 

opnieuw een haalbaarheidstoets uitgevoerd.  

 

De laatste jaren wordt door het bestuur, samen met de PensioenKamer en de overige organen van het fonds, 

steeds meer en uitgebreider aandacht besteed aan integraal balansrisico. De focus en grip op risico´s worden 

daarmee verder verstevigd. 

 

2.2 | Haalbaarheidstoets en risicohouding 
 

Een nieuw element van het aangepaste Financieel Toetsingskader is dat er een grotere en meer expliciete 

nadruk komt te liggen op de risicohouding van het fonds en het vastleggen daarvan. De haalbaarheidstoets 

is daarbij een integraal onderdeel van de vaststelling van de risicohouding. Het bestuur stelt de 

doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het fonds (waaronder de risicohouding) vast, in samenspraak 

met sociale partners (PensioenKamer) en de overige organen van het fonds (verantwoordingsorgaan en raad 

van toezicht). 

 

In het derde kwartaal van 2015 is de aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. Hiervoor gold als uitgangspunt 

de pensioenregeling die per 1 januari 2015 van kracht is geworden en op basis van de door de 

PensioenKamer geformuleerde pensioenopdracht tot stand is gekomen. In verschillende vergaderingen van 

de betrokken gremia is bij de haalbaarheidstoets stilgestaan. Ook heeft de PensioenKamer een studiesessie 

over dit onderwerp gevolgd. Uiteindelijk heeft het bestuur in september (na overleg met de fondsorganen en 

sociale partners) de risicohouding vastgesteld en vastgelegd in de Abtn. Dit betreft een zowel een 

kwalitatieve - als een kwantitatieve risicohouding.  

 

Kwalitatieve risicohouding 

Het bestuur van het fonds heeft een risicobewuste houding. Het fonds streeft ernaar om de nominale 

aanspraken waardevast na te komen. Inflatie holt de waarde van de nominale uitkeringen uit. Gezien het 

langetermijnkarakter van pensioen is het belangrijk dat de koopkracht ervan met een toeslag op de 

pensioenen behouden blijft. Redelijk beleggingsrisico wordt geaccepteerd in het streven naar 

koopkrachtbehoud. In de Abtn van SNPF zijn verschillende kwalitatieve overwegingen opgenomen voor de 

mate van risicoacceptatie. 

 

Kwantitatieve risicohouding 

De kwantitatieve risicohouding wordt geconcretiseerd door de vaststelling van risicogrenzen voor het vereist 

eigen vermogen en van ondergrenzen voor het pensioenresultaat. Ieder jaar wordt de haalbaarheidstoets 

opnieuw uitgevoerd. Bij een overschrijding van de normen vindt er een beleidsdiscussie plaats. Risicogrenzen 

maken het mogelijk om op een vooraf vastgelegde en objectieve manier te beoordelen of het risico hoger of 

lager is dan vooraf is toegestaan. Echter, bij overschrijding van risicogrenzen vindt niet automatisch 
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aanpassing van beleid plaats. Wel is het aanleiding voor een kwalitatieve discussie, rekening houdend met de 

situatie en de inzichten van dat moment. 

 

Risicohouding lange termijn 

De risicohouding voor de lange termijn wordt gekwantificeerd door middel van het verwachte 

pensioenresultaat op de lange termijn (een periode van zestig jaar). Het pensioenresultaat is gedefinieerd als 

de som van de verwachte reële uitkeringen conform het fondsbeleid, gedeeld door de som van de verwachte 

reële uitkeringen zonder verlagingen van het pensioen en met volledige toeslagen om de koopkracht ervan 

te behouden.  

 

Het bestuur heeft de volgende risicohouding (lange termijn) vastgesteld voor het pensioenresultaat: 

x ondergrens 1: in de situatie waarbij de dekkingsgraad gelijk is aan het vereist eigen vermogen dient 

de mediaan van het pensioenresultaat ten minste gelijk te zijn aan 91%; 

x ondergrens 2: bij de feitelijke dekkingsgraad dient de mediaan van het pensioenresultaat ten minste 

gelijk te zijn aan 86%; 

x ondergrens 3: in het geval van een slechtweerscenario mag bij de feitelijke dekkingsgraad de 

afwijking ten opzichte van de mediaan maximaal 30% bedragen. 

 

Uit de aanvangshaalbaarheidstoets blijkt dat het pensioenresultaat van SNPF, uitgaande van de huidige stand 

van de dekkingsgraad, op de lange termijn circa 90% bedraagt. Daarmee ligt het pensioenresultaat boven de 

gestelde ondergrens van 86%. Dit wil zeggen dat het fonds naar verwachting voor 90% in staat is om de met 

de PensioenKamer gemaakte afspraken over de pensioenen voor de beroepsgroep (inclusief aanpassing aan 

de prijsontwikkeling) waar te maken.    

 

Risicohouding korte termijn 

Het bestuur heeft de volgende risicohouding (korte termijn) voor het vereist eigen vermogen vastgesteld: het 

vereist eigen vermogen van het fonds mag niet lager zijn dan 110,7% en niet hoger dan 116,3%. 

 

Voorbereiding risicohouding fusiefonds 

Na de fusie tussen SNPF en SBMN moet een nieuwe ALM-studie en haalbaarheidstoets worden uitgevoerd, 

resulterend in een geactualiseerde risicohouding. De verschillende bestuursorganen worden zeer nadrukkelijk 

betrokken bij dit proces, zodat de risicohouding en beleidsuitgangspunten zo zorgvuldig en evenwichtig 

mogelijk tot stand komen.  

 

2.3 | Compliance 
 

Compliance is het geheel van maatregelen dat zich richt op de implementatie, handhaving en 

naleving van externe wet- en regelgeving, alsmede op de interne procedures en gedragsregels om te 

voorkomen dat de reputatie en integriteit van een pensioenfonds worden aangetast. Met compliance beoogt 

SNPF de integriteit van het bestuur, de directie, de medewerkers en het fonds zelf te waarborgen. Dit geldt 

ook voor de naleving van interne regels en externe wet- en regelgeving. Op die manier dragen alle 

betrokkenen bij aan een goede reputatie en de betrouwbaarheid van het fonds. Gedragsregels geven 

duidelijkheid over wat SNPF onder integer handelen verstaat. Op basis van rapportages van de compliance 

officer vergewist het bestuur van het fonds zich er periodiek van dat het fonds, het bestuur, de directie en de 

medewerkers zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. 



13 

 

 

Om aan de compliance invulling te geven, is een compliance officer aangesteld. De compliance officer 

faciliteert, adviseert en toetst het bestuur en management bij het implementeren en onderhouden van 

compliance. De compliance officer rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. Een rapportage met zijn 

bevindingen wordt periodiek aan het bestuur aangeboden en met hen besproken. Als daartoe aanleiding 

bestaat, dan rapporteert de compliance officer aan de raad van toezicht. 

 

Verklaring compliance officer  

De compliance officer gaf over 2015 op 14 mei 2016 de volgende verklaring af:  

 

Aan mij, in mijn hoedanigheid van compliance officer, zijn door bestuurders of andere verbonden personen 

geen zaken gemeld die aantoonbaar in strijd zijn met de verschillende door Stichting Notarieel 

Pensioenfonds gehanteerde gedragsregels. Ook anderszins is mij niet gebleken van zaken, die als strijdig met 

de doelstellingen van de gedragscode kunnen worden beschouwd. In 2015 hebben zich geen incidenten 

voorgedaan.  

 

A.J.H.N. van de Wiel, compliance officer 

 

Toekomstige invulling compliancefunctie 

De voorgenomen fusie tussen SNPF en fusiepartner SBMN is voor SNPF aanleiding geweest om de inrichting 

van de compliancefunctie opnieuw te bekijken. Besloten is om samen met SBMN de mogelijkheid te 

onderzoeken de compliancefunctie extern te beleggen. Na een zorgvuldig proces heeft dit erin geresulteerd 

dat vanaf het moment van fusie een externe partij (Holland van Gijzen) zorgt voor de invulling van de 

compliancefunctie voor het fusiefonds. In afwachting van de fusie vult deze partij vanaf het tweede kwartaal 

van 2016 al de compliancefunctie voor SNPF in.  
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3 | BALANSMANAGEMENT  
 

3.1 | Algemeen  

 

Sinds enige jaren is het bestuur steeds meer gaan sturen op de samenhang tussen de beleggingen en de 

verplichtingen: balansmanagement. De hoofddoelstelling van het beleggingsbeleid is het op lange termijn 

realiseren van een zo hoog mogelijk rendement bij een acceptabel risico, rekening houdend met de 

verplichtingenstructuur van het fonds. In 2013 en 2014 heeft dit geleid tot aanzienlijke aanpassingen in de 

beleggingsportefeuille. De portefeuille is voor het grootste deel passief ingericht en geconcentreerd bij 

enkele vermogensbeheerders. In 2015 is in de opzet van de portefeuille geen verandering aangebracht. 

 

3.2 | Speerpunten 2015 
 
Naast de behandeling van reguliere onderwerpen, zoals het beleggingsplan, de beleggingsresultaten, 

financiële risico’s en de consequenties van nieuwe regelgeving, kende het beleggings- en 

balansmanagementbeleid in 2015 verschillende speerpunten: 

 

1. Beheersing dekkingsgraadverschilrisico 

In 2015 was het voorgenomen samengaan met SBMN een belangrijk onderwerp. Voor het beleggingsbeleid 

en de inrichting van het vermogensbeheer van SNPF betekent dit voornemen dat er geen ingrijpende 

veranderingen in de portefeuille worden aangebracht. Mogelijke aanpassingen in de portefeuille die kunnen 

leiden tot een beperking van het dekkingsgraadverschilrisico zijn door het bestuur overwogen vanuit het 

perspectief van SNPF. De aanpassingen moeten passen binnen het beleidskader van het fonds en dienen in 

het belang te zijn van de deelnemer van SNPF.
 

 

2. Selectieproces hypotheken 

Gedurende het eerste kwartaal van 2015 heeft een selectieproces voor de invulling van de 

beleggingscategorie hypotheken plaatsgevonden. Na het doorlopen van het selectieproces is uiteindelijk 

afgezien van de implementatie van deze categorie. Reden hiervoor is de zeer onzekere 

rendementsverwachting.  

 

3. Uitwerking risicogebaseerd beleggingsbeleid 

In 2014 heeft het bestuur een uitgebreid traject gevolgd waarbij de risicobereidheid van het bestuur uitvoerig 

is besproken. Sluitstuk van deze discussie was de vaststelling van een risicogebaseerd beleggingsbeleid. Het 

voornemen was om dit risicobeleid in 2015 nader te operationaliseren. Begin 2015 is besloten om de 

uitdieping van dit onderwerp later op te pakken. Dit geldt ook voor het voornemen tot het uitwerken van 

een dynamisch rente-afdekkingsbeleid. Beide onderwerpen worden uitgewerkt in het verlengde van de ALM-

studie die plaatsvindt binnen het beoogde fusiefonds Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN) i.o. 

 

4. Uitwerking beleid maatschappelijk verantwoord beleggen 

SNPF heeft het voornemen om het beleid omtrent maatschappelijk verantwoord beleggen nader invulling te 

geven. Op dit moment is hier geen beleid voor vastgesteld, waardoor de compliance-issues hieromtrent 

onvoldoende beleidsmatig zijn geborgd. Het fonds werkt vooralsnog met een uitsluitingslijst. In 2016 worden 

het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen en het stembeleid nader uitgewerkt. 
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3.3 | Beleggingsovertuigingen 
 

Het balans- en beleggingsbeleid van SNPF is gebaseerd op bepaalde visies en overtuigingen. Overtuigingen 

vertalen zich in beleidskeuzes en drukken een stempel op de inrichting van het vermogensbeheer. Daarbij 

wordt gewerkt vanuit de volgende beleggingsovertuigingen: 

 

1. Horizon 

De periode waarin pensioen wordt opgebouwd en vervolgens uitgekeerd is lang. De blik van het fonds is 

daarom gericht op een lange horizon. De uitdaging is om de fondsdoelen te realiseren door het beleid in te 

richten op de lange termijn, maar waar nodig bij te sturen op de korte termijn. Het fonds is daarmee geen 

kortetermijnbelegger gericht op snel rendement. Het waardevast houden van de pensioentoezegging is een 

ambitie die op dit moment niet volledig kan worden waargemaakt. Dit gezien de financiële middelen van het 

fonds en de huidige inzichten ten aanzien van de op lange termijn te realiseren rendementen op 

beleggingen. 

 

2. Rendement - risico 

SNPF is een pensioenbelegger. Het fonds belegt om zijn pensioenverplichtingen te financieren. Hierbij is het 

belangrijkste risico dat het fonds niet aan zijn verplichtingen kan voldoen: het risico dat het fonds in 

onderdekking raakt. Het fonds zet zich dan ook volop in om dit risico te beheersen. 

 

Er is echter geen risicoloze mogelijkheid om de pensioenverplichtingen na te komen. Het beleggen in 

renderende beleggingscategorieën betekent dat het fonds wordt geconfronteerd met marktrisico. 

Uitgangspunt bij de samenstelling van de beleggingsportefeuille is het vereiste rendement om een zekere 

waardevastheid van de uitgekeerde pensioenen te kunnen realiseren, waarbij niet meer risico wordt genomen 

dan nodig is. Als het benodigde risico hoger is dan voor het bestuur acceptabel is, dan moet de ambitie naar 

beneden worden bijgesteld. 

 

3. Risico’s verplichtingen en beleggingen zijn ongelijksoortig 

Het fonds beschouwt risico’s van de verplichtingen als ongelijksoortig aan risico’s die ontstaan bij het 

beleggen van middelen. Voor de beheersing van deze risico’s maakt het fonds daarom expliciet onderscheid 

tussen een matchingportefeuille voor het beheer van de risico’s van de verplichtingen en een 

rendementsportefeuille gericht op het creëren van toegevoegde waarde. 

 

4. Diversificatie loont 

Diversificatie zorgt voor spreiding van het risico. Dit effect treedt op wanneer de diverse beleggingen niet 

gelijktijdig stijgen en dalen in waarde. Door dit effect is het mogelijk een deel van de portefeuille met meer 

risico te beleggen, zonder dat het totale risico toeneemt. Diversificatie kent ook een grens: een belegging 

moet een significante bijdrage kunnen leveren aan het rendementrisicoprofiel van de totale portefeuille. 

 

5. Actief - passief 

In beginsel belegt SNPF passief, tenzij actief effectiever is. Bijvoorbeeld als de markten nog niet efficiënt zijn. 

Uitgangspunt is passief waar het kan, actief waar het moet. Beleggers kunnen actief beleggen (bewust, met 

kennis van zaken afwijken van marktindices en benchmarks) of passief beleggen (het volgen van een 

benchmark met een vaste beleggingsmix). Daar waar markten niet efficiënt zijn, bijvoorbeeld als de laatste 
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ontwikkelingen rond een belegging nog niet zijn verwerkt in de prijs, kan actief beheer zorgen voor een 

beter rendement. 

 

6. Kosten 

Kosten zijn zeker, rendementen zijn dat niet. De consequentie hiervan is dat SNPF kostenbewust belegt. 

Beleggingsoplossingen met hoge kostenstructuren worden indien mogelijk vermeden. 

 

7. Eenvoud 

Het bestuur streeft naar eenvoud in de beleggingsportefeuille. De beleggingen dienen transparant te zijn en 

effectief voor het doel van het fonds. Het bestuur moet in staat zijn het beleid uit te leggen aan 

belanghebbenden. 

 

8. Flexibiliteit 

Het beheer van de risico’s vindt plaats binnen een omgeving die continu verandert. Het fonds stelt daarom 

een beleid op dat rekening houdt met wijzigende omstandigheden en dat in opzet niet rigide is. 

 

9. Organisatie van het vermogensbeheer draagt bij aan het bereiken van de doelstelling 

Het beheer van de fondsmiddelen, de bijbehorende risico’s en de omgeving zijn complex. Een adequate 

organisatie van het vermogensbeheer draagt bij aan het bereiken van het doel van het fonds. Het bestuur 

acht de nu bestaande samenwerking tussen het bestuur, de beleggings- en balansmanagementcommissie 

(BBC) en de vertegenwoordigers van het bestuursbureau toereikend. 

 

10. Maatschappelijk verantwoord beleggen 

Het fonds wil via zijn beleggingsbeleid bijdragen aan een betere wereld. Gegeven het specifiek 

maatschappelijk betrokken karakter van het fonds verdient maatschappelijk verantwoord beleggen een plaats 

in het fondsbeleid. 

 

Het fonds kiest voor het hanteren van een uitsluitingenlijst. Dat is een lijst van ondernemingen die (op basis 

van door het fonds vastgestelde criteria) aantoonbaar géén duurzame bedrijfsvoering hebben. In dergelijke 

ondernemingen wenst het fonds niet te beleggen. Vermogensbeheerders worden opgedragen zich aan deze 

lijst te houden.  

 

3.4 | Strategische beleggingsmix 
 

De strategische beleggingsportefeuille van SNPF bestaat uit een matchingportefeuille en een 

rendementsportefeuille. Er is geen normallocatie voor de matchingportefeuille en de rendementsportefeuille. 

Het is een variabele (floating) verdeling, die eenmaal per jaar door het bestuur wordt vastgesteld. 

 

Matchingportefeuille 

Het doel van de matchingportefeuille is het beheersen van het renterisico van de verplichtingen (swaprente 

inclusief ultimate forward rate, zoals gehanteerd door de toezichthouder). Voor dit doel worden 

(euro)staatsobligaties en swaps aangehouden. Vanaf 2016 kunnen ook aan Europese staten gerelateerde 

obligaties binnen de matchingportefeuille worden aangehouden. Dit tot een maximum van 10% van de 

matchingportefeuille.  
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Het bestuur streeft ernaar om het gebruik van rentederivaten te beperken. Het strategische 

afdekkingspercentage is 80% van de veranderingen in de rente die wordt gehanteerd voor de 

pensioenverplichtingen. Hierbij wordt een bandbreedte van 5% aangehouden.  

 

Rendementsportefeuille 

De rendementsportefeuille is de bron van waaruit het extra rendement voor de benodigde stijging van de 

dekkingsgraad moet komen. Bij het implementeren van het strategisch beleggingsbeleid houdt het bestuur 

rekening met alle mogelijke toekomstscenario’s voor SNPF. In het verslagjaar zijn daarom geen nieuwe 

illiquide beleggingen in de vorm van niet-genoteerd vastgoed, hypotheken of aanvullende beleggingen in 

private equity in de beleggingsportefeuille opgenomen.  

 

Feitelijke beleggingsportefeuille 

De feitelijke beleggingsportefeuille ziet er per 31 december 2015 als volgt uit: 

 

Feitelijke portefeuille per 31 december 2015 In % 

Matchingportefeuille 52,8% 

   

Bedrijfsobligaties EUR 17,0% 

Aandelen wereld 24,6% 

Private equity 4,5% 

Direct vastgoed 0,6% 

Liquiditeiten 0,5% 

Rendementsportefeuille 47,2% 

Totaal 100,0% 

 

De portefeuille kent, zoals aangegeven, geen norm voor de verdeling tussen de matchingportefeuille en de 

rendementsportefeuille. Echter, binnen de portefeuilles worden wel normgewichten en bandbreedtes 

gehanteerd. In onderstaande twee tabellen wordt de samenstelling van de matchingportefeuille en de 

rendementsportefeuille (met bandbreedtes) weergegeven. 

 

Matchingportefeuille    Bandbreedte 

Staatsobligaties EUR 95,0% 0% - 100%  

Staatsgerelateerde obligaties 5,0%         0% - 10% 

Renteswaps         -10% tot 10% 

Totaal 100,0%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendementsportefeuille    Bandbreedte 

Bedrijfsobligaties EUR 36,1% 35% - 45% 

Aandelen wereld 52,1% 42% - 52% 

Private equity 9,6% geen 

Direct vastgoed 1,1% geen 

Liquiditeiten 1,1% 0% - 3% 

Totaal 100,0%   
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De beleggingen in private equity bevinden zich in de uitkeringsfase. In 2015 hebben de private equity 

partijen gezamenlijk € 18,2 miljoen uitgekeerd. Ook in 2016 worden aanzienlijke uitkeringen verwacht. 

Vooruitlopend hierop is het strategisch gewicht van de categorie verlaagd. Dit ten gunste van het gewicht 

van de categorie aandelen wereld.  

 

SNPF heeft het volledige beheer van haar beleggingen uitbesteed aan externe vermogensbeheerders. Dit 

geldt ook voor het beheer van de derivatenpositie voor de afdekking van het renterisico, het valutarisico en 

het daarmee samenhangende collateral management. 

 

3.5 | Marktontwikkelingen 
 

Het jaar 2015 was een jaar waarin geopolitieke spanningen, terreuraanslagen en een vluchtelingencrisis om 

beurten het nieuws domineerden. Deze gebeurtenissen zette het algehele vertrouwen onder druk, maar 

vooral het monetaire beleid in Europa zorgde voor een volatiele ontwikkeling van de verschillende financiële 

markten. Zo liet begin 2015 de Zwitserse centrale bank de maximale wisselkoers voor de euro los, waardoor 

de Zwitserse frank sterk in waarde steeg. Kort daarna kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) een 

onverwacht groot opkoopprogramma aan waardoor de euro sterk daalde. Mede door deze actie van de ECB 

bereikten diverse aandelenmarkten nog nieuwe hoogterecords. Onzekerheid omtrent het monetaire beleid 

van de Amerikaanse Centrale Bank (Federal Reserve), tegenvallende ingrepen door de ECB later in het jaar, 

onrust in diverse opkomende landen en de devaluatie van de Chinese renminbi zorgden voor een omslag in 

het sentiment. Per saldo eindigden de aandelenmarkten in 2015 nog wel positief. Vooral Japanse en 

Europese aandelen behaalden redelijke aantrekkelijke rendementen, terwijl de aandelen opkomende markten 

een negatief rendement behaalden. 

Eurostaatsobligaties behaalden per saldo een positief rendement. Wel waren er behoorlijke verschillen tussen 

de rendementen van de verschillende landen. Vooral de perifere landen, waaronder Griekenland, profiteerden 

van het opkoopprogramma van de ECB. Het totaalrendement op staatsobligaties uit de kernlanden van 

Europa was echter laag. Per saldo liep de Duitse kapitaalmarktrente licht op tot boven 0,6%. Ook in dit geval 

met forse uitslagen gedurende het jaar.  
Van alle categorieën lieten grondstoffen en valuta de grootste uitslagen zien. Grondstoffen lieten behoorlijke 

negatieve rendementen zien, vooral de subcategorie energie. Dit laatste als gevolg van de daling van de 

olieprijs naar circa $ 36. Deze daling is vooral het gevolg van de toename van het aanbod van schalieolie en 

de aanhoudend hoge olieproductie van de OPEC-landen. SNPF belegt niet in grondstoffen. 

 

3.6 | Portefeuilleresultaten 
  

Matchingportefeuille  

Het benchmarkrendement van de matchingportefeuille is afgeleid van de ontwikkeling van de waarde van de 

pensioenverplichtingen door veranderingen in de rente. De waarde van de pensioenverplichtingen is 

toegenomen door de daling van de rente. Over 2015 bedraagt het benchmarkrendement 1,5%. De 

beleggingen binnen de matchingportefeuille hebben tot doel dit rendement zo goed als mogelijk bij te 

houden. In 2015 is dit niet gelukt. De opbrengst van de beleggingen binnen de matchingportefeuille bleef 

met -0,91% bijna 2,5% achter bij de benchmark.  
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Het achterblijvende resultaat kent zowel een technische als een meer marktgedreven reden. In 2015 heeft 

DNB de UFR-methodiek, voor de bepaling van de rente voor het berekenen van de waarde van de 

verplichtingen, aangepast. Deze aanpassing heeft er voor gezorgd dat de rentegevoeligheid van de 

verplichtingen is toegenomen. Daarnaast heeft de aanpassing geleid tot een directe toename van de waarde 

van de verplichtingen met € 18,9 miljoen. Deze directe toename verklaart het grootste gedeelte van de 

achterblijvende performance. Een ander deel van het achterblijvende resultaat wordt verklaard door het 

verschil tussen de ontwikkeling van de Europese staatsrente en de Europese swaprente. Obligatierentes 

stegen harder dan de swaprentes. De twintig jaar swapspread met Duitsland steeg bijvoorbeeld van -29 

basispunten naar -23 basispunten.  

 

Rendementsportefeuille 

De rendementsportefeuille bestaat uit wereldwijde aandelen, bedrijfsobligaties, direct vastgoed en private 

equity. Op jaarbasis haalde de rendementsportefeuille een positief resultaat van 3,0%. Dit resultaat is zoals 

verwacht nagenoeg gelijk aan de benchmark (3,1%). 

 

Private equity was in 2015 de best presterende beleggingscategorie met een rendement van 21,8%. De 

goede resultaten zijn het gevolg van de uitbetalingen uit beide private-equityfondsen en de positieve 

herwaarderingen binnen deze fondsen. In 2015 is het benchmarkresultaat gelijkgesteld aan het daadwerkelijk 

behaalde rendement. Het goede resultaat op private equity verhoogt het totaalrendement, maar beïnvloedt - 

door het geringe aandeel in de totale portefeuille - het relatieve rendement slechts in kleine mate.  

 

De aandelenportefeuille wordt passief belegd. Na het afdekken van het valutarisico kent de portefeuille over 

het jaar 2015 een rendement van 2,14% (benchmark: 2,15%). De impact van het afdekken van het valutarisico 

was gedurende 2015 door de sterke verzwakking van de euro aanzienlijk. Het behaalde rendement vóór het 

afdekken van het valutarisico was 11,1%.  

 

De portefeuille bedrijfsleningen heeft over 2015 een resultaat behaald van -0,1%, slechts licht hoger dan het 

resultaat van de benchmark (-0,3%). Dit ondanks het feit dat deze portefeuille actief wordt beheerd. 

 

De enige direct vastgoedbelegging van het fonds betreft het kantoorpand aan het Spui in Den Haag. Jaarlijks 

bepaalt een onafhankelijk en beëdigd taxateur de waarde van het pand. De waarde van het pand wordt op 

deze taxatie aangepast en is in 2015 gestegen naar € 7,7 miljoen (2014: € 7,2 miljoen). In 2015 heeft een 

revitalisatie van het pand plaatsgevonden, waarbij tegelijkertijd achterstallig onderhoud is aangepakt. In 2015 

is hiervoor € 2,9 miljoen geïnvesteerd. 

 

Totaal 

Door de aanpassing van de methodiek voor het berekenen van de waarde van de pensioenverplichtingen 

blijft over het jaar 2015 het totaalrendement van 0,9% achter bij het benchmarkresultaat (2,2%), terwijl in 

2014 nog een hoger rendement werd bereikt dan de benchmark. 
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4 | VERPLICHTINGEN 
 
4.1 | Verplichtingen van een pensioenfonds  
 
De verplichtingen van een pensioenfonds bestaan uit de pensioenuitkeringen die het fonds, op basis van het 

pensioenreglement, in de toekomst verwacht uit te keren aan (gewezen) deelnemers en 

pensioengerechtigden. Hiervoor houdt het fonds een voorziening aan die wordt gewaardeerd op basis van 

de actuariële grondslagen, zoals opgenomen in de actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn). Deze 

voorziening, in de jaarrekening aangeduid als technische voorzieningen, wijzigt door: mutaties in het 

deelnemersbestand, wijziging van de actuariële veronderstellingen en resultaten als gevolg van de afwijking 

tussen verwachtingen en waarnemingen. 

 

4.2 | Ontwikkeling technische voorzieningen 
 
De technische voorzieningen bestaan uit een voorziening pensioenverplichtingen en een voorziening 

pensioenverplichtingen voor rekening en risico deelnemers. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het 

totaal van de pensioenverplichtingen opgenomen (bedragen x € 1.000). 

 

         2015       2014 

 

 Stand per 1 januari  1.347.246 1.148.033 

  

 Toevoegingen: 

 Aanspraken en risicopremies 22.259 15.983 

 Benodigde intrest 

 (inclusief mutatie marktrente) 84.333 222.701 

 Overgenomen pensioenverplichtingen 27 105 

 Wijziging actuariële grondslagen - 11.749 

Resultaat op kanssystemen, correcties  

en overige resultaten 1.283  -4.459 

 

 Onttrekkingen: 

 Uitkeringen -46.905 -45.393 

 Overgedragen pensioenverplichtingen -1.366 -1.019 

 Vrijval van kosten -1.024 -454  

 

 Stand per 31 december 1.405.853 1.347.246 

 

De toevoeging vanwege toekenning van aanspraken en risicopremies (€ 22.259) verhoogd met de aan de 

herverzekeraar betaalde premie (€ 3.776) en verminderd met de premie voor rekening en risico van de 

deelnemer (€ 42), vormt de actuarieel benodigde koopsom voor pensioenopbouw en risicodekking (€ 25.993), 

zoals vermeld bij kostendekkende premie (zie ook 4.4). 

 



21 

 

De verplichtingen voor eigen rekening en voor risico van deelnemers bedragen per ultimo 2015 € 57 (2014: 

€ 21). De toename betreft premiestortingen door de deelnemers. 

 

De totale technische voorzieningen zijn als volgt opgebouwd (bedragen x € 1.000): 

 

            2015         2014 

    

 Aanspraken voor risico van het fonds 1.378.186 1.322.550 

 Herverzekerde aanspraken 27.610 24.675 

 Aanspraken voor rekening en risico van deelnemers 57 21 

 

 Totaal 1.405.853 1.347.246 

 
 
4.3 | Pensioenregeling 
 

De huidige pensioenregeling is in 2013 tot stand gekomen in nauw overleg tussen de Pensioenraad (de 

voorloper van de huidige PensioenKamer) en het bestuur van het fonds. De Pensioenraad fungeerde hierbij 

als opdrachtgever van de pensioenregeling. Het bestuur van SNPF heeft deze pensioenopdracht getoetst op 

uitvoerbaarheid en vervolgens in uitvoering genomen. 

 

De regeling heeft betrekking op de vanaf 1 januari 2014 opgebouwde pensioenen. De pensioenen die tot en 

met 31 december 2013 zijn opgebouwd, zijn per die datum omgezet naar de huidige pensioenregeling.   

 

Kenmerken pensioenregeling 

De pensioenregeling zoals die voor 2015 geldt, heeft betrekking op notarissen, toegevoegd notarissen en 

kandidaat-notarissen. De regeling bestaat uit twee delen: 

1. een verplichte basis middelloonregeling tot een inkomen van het WIA-dagloon (€ 51.978 in 2015);  

2. een vrijwillige aanvullende regeling voor het inkomen boven het WIA-dagloon en variabele 

loonbestanddelen. Daarover kan extra ouderdomspensioen worden opgebouwd in een beschikbare 

premieregeling. Ook kunnen deelnemers met deze inkomsten extra partnerpensioen verzekeren.  

 

In de verplichte basisregeling zijn – naast het ouderdomspensioen - partnerpensioen, wezenpensioen, 

arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid standaard meeverzekerd. De 

hoogte van de pensioenopbouw en premiebijdrage zijn afhankelijk van het inkomen of salaris. Deelnemers 

aan de vrijwillige beschikbare premieregeling kunnen - binnen de fiscale grenzen - zelf de hoogte van de 

premiebijdrage bepalen. Het uiteindelijke pensioen is afhankelijk van de bijdrage en het rendement dat 

daarop wordt behaald.  

 

De pensioenregeling wordt uitgevoerd door pensioenuitvoeringsorganisatie TKP. 
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Herverzekeren en uitbesteden arbeidsongeschiktheidspensioen 

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is vanaf 2014 herverzekerd bij een specialist op dit gebied, De 

Amersfoortse. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekeraar neemt naast het risico van arbeidsongeschiktheid ook 

een groot deel van de uitvoering van het arbeidsongeschiktheidspensioen (zoals medische begeleiding en  

re-integratie) voor haar rekening. Hierdoor kan een intensievere begeleiding op het gebied van re-integratie 

en daarmee risicolastbeheersing worden toegepast. De inrichting van de arbeidsongeschiktheidsdekking is zo 

veel mogelijk afgestemd op wat in de markt gebruikelijk is. 

 

Wijzigingen in de pensioenregeling 

In 2015 heeft de PensioenKamer de bestaande pensioenregeling uitvoerig geëvalueerd. Aanleiding was de 

vaststelling dat het voor deelnemers in loondienst (veelal kandidaat-notarissen) vanwege de salarisgrens in de 

pensioenregeling niet goed mogelijk was een bij het inkomen passend pensioen op te bouwen. Om die 

reden heeft de PensioenKamer ervoor gekozen de bestaande regeling te splitsen in een regeling voor 

deelnemers in loondienst en een regeling voor zelfstandigen. De salarisgrens voor deelnemers in loondienst 

is daarbij voor 2016 opgetrokken tot € 60.000. Voor beide regelingen geldt een eigen doorsneepremie. 

 

De PensioenKamer heeft afgezien van het doorvoeren van wijzigingen in andere onderdelen van de 

pensioenregeling, zoals het arbeidsongeschiktheidspensioen en de hoogte van het verzekerde 

partnerpensioen.  

 

Dit alles heeft in augustus 2015 geleid tot een geactualiseerde pensioenopdracht vanuit de PensioenKamer 

aan het pensioenfonds. Het bestuur van SNPF heeft deze opdracht getoetst op uitvoerbaarheid en vervolgens 

vanaf 1 januari 2016 in uitvoering genomen. 

 

Toeslagambitie  

SNPF heeft de ambitie om de pensioenen waardevast te houden door middel van toeslagen. Dit is een 

ambitie die gezien de financiële positie van het fonds al een langere periode niet is waargemaakt. Op basis 

van de huidige inzichten wordt voorzien dat SNPF naar verwachting in de komende jaren ook geen toeslag 

kan verlenen op de pensioenen.  

 

Het al dan niet behalen van een vastgestelde toeslagambitie is afhankelijk van de gehele 

financieringsstructuur van het fonds en de risicohouding die daarin wordt aangenomen. Naarmate het fonds 

meer risico in zijn beleggingen aanhoudt, neemt de kans op toeslagen toe. De kans op het korten van de 

nominale (reglementaire) pensioenaanspraken neemt echter eveneens toe. Over de risicohouding van het 

fonds vindt afstemming met de PensioenKamer plaats. 

 

In 2015 heeft het fonds vanwege de introductie van de wijzigingen in het FTK een 

aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. De resultaten van deze toets zijn besproken met de PensioenKamer. 

Bij die besprekingen was ook de toeslagambitie een belangrijk onderwerp van gesprek. Uit de 

haalbaarheidstoets kwam naar voren dat het pensioenresultaat op een zeer lange termijn circa 90% bedraagt, 

uitgaande van de huidige lage stand van de dekkingsgraad. (Zie ook 2.2.) 

 

 
  



23 

 

4.4 | Resultaat naar actuariële component 
 

Het resultaat van het fonds kan worden geanalyseerd naar actuariële oorzaken. De uitkomsten zijn 

opgenomen in de resultaatbepaling naar actuariële component (bedragen x € 1.000).  

 

            2015         2014 

   

 Resultaat op beleggingsopbrengsten, intrest en 

    indexatie 

    Beleggingsopbrengsten 8.262 282.307 

 Benodigde interest / mutatie marktrente -84.332 -222.701 

 Indexatie - - 

 

   -76.070 59.606 

 

De beleggingsopbrengsten zijn gelijk aan de in de jaarrekening verantwoorde opbrengsten. De lasten voor 

indexatie en de benodigde interesttoevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen worden gefinancierd 

uit de beleggingsopbrengsten. De lasten van de indexatie betreffen de kosten van de inkoop van een 

toegepaste verhoging van de pensioenaanspraken per 1 januari volgend op het verslagjaar. In 2015 is op de 

pensioenaanspraken van zowel (gewezen) deelnemers als pensioengerechtigden geen toeslag verleend. 

 

Bij de vaststelling van de actuarieel benodigde intrest voor 2015 is de door DNB vastgestelde 

rentetermijnstructuur gehanteerd. De driemaandsmiddeling, die tot en met eind 2014 in de door DNB 

gepubliceerde rentetermijnstructuur was opgenomen, is sinds 1 januari 2015 niet meer van toepassing. Dit 

leidt tot een verhoging van de technische voorzieningen met € 55,1 miljoen. Het effect van deze 

schattingswijziging op de dekkingsgraad is 3,9 procentpunten negatief. In juli 2015 is de UFR-systematiek 

gewijzigd. Dit heeft met name gevolgen voor de rentetermijnstructuur vanaf twintig jaar en heeft een 

verhogend effect op de technische voorzieningen van € 38,5 miljoen. Het effect van deze schattingswijziging 

op de dekkingsgraad is 2,7 procentpunten negatief.  

        

   2015         2014 

    

 Resultaat op premie 

 Feitelijke premie 26.758 23.530 

 Actuarieel benodigde premie -28.418 -20.326 

 

   - 1.660 3.204 

De totale pensioenlasten bestaan uit de kosten van de pensioenopbouw, de actuarieel benodigde rente en 

de voorwaardelijke jaarlijkse toeslag. De jaarlijkse pensioenpremie wordt vooraf vastgesteld. Voor de 

pensioenopbouw in het verslagjaar wordt jaarlijks vooraf een actuarieel benodigde premie berekend. De 

feitelijke premie is gelijk aan de in rekening gebrachte premie zoals in de jaarrekening verantwoord. Het 

verschil tussen de actuarieel benodigde premie en de feitelijke premie vormt het resultaat op premie. Dit 

resultaat is beschikbaar voor het bereiken of in stand houden van het vereiste eigen vermogen. Financiering 

van toeslagen vindt plaats vanuit het overrendement. Het resultaat is negatief. Een belangrijke oorzaak is met 
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name een aanvullende (eenmalige) koopsom inzake arbeidsongeschiktheid. Deze koopsom is aan De 

Amersfoortse betaald voor toekenningen van arbeidsongeschiktheidspensioen met een ingangsdatum vóór 

ingang van het herverzekeringscontract. 

 

De kostendekkende, gedempte en feitelijke premies bedragen als volgt: 

 

   2015 2014 

    

 Kostendekkende premie 32.058 22.004 

 Gedempte kostendekkende premie 25.425 n.v.t. 

 Feitelijke premie 26.758 23.509 

   

  

De kostendekkende premie is als volgt opgebouwd: 

 

   2015 2014 

     

Actuarieel benodigde koopsom voor  

pensioenopbouw en risicodekking 25.993 15.983 

Opslag voor vereist eigen vermogen  

bij deze pensioenopbouw 3.639 1.678 

 Opslag voor uitvoeringskosten 2.426 4.343 

   

Kostendekkende premie 32.058 22.004 

 

In 2015 is het bestuur overgegaan op een premiesystematiek waarbij demping wordt toegepast (gedempte 

kostendekkende premie). Het bestuur maakt daarmee gebruik van de mogelijkheden die het nieuwe 

Financieel Toetsingskader biedt. Hierdoor wordt over een langere periode een stabilisatie van de 

pensioenpremie bereikt. Het bestuur heeft daarbij als randvoorwaarde gesteld dat de pensioenpremie 

zodanig wordt vastgesteld dat die de solvabiliteit van het fonds niet aantast. De gedempte kostendekkende 

premie bedraagt € 25.425. De ontvangen feitelijke premie bedraagt € 26.758 en is dus hoger dan de 

minimaal te ontvangen premiebijdrage. 

   2015 2014 

  

  Resultaat op kosten  

 Beschikbaar uit premie en voorziening 3.450 4.797 

 Werkelijke uitvoeringskosten  -3.450 -4.797  

 

   0 0 

 

In de pensioenpremie is een opslag opgenomen om de kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling 

te dekken. De voorziening pensioenverplichtingen kent eveneens een opslag van 2,2%, die beschikbaar komt 

bij het uitkeren van pensioenen. De werkelijke kosten betreffen de in de jaarrekening verantwoorde kosten.  

De vermogensbeheerkosten zijn daarbij niet inbegrepen. Deze worden ten laste van de beleggings-
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opbrengsten gebracht. 

 

   2015 2014 

  

 Resultaat op leven 

 Werkelijke vrijval en beschikbaar uit premie 19.923 21.508 

 Verwachte vrijval en benodigd  

 vanwege overlijden -20.269 -20.743 

 

   -346 765 

 

Bij de financiering van de pensioenregeling wordt rekening gehouden met een levensverwachting. Doordat het 

werkelijk overlijden van deelnemers en pensioengerechtigden afwijkt van deze verwachting, ontstaat een 

resultaat op leven. In 2015 was er sprake van een resultaat op leven van € 346 negatief (2014: € 765 positief). 

 

   2015 2014 

  

 Resultaat op arbeidsongeschiktheid 

 Beschikbaar voor  

 arbeidsongeschiktheidspensioen 1.037 782 

 Beschikbaar voor premievrije voortzetting - - 

 Benodigde toevoeging -3.765 -519 

Saldo herverzekering AOP 5.708 - 

Mutatie voorziening vanwege 

zieke deelnemers  -433 4.899 

 

   2.547 5.162 

In de pensioenpremie is een opslag inbegrepen voor de kosten van het verlenen van premievrijstelling. 

Daartegenover staat de toevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen om dit onderdeel in de 

toekomst te kunnen financieren. Het resultaat op arbeidsongeschiktheid geeft aan in hoeverre de hiervoor 

bestemde middelen de kosten dekken. Dit resultaat was in 2015 € 2.547 positief (2014: € 5.162 positief). 

Het resultaat op arbeidsongeschiktheid heeft voornamelijk betrekking op de in eigen beheer gehouden 

premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid. Het arbeidsongeschiktheidspensioen (en het daarin besloten 

liggend arbeidsongeschiktheidsrisico) is uitbesteed aan de herverzekeraar. 

 

   2015 2014 

   

 Overige resultaten 

 Resultaat op uitkeringen 165 -714 

 Resultaat op waardeoverdrachten 233 -244 

 Wijziging actuariële grondslagen - -10.976 

 Overige en correcties 1.890 -4.647  

 

   2.288 -16.581 
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Onder overige resultaten valt onder meer het resultaat op uitkeringen (€ 165). Dit resultaat geeft aan in 

hoeverre de werkelijke uitkeringen afwijken van het te verwachten uitkeringenpatroon. Daarin zijn de 

actuariële effecten van een hoog/laag-pensioen en pensioenuitstel meegenomen. Het resultaat op 

waardeoverdrachten (€ 233) wordt veroorzaakt door een afwijking tussen de wettelijke rekenregels die van 

toepassing zijn bij waardeoverdrachten en de actuariële grondslagen die het fonds zelf hanteert.  

 

De overige resultaten (€ 1.890) bestaan uit een effect vanwege een gewijzigde vaststelling en daarmee 

toename van de huwelijksfrequentie (€ 750), hernieuwd toekennen van wezenpensioen vanwege het 

hervatten van een studie (€ -83) en diverse resultaten (€ 1.223). 

 

   2015 2014 

     

 Totaal resultaat -73.241 52.156  
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5 | ORGANISATIE 
 
5.1 | Inleiding  
 

SNPF kent een governancestructuur die lijkt op het paritair bestuursmodel, zoals benoemd in de Wet 

versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp), waarbij zoveel mogelijk is aangesloten op de voormalige 

governancestructuur van SNPF (van vóór 2014). Het intern toezicht wordt uitgevoerd door de raad van 

toezicht. Er is een verantwoordingsorgaan dat bestaat uit (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Het 

bestuur en de raad van toezicht leggen verantwoording af aan dit bestuursorgaan. De PensioenKamer, een 

commissie van de KNB, fungeert als opdrachtgever van SNPF.  

 

Organogram bestuurlijke organisatie 
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5.2 | Opdrachtgeverschap   
 

Het opdrachtgeverschap van SNPF wordt ingevuld door de KNB. Om dit opdrachtgeverschap goed te kunnen 

organiseren, heeft de KNB een werkgevers- en werknemerscommissie ingericht die opereren onder auspiciën 

van de KNB. De twee commissies vormen samen de PensioenKamer. De leden van de PensioenKamer hebben 

bij aanvang een pensioenopleiding gevolgd, zodat zij over voldoende kennis beschikken om hun rol goed uit 

te voeren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de continue opleiding van de leden van de PensioenKamer. 

Met name de invulling van het opdrachtgeverschap en het wijzigen van de pensioenregeling per 1 januari 

2016 kregen in 2015 veel aandacht van de PensioenKamer. De pensioenregeling is - na onderzoek daartoe - 

gesplitst in twee pensioenregelingen: één voor notarissen en kandidaat-notarissen die ondernemer zijn en 

één voor toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen die werknemer zijn. Dit vanuit het oogpunt dat voor 

veel kandidaat-notarissen het eerder gehanteerde maximumsalaris te laag is om een passend pensioen op te 

kunnen bouwen. Voor deze groep geldt per 1 januari 2016 een hoger maximum pensioengevend salaris dan 

voor de ondernemers, respectievelijk € 60.000 en € 52.766. Hierbij heeft de PensioenKamer ervoor gekozen 

voor beide groepen een eigen doorsneepremie vast te stellen.  

 

Tot slot is gesproken over de wenselijkheid van de verplichtstelling. De KNB heeft in 2015 aangegeven dat zij 

gedurende het fusieproces geen wijziging in de verplichtstelling tot stand wil brengen, maar deze discussie 

na de fusie wil opstarten. De eerste voorbereidingen voor een draagvlaktoets met betrekking tot de 

verplichtstelling zijn al wel gestart om de toets binnen een jaar te kunnen afronden.  

 

Alhoewel de PensioenKamer zelf bepaalt welke onderwerpen aan bod komen en eigen adviseurs kent, biedt 

SNPF uitgebreide ondersteuning aan de PensioenKamer in de vorm van inhoudelijke notities over aan de 

pensioenregeling gerelateerde onderwerpen.  

 

5.3 | Bestuursorganen en hun activiteiten  
 

Bestuur 

Het bestuur bestaat statutair uit zeven leden, waarvan er vijf afkomstig zijn uit de beroepsgroep en twee 

leden zijn benoemd vanuit hun expertise op specifieke beleidsterreinen. Momenteel bestaan er twee 

vacatures in het bestuur. Vanwege de aanstaande fusie met SBMN is de invulling van deze vacatures 

vooralsnog aangehouden. De leden waarvan in 2015 de zittingstermijn afliep, zijn allen herbenoemd.  

 

Bestuursadvisering 

Het bestuur laat zich terzijde staan door een externe adviserende actuaris, een externe certificerende actuaris 

en een externe onafhankelijke accountant. Daarnaast wordt het bestuur op de verschillende beleidsterreinen 

geadviseerd door de bestuurscommissies. 

 

Belangrijkste aandachtspunten  

 

Samengaan met SBMN 

Prominent op de agenda van het bestuur stond de voortgang van de fusie met SBMN. In dit kader is in 2015 

de governancestructuur voor het nieuwe fonds ingericht. Gekomen is tot de samenstelling van een beoogd 

bestuur en een beoogde raad van toezicht. Met name de vertegenwoordiging van de pensioengerechtigden 
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in het bestuur vroeg hierbij aandacht. Met deze governancestructuur voor Stichting Pensioenfonds Notariaat 

(SPN) i.o. kwam de focus van het bestuurlijk proces in relatie tot de fusie deels bij het beoogde bestuur van 

SPN i.o. te liggen. Uiteraard bleef het bestuur van SNPF verantwoordelijk voor de bestuurlijke gang van zaken 

bij SNPF. SNPF dient immers tot aan het moment van fusie volledig te voldoen aan wet- en regelgeving en is 

tot die tijd verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen.  

 

In het kader van de fusie moesten in 2015 tal van besluiten worden genomen over de inrichting van het 

nieuwe fonds. Deze besluiten zijn in eerste instantie genomen binnen SPN i.o., langs de gebruikelijke weg van 

advisering door de bestuurscommissies en besluitvorming door het bestuur. Omdat SPN i.o. formeel geen 

juridische entiteit is, zijn deze besluiten vervolgens bekrachtigd door de besturen van de fusiepartners. Ook 

bij die besluitvorming zijn - waar voorgeschreven - het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht 

betrokken. 

 

In voorbereiding op de fusie hebben beide fondsen een due diligence uitgevoerd. Door het bestuur van 

SNPF is vastgesteld dat de administratie van SBMN op orde is en er geen materiële tegenvallers zijn te 

verwachten die een fusie in de weg staan. 

 

Op 15 september 2015 heeft het bestuur van SNPF, na nogmaals alle voor- en nadelen te hebben 

overwogen, het definitieve voornemen tot fusie uitgesproken. Met de goedkeuring en het positief advies van 

respectievelijk de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan, evenals positieve besluitvorming binnen 

SBMN, kon daarmee het wetgevingstraject voor de wijziging van de Wet op het notarisambt worden ingezet. 

De wetswijziging is nodig om een fusie mogelijk te maken.  

 

Implementatie nieuwe FTK 

Het Financieel Toetsingskader (FTK) is per 1 januari 2015 sterk gewijzigd. Dit resulteerde in de introductie van 

de beleidsdekkingsgraad, het opstellen van een nieuw herstelplan, de introductie van de haalbaarheidstoets, 

het definiëren van een risicohouding en daarover communiceren met de opdrachtgever. Meerdere malen 

hebben deze onderwerpen op de agenda van het bestuur gestaan. 

 

Vanwege de financiële situatie bij SNPF moest het fonds uiterlijk per 1 juli 2015 een nieuw herstelplan 

indienen bij DNB. Het nieuwe herstelplan geeft aan dat SNPF na vier jaar (2018) weer financieel gezond is. 

 

Daarnaast is een haalbaarheidstoets uitgevoerd. Het doel van de haalbaarheidstoets is dat pensioenfondsen 

meer expliciete aandacht geven aan de verwachtingen ten aanzien van het pensioenresultaat en de risico’s 

die daarbij gelden over een zeer lange termijn (zestig jaar). Daarmee geeft de haalbaarheidstoets antwoord 

op de vraag in hoeverre SNPF in staat is om op de langere termijn te voldoen aan de pensioenopdracht 

zoals die door de PensioenKamer is geformuleerd. Belangrijke parameter daarbij is het pensioenresultaat. In 

overleg met de PensioenKamer is vastgelegd dat het verwachte pensioenresultaat ten minste gelijk moet zijn 

aan 86% van het beoogde pensioenresultaat, waarbij de pensioenen volledig meelopen met de 

prijsontwikkeling. Indien deze grens niet wordt gehaald, moet opnieuw met de PensioenKamer worden 

overlegd over de uitvoering van de pensioenopdracht. Bij de uitvoering van de haalbaarheidstoets is rekening 

gehouden met de door het bestuur gedefinieerde risicohouding. De uitkomsten van de haalbaarheidstoets 

zijn besproken met de PensioenKamer. Dit heeft niet geleid tot bijstelling van de conclusies. 
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De actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn), het overall beleidsdocument van het fonds, werd vanwege de 

implementatie van het nieuwe FTK op belangrijke punten aangepast. 

 

Toeslagambitie 

Binnen de financiële opzet van een pensioenfonds neemt de relatie tussen de toeslagambitie, 

de toeslagverwachting en de daadwerkelijke toeslag een belangrijke plaats in. SNPF is er al geruime tijd niet 

meer in geslaagd om de bij de beroepsgroep bestaande toeslagverwachting waar te maken. Ook de 

verwachting voor de toekomst is somber. (Gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden moeten op basis 

van de huidige inzichten rekening houden met de mogelijkheid dat SNPF in de komende jaren geen toeslag 

kan verlenen op de pensioenen. Mocht de financiële situatie van SNPF verslechteren, dan is mogelijk een 

verlaging van de pensioenen aan de orde. Hiermee staat de koopkracht van de pensioenen onder grote druk. 

Het bestuur is dan ook in 2014 gestart met een studie om de toeslagambitie opnieuw te definiëren, passend 

bij de financiële opzet van het fonds. Dit heeft in 2015 geresulteerd in een eindnotitie, waarin onder meer is 

geconcludeerd dat bij het huidige beleid over een periode van vijftien jaar circa 65% van de beoogde toeslag 

kan worden waargemaakt. In de communicatie met (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden wordt 

daarom steeds terughoudend gesproken over het koopkrachtbehoud van het SNPF-pensioen. 

 

Opdrachtaanvaarding nieuwe pensioenregeling 

Door de PensioenKamer is in de loop van 2015 een nieuwe pensioenopdracht geformuleerd. Dit vanuit de 

gedachte dat de salarisontwikkeling van medewerkers in loondienst (veelal kandidaat-notarissen) zodanig is, 

dat het gehanteerde maximum pensioengevend salaris niet meer passend bleek. Hun inkomen ligt veelal 

hoger dan deze grens, waardoor een aanzienlijke inkomensterugval ontstaat bij pensionering. De 

PensioenKamer heeft er om die reden voor gekozen het maximum pensioengevend salaris te verhogen naar 

€ 60.000 (eerder WIA-grens, 2015: € 51.987). De PensioenKamer heeft vastgesteld dat de karakteristieken van 

de pensioenregelingen voor zelfstandigen en de deelnemers in loondienst door deze wijziging zodanig van 

elkaar afwijken, dat één doorsneepremie niet meer gerechtvaardigd is. De PensioenKamer heeft SNPF om die 

reden verzocht - naast wijziging van de pensioenregeling - over te gaan tot de invoering van verschillende 

doorsneepremies voor de verschillende groepen deelnemers.  

 

Aanvaarding van deze pensioenopdracht is uitgebreid besproken in het bestuur van SNPF. Aan de hand van 

drie criteria - uitvoerbaarheid, passend binnen wet- en regelgeving en kostenniveau - is het verzoek 

behandeld. Met name het loslaten van één doorsneepremie leidde tot de vraag aan de PensioenKamer om 

een aanvullende argumentatie. Die is door de PensioenKamer afdoende gegeven, waarna het bestuur de 

opdracht op 6 oktober 2015 heeft aanvaard. 

 

Aanstelling nieuwe certificerend actuaris 

In 2015 is een nieuwe certificerend actuaris aangesteld. Dit was noodzakelijk vanwege de interne richtlijnen 

van Willis Towers Watson, die een maximale duur stellen aan de certificering van hetzelfde pensioenfonds 

door dezelfde actuaris. Om die reden heeft Willis Towers Watson een nieuwe certificerend actuaris 

aangewezen voor SNPF.  

 

Aanstelling nieuwe algemeen directeur 

Vanwege het vertrek van de heer Uijen als algemeen directeur van SNPF in 2015, heeft het bestuur het 

proces gestart om te komen tot de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur. Na vaststelling van een 
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functieprofiel is met medewerking van een externe adviseur gekomen tot een aantal kandidaten. Na 

gesprekken met het bestuur en de raad van toezicht is de heer Hoogterp aangesteld als algemeen directeur 

van SNPF. Vanwege de aanstaande fusie met SBMN zijn vertegenwoordigers van het bestuur van SBMN 

betrokken geweest bij dit wervingsproces. 

 

Overig 

Naast de hiervoor genoemde onderwerpen heeft het bestuur continu aandacht gehad voor de financiële 

situatie van het fonds. Aan de hand van maandelijkse rapportages is de dekkingsgraad nauwlettend gevolgd. 

Mede op basis hiervan werd bekeken of herijking van de matchingportefeuille aan de orde was. Ook was er 

ruimschoots aandacht voor het onderzoek ‘Integriteit en belangenverstrengeling’ van DNB. In enkele 

bestuurssessies zijn de risico’s op dit terrein in kaart gebracht, beheersmaatregelen benoemd en restrisico’s 

gedefinieerd. Vervolgens zijn de resultaten hiervan aan DNB kenbaar gemaakt. Verder zijn in het verslagjaar 

het uitbestedingsbeleid, het directiereglement en de gedragscode (opnieuw) geformaliseerd. Tot slot heeft 

het bestuur uitvoerig aandacht besteed aan het proces rond premie- en toeslagvaststelling en het jaarverslag 

2014. 

 

Raad van toezicht  

De raad van toezicht, die bestaat uit drie externe deskundigen, vervult bij SNPF het intern toezicht, zoals 

bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Code Pensioenfondsen. Al in 2014 is de Wet 

versterking bestuur pensioenfondsen geïmplementeerd en in het jaar 2015 is gewerkt volgens de gewijzigde 

wetgeving. De raad van toezicht rapporteert zijn bevindingen aan het bestuur en legt verantwoording af aan 

het verantwoordingsorgaan. Daarbij gebruikt de raad van toezicht de door de Vereniging Intern 

Toezichthouders Pensioensector (VITP) opgestelde toezichtscode. 

 

De raad van toezicht beoordeelt de beleids- en bestuursprocedures, de bestuursprocessen en de checks and 

balances van SNPF. Ook beoordeelt de raad van toezicht de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd en 

de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn. Voor een goed 

beeld hiervan overleggen de raad van toezicht en het bestuur regelmatig. De raad van toezicht heeft in het 

verslagjaar vijfmaal zelfstandig vergaderd (waarvan één keer telefonisch) en viermaal vergaderd met het 

bestuur. Tweemaal heeft de raad van toezicht overleg gevoerd met het verantwoordingsorgaan, waarbij 

eenmaal de accountant en certificerend actuaris aanwezig waren om hun bevindingen ten aanzien van het 

jaarverslag 2014 te bespreken.  

 

Belangrijkste aandachtspunten  

Ook voor de raad van toezicht heeft 2015 in het teken gestaan van het voorgenomen samengaan met SBMN. 

De raad van toezicht is nadrukkelijk betrokken bij de voortgang in het fusieproces. Desgevraagd heeft het 

aan het bestuur advies gegeven en zijn de besluiten van het bestuur omtrent het samengaan waar nodig 

goedgekeurd. De leden van de raad van toezicht hebben in 2015 ook tweemaal deelgenomen aan 

informatiebijeenkomsten over de voorgenomen fusie tussen SBMN en SNPF voor de bestuursorganen van 

beide fondsen. De voorzitter van de raad van toezicht heeft daarnaast een bijeenkomst over de 

conceptstatuten van het fusiefonds SPN bijgewoond.  
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Verder zijn de aanpassingen in wet- en regelgeving met betrekking tot het FTK besproken in de raad van 

toezicht, evenals de uitbesteding van de financiële - en pensioenadministratie aan TKP. Dit laatste heeft extra 

inspanningen gevergd van het bestuur (met ondersteuning van het bestuursbureau), met als doel de 

genoemde administraties en de rapportages hierover op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen.  

 

Verantwoordingsorgaan 

Het verantwoordingsorgaan van SNPF is tot stand gekomen door verkiezingen en bestaat uit zeven leden. 

Eén zetel wordt bezet namens de gewezen deelnemers, de overige zetels door deelnemers en 

pensioengerechtigden. De deelnemers en pensioengerechtigden zijn vertegenwoordigd op basis van 

onderlinge getalsverhoudingen.  

 

Belangrijkste aandachtspunten 

Het verantwoordingsorgaan van SNPF beoordeelt jaarlijks achteraf het door het bestuur gevoerde beleid. Aan 

de hand van het jaarverslag 2015 en de bevindingen van de raad van toezicht heeft het 

verantwoordingsorgaan hierover een oordeel gevormd (zie hoofdstuk 8). Daarnaast is advies uitgebracht over 

de verschillende fondsdocumenten van SNPF en het communicatiejaarplan. Tot slot beoordeelt het 

verantwoordingsorgaan de beleidskeuzes die het bestuur voor de toekomst maakt. Veel aandacht is in dit 

kader uitgegaan naar de inrichting van het fusiefonds. Naast de veelvuldige gedachtewisselingen over de 

fusie in algemene zin, zijn door het verantwoordingsorgaan diverse adviezen uitgebracht met betrekking tot 

verschillende fondsdocumenten van het fusiefonds. Tot slot heeft het verantwoordingsorgaan van SNPF - 

samen met het verantwoordingsorgaan van SBMN - ook een rol gespeeld bij de voordracht van de leden van 

de raad van toezicht van het nieuwe fonds.  

 
Audit- en riskcommissie (ARC)  

Deze commissie bestaat uit drie bestuursleden en ondersteunt en adviseert het bestuur continu op het 

gebied van financiële verslaglegging, het beheersen van risico’s en het hiermee samenhangende 

controleproces.  

 

Belangrijkste aandachtspunten 

In 2015 heeft de ARC doorlopend de opvolging van de aanbevelingen van de certificerend actuaris en de 

controlerend accountant gemonitord. De aanbevelingen over het jaar 2014 hadden met name betrekking op 

het vermogensbeheer van SNPF. Deze zijn bij het publiceren van het jaarverslag 2015 geheel afgerond.      

 

Bijzondere aandacht was er gedurende het jaar ook voor de rapportages die het bestuur in staat moeten 

stellen zijn controlfunctie uit te voeren, evenals voor de kwaliteit van de uitvoering van aan externe partijen 

uitbestede werkzaamheden. Dit gebeurde onder meer aan de hand van ISAE3402- en SLA-rapportages. 

 

Daarnaast heeft de commissie de revitalisering van het pand Spui 184 – 192 (in eigendom van SNPF) en het 

onderzoek van DNB inzake belangenverstrengeling besproken. Verder stonden het jaarverslag en de 

jaarrekening 2014, de voorgenomen fusie met SBMN en de toezichtsonderwerpen van DNB op de agenda. 

 

Beleggings- en balansmanagementcommissie (BBC) 

De BBC bestaat uit vijf leden: drie bestuursleden en twee externe deskundigen benoemd door het bestuur. 

Medio 2014 is er een vacature ontstaan voor één externe deskundige. Met het oog op de voorgenomen fusie 

is die niet ingevuld. De commissie ondersteunt en adviseert het bestuur permanent op het terrein van 
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balansmanagement, de beheersing van financiële risico’s, het strategisch en tactisch beleggingsbeleid en de 

beleggingsresultaten. De commissie heeft in 2015 tienmaal vergaderd. 

 

Belangrijkste aandachtspunten 

Naast de behandeling van de reguliere onderwerpen heeft de commissie het afgelopen jaar een onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden om te beleggen in hypotheken. Uiteindelijk heeft de commissie het bestuur 

geadviseerd - gelet op de lange doorlooptijd van een investering in hypotheken - hierin niet te beleggen. 

Daarnaast heeft de commissie gesproken over de risicobereidheid van het fonds. De uitkomsten van de ALM-

doorrekening (uitgevoerd in 2014) boden hiervoor handvatten. De commissie heeft zich eveneens verdiept in 

het integraal balansrisico en een dynamische rentestrategie. Gelet op de voorgenomen fusie met SBMN heeft 

de commissie geadviseerd deze twee onderwerpen nader te behandelen in het fusiefonds.  

 

In juni 2015 heeft de commissie aan het bestuur voorgesteld om binnen het renteafdekkingsbeleid het 

doelpercentage met een stap van 5% te verlagen tot 75%. Echter, in juli 2015 heeft DNB de UFR-

berekeningsmethode gewijzigd. Door deze aanpassing van de rekenrente is de renteafdekking autonoom al 

gedaald met 5%. Een aanvullend besluit was daardoor niet nodig en het bestuur heeft besloten de 

renteafdekking op dit niveau (75%, op basis van UFR) te behouden. 

 

Tot slot is veel aandacht uitgegaan naar het beheersen van het dekkingsgraadverschilrisico tussen SBMN en 

SNPF, waarvoor ook een gezamenlijk overleg werd opgestart. Behalve een (tactische) verhoging van het 

gewicht van de aandelen, zijn er vanuit het perspectief van het dekkingsgraadverschilrisico geen wijzigingen 

doorgevoerd in de beleggingsportefeuille van SNPF.  

 

Commissie Communicatie, governance en compliance (CGC) 

De commissie Communicatie, governance en compliance kent twee leden. De commissie is in 2015 tweemaal 

bijeengekomen, waarbij de compliancerapportage, het onderzoek van DNB inzake integriteit en 

belangenverstrengeling, de nieuwe Wet pensioencommunicatie en de klachten en geschillen zijn besproken. 

Daarnaast is ook het jaarplan communicatie 2016 aan de orde gekomen. De governanceonderwerpen zijn 

direct in het bestuur behandeld en zijn niet aan de orde gekomen in de commissie.  

 

Geschillencommissie  

De geschillencommissie van SNPF bestaat uit drie leden uit de groep van (gewezen) deelnemers en 

pensioengerechtigden. Aan de geschillencommissie worden geschillen tussen een belanghebbende en het 

fonds voorgelegd. Deze geschillen betreffen de wijze waarop de wet, de statuten of een reglement van het 

fonds zijn of zullen worden toegepast. De belanghebbende stelt zich daarbij op het standpunt dat hij/zij in 

zijn/haar rechten jegens het fonds is of zal worden geschaad. De belanghebbende en het fonds hebben 

hierover in eerste instantie geen overeenstemming kunnen bereiken.  

 

In 2015 liep een rechtszaak in vervolg op een geschil uit 2013 over de geregistreerde duur van het 

deelnemerschap. Dit geschil is in eerste instantie voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur heeft besloten de 

handelswijze van SNPF te handhaven. De geschillencommissie heeft vervolgens geconcludeerd dat het 

bestuur juist heeft besloten; de deelnemer kon in de aangevoerde periode niet als deelnemer worden 

aangemerkt. De deelnemer heeft het geschil vervolgens voorgelegd aan de Ombudsman Pensioenen. De 

Ombudsman Pensioenen heeft aangegeven dat op grond van de beschikbare gegevens het fonds niet 
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gedwongen kan worden om de deelnemer met terugwerkende kracht op te nemen in de pensioenregeling. 

Vervolgens heeft de deelnemer de gang naar de civiele rechter gemaakt. De rechtbank heeft geoordeeld dat 

de duur van het deelnemerschap dient te worden bijgesteld. Het fonds heeft vervolgens tegen deze uitspraak 

in 2015 hoger beroep ingesteld. Het Hof is tot op heden nog niet tot een uitspraak gekomen. 

 

5.4 | Uitvoeringsorganisatie  
 
Bestuursbureau  

Het bestuursbureau van SNPF verzorgt de ondersteuning en advisering van de bestuursorganen van SNPF en 

de aansturing van pensioenuitvoerder TKP, de vermogensbeheerders en andere externe adviseurs. Ook wordt 

vanuit het bestuursbureau van SNPF de fusie met SBMN ondersteund. In 2015 is eveneens de verbouwing 

van het eigen kantoorpand van SNPF aan het Spui begeleid (met doorloop in 2016).  

Gewerkt wordt met zowel vaste als tijdelijke medewerkers (afhankelijk van de continuïteit in en aard van de 

werkzaamheden). De directeur van SNPF is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het fonds. Op  

31 december 2015 had SNPF zeven medewerkers in dienst.    

 
Uitbesteding  

SNPF heeft delen van haar uitvoeringstaak uitbesteed aan externe partijen. 

 

TKP Pensioen B.V. 

De uitvoering van het pensioenbeheer en de financiële administratie is sinds 1 januari 2014 uitbesteed aan 

TKP Pensioen B.V. (TKP) te Groningen. Aan deze uitbesteding ligt een contract en een service level agreement 

(SLA) ten grondslag. De einddatum van de uitbestedingsovereenkomst is 31 december 2018. 

 

Met TKP is onder andere overeengekomen dat zij de deelnemers- en werkgeversadministratie uitvoert, 

financiële rapportages verzorgt en uitvoering geeft aan de (wettelijk verplichte) communicatie. Verder zijn in 

de overeenkomst bepalingen opgenomen die borgen dat gegevensverwerking consistent en conform de 

geldende privacyregels wordt uitgevoerd. Ook zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de juistheid en 

volledigheid van rapportages en zijn afspraken gemaakt over back-up- en recoveryprocedures die bijdragen 

aan een continue bedrijfsvoering. 

 

In de SLA zijn afspraken vastgelegd over de wijze waarop de uitvoering door TKP geschiedt. Zo is een 

rapportageplanning opgenomen, maar ook is de informatieverstrekking door andere partijen vastgelegd op 

basis waarvan TKP aan haar rapportageverplichting kan voldoen. De SLA wordt jaarlijks geëvalueerd. De 

eerste evaluatie heeft eind 2015 plaatsgevonden, waarna kleine aanpassingen in de SLA zijn doorgevoerd.  

 

TKP beschikt over een ISAE-3402 type II-rapportage (interne beheersing). Op basis hiervan – naast de 

uitgebreide kwartaalrapportages – stelt het bestuur vast of de pensioenuitvoering in control is.  

 

N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij 

Vanaf 1 januari 2014 heeft SNPF de uitvoering en het risico van arbeidsongeschiktheid ondergebracht bij N.V. 

Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij (De Amersfoortse). Hiertoe is een uitbestedings- annex 

herverzekeringsovereenkomst afgesloten. Daarin is onder meer geregeld dat De Amersfoortse zorgt voor een 

correcte uitvoering van de regeling voor het arbeidsongeschiktheidspensioen, zoals die in het 

pensioenreglement van SNPF is vastgelegd. Ook heeft De Amersfoortse het risico van de al lopende 
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verplichtingen voor het arbeidsongeschiktheidspensioen overgenomen. Hiervoor heeft SNPF een koopsom ter 

beschikking gesteld. Het risico voor premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid ligt wel bij SNPF. Het 

contract kent geen einddatum. 

 

Ook is in de overeenkomst vastgelegd dat De Amersfoortse inspanningen verricht op het gebied van 

terugkeer in het arbeidsproces en de begeleiding van het (medische) proces om te komen tot een 

toekenning van arbeidsongeschiktheidspensioen. Nadere bepalingen staan in een SLA. 

 

Via de integrale kwartaalrapportages van TKP legt De Amersfoortse verantwoording af over de wijze van 

uitvoering van de uitbestedingsopdracht.  

 

KAS BANK 

Met KAS BANK is in 2014 een overeenkomst gesloten voor diensten op het gebied van custody, clearing en 

settlement, investment management services en institutional riskmanagement. Bij de overeenkomst is 

eveneens een SLA afgesproken. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar. 

 

De werkzaamheden omvatten het voeren van de beleggingsadministratie, compliancemonitoring van de 

mandaten van de vermogensbeheerders, de financiële administratie voor de beleggingen, de 

toezichthoudersrapportage en de performancemeeting. Voor wat betreft riskmanagement bestaan de 

werkzaamheden uit een riskrapportage en het ex-ante riskreport. 

 

De werkzaamheden van KAS BANK worden gedurende het gehele jaar door het bestuurbureau gemonitord 

op kwaliteit en tijdigheid. Met het service level report legt KAS BANK verantwoording af over de 

werkzaamheden. KAS BANK heeft daarnaast een door een accountant afgegeven ISAE-3402 type II-verklaring. 

Daarmee kan het bestuur beoordelen of de uitbestede processen in control zijn.  

 

Vermogensbeheerders 

SNPF heeft het beheer van het vermogen aan zes partijen uitbesteed (Aegon, Robeco, Schroder, Achmea, 

BlackRock en Pimco). Voor de vrijwillige beschikbare premieregeling is het vermogensbeheer uitbesteed aan 

TKP Investments. 

 

Project Samengaan SBMN – SNPF 

In navolging van de in 2014 voorgenomen fusie met SBMN, zijn in 2015 belangrijke stappen genomen om 

deze fusie te realiseren. De besturen van beide fondsen zijn ervan overtuigd dat een gecombineerd 

pensioenfonds een betere waarborg biedt voor een toekomstbestendig pensioen voor iedereen in het 

notariaat. Daarbij werd gestreefd naar een fusie per 1 januari 2016. Intern waren hiervoor alle seinen al op 

groen. Er was eind 2015 een positief advies van de verantwoordingsorganen, net als de goedkeuring van de 

raden van toezicht van beide fondsen. Ook hadden de beleidsmatige en praktische voorbereidingen op het 

gebied van governance, vermogensbeheer, beleggingsbeleid en pensioenadministratie het eindstadium 

bereikt.. Echter, bij het voltooien van de fusie spelen ook externe partijen een rol. Voordat er formele 

goedkeuring voor de fusie kan komen van toezichthouder DNB en het ministerie van Veiligheid en Justitie, 

dienen achtereenvolgens de Tweede en Eerste Kamer in te stemmen met een wijziging van de Wet op het 

notarisambt (Wna). Het wetsontwerp is door het ministerie van Veiligheid en Justitie eind november 2015 - 

later dan verwacht - voor behandeling ingediend bij de Tweede Kamer. Na behandeling in de Tweede Kamer 
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doorloopt het wetsontwerp mogelijk hetzelfde proces van schriftelijke vragenronde in de Eerste Kamer. Zodra 

de Eerste Kamer de wijziging van de Wna heeft aanvaard en de twee maanden van de bezwaartermijn ten 

behoeve van een raadgevend referendum zijn verlopen, kan het fusievoorstel worden gedeponeerd en gaat 

de verzetsperiode van vier weken in. De besturen van beide fondsen kunnen - na goedkeuring van de raden 

van toezicht - het formele besluit tot fusie nemen.  

 

Beoogde bestuursorganen fusiefonds 

Toetsing van de beoogde bestuursleden en leden van de raad van toezicht van het fusiefonds door DNB 

heeft eind 2015 plaatsgevonden. Hiervoor zijn bestuursleden uit de besturen en raden van toezicht van 

SBMN en SNPF geselecteerd. Daarbij is voor de raad van toezicht een lid geworven dat niet eerder bij de 

fusiefondsen betrokken was. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het 

beoogde bestuur. Deze vertegenwoordiger neemt als aspirant-bestuurder deel aan de vergaderingen van het 

beoogde bestuur en wordt in de loop van 2016 voor toetsing bij DNB aangemeld. Zowel de beoogde raad 

van toezicht als het beoogde bestuur functioneren vanaf 2015 als bestuursorganen voor het fusiefonds in 

oprichting, dat gaat opereren onder de naam Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). Hierdoor worden alle 

bestuurders al goed meegenomen in de besluitvorming voor het fusiefonds en kunnen zij bij het realiseren 

van de fusie direct als volwaardige en op elkaar ingespeelde bestuursorganen aan de slag. Vanzelfsprekend 

blijven de huidige besturen en raden van toezicht van SBMN en SNPF tot aan de daadwerkelijke fusie hun 

bestuurlijke verantwoordelijkheid behouden. Dit geldt ook voor de verantwoordingsorganen. Gewacht wordt 

met het uitschrijven van de verkiezingen voor een verantwoordingsorgaan voor het fusiefonds totdat binnen 

de politiek, het ministerie van Veiligheid en Justitie, DNB en tot slot de fondsen de benodigde besluitvorming 

voor de fusie heeft plaatsgevonden.  
 

Synergievoordelen 

Voorafgaand aan het voornemen tot fusie in 2013, is een inschatting gemaakt van de financiële voordelen 

van een fusie. Destijds werd dit voordeel voor de aandachtsgebieden pensioenadministratie en governance 

beraamd op € 1,3 miljoen. Aan de hand van gerealiseerde cijfers en nieuwe inzichten is het in 2015 opnieuw 

beoordeeld. Conclusie is dat dit bedrag nog steeds actueel is. Daarnaast wordt voor de kosten van 

vermogensbeheer nog een (extra) synergievoordeel verwacht van € 0,6 miljoen.  

 

Alle activiteiten ter voorbereiding van de fusie zijn volgens planning en binnen de begroting uitgevoerd.  

 

Communicatie 

Belangrijk uitgangspunt in 2015 was geen grote investeringen meer te doen in de overall communicatie van 

SNPF met het oog op fusie met SBMN, maar wel intensief te communiceren over die fusie. Aangezien de 

fusie later plaatsvindt dan verwacht, is die intensiteit tot heden minder groot geweest dan voorzien. Uiteraard 

heeft SNPF wel de verplichte wettelijke informatie verstrekt en aanvullende communicatiemiddelen ingezet 

om deelnemers en pensioengerechtigden goed te informeren over hun pensioen(fonds).  

 

Wettelijk verplichte informatievoorziening 

In januari 2015 is de jaarlijks terugkerende mailing verstuurd waarin uitkeringsgerechtigden een toelichting 

op hun uitkeringsspecificatie krijgen. Ook is de Pensioengids 2015 beschikbaar gesteld, waarin de wijzigingen 

in de pensioenregeling per 1 januari 2015 zijn doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn ook verwerkt op de 

website. Het UPO is begin juli 2015 aan de deelnemers toegestuurd. Gelijktijdig was ook de pensioenplanner 
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op de website beschikbaar. Aan de gefaseerde implementatie van de Wet pensioencommunicatie is in 2015 

vooralsnog minimale aandacht besteed. Het uitgangspunt is dat Pensioen 1-2-3, gelaagde pensioeninformatie 

ter vervanging van de startbrief, alleen voor het fusiefonds wordt geïntroduceerd en niet nog voor SNPF (en 

SBMN) afzonderlijk.  

 

Aanvullende communicatie  

In april 2015 is een gepensioneerdenbijeenkomst gehouden, die een goede opkomst en waardering 

(rapportcijfer 7,5) kende. Ook deelnemers die over een aantal jaren met pensioen gaan, waren uitgenodigd. 

Tijdens de bijeenkomst is onder meer gesproken over de financiële situatie en de governance van SNPF, 

evenals de stand van zaken van de fusie met SBMN. Daarnaast zijn op uitnodiging ook presentaties verzorgd 

over de genoemde onderwerpen tijdens de zogenaamde ringbijeenkomsten voor (kandidaat-)notarissen in 

het land. Ook (toekomstige) veranderingen in de pensioenregeling en de verplichtstelling hiervan - een 

onderwerp dat leeft binnen de beroepsgroep - zijn hierbij aan de orde gekomen. Tot slot zijn de reguliere 

communicatiemiddelen van SNPF ingezet om de ontwikkelingen ten aanzien van de pensioenregeling en 

SNPF onder de aandacht te brengen: (digitale) nieuwsbrieven, populaire versie jaarverslag en de website. Eind 

2015 en begin 2016 is zowel mondeling, schriftelijk als digitaal extra aandacht besteed aan de veranderingen 

in de pensioenregeling en de forse premiestijging die dit met zich meebracht voor de zelfstandigen binnen 

de beroepsgroep.  

 

5.5 | Boetes en dwangsommen 
 

In 2015 heeft SNPF geen boetes of dwangsommen opgelegd gekregen door de toezichthouder.  
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6 | KOSTEN  
 
6.1 | Inleiding 
 

De pensioenverplichtingen van SNPF bedragen ongeveer € 1,4 miljard. Daarmee is SNPF een middelgroot 

pensioenfonds. Het fonds is enigszins vergrijsd; er zijn relatief weinig (actieve) deelnemers. Om de 

pensioenregeling uit te voeren bij een fonds met een dergelijke populatie, zijn de kosten per deelnemer in 

de regel hoog. 

 

Sinds enige jaren is er in de pensioensector (mede gedreven door de toezichthouder en de publieke opinie) 

steeds meer aandacht voor het inzichtelijk maken van de kosten die pensioenfondsen maken. Tussen 2011 en 

2013 zijn er drie aanbevelingen gekomen om de kosten meer transparant te maken. In 2016 is de 

Pensioenfederatie met het nieuwe document Aanbevelingen Uitvoeringskosten gekomen, die de eerdere 

publicaties vervangt. De aanbevelingen in deze publicatie luiden als volgt en gelden al voor de jaarrekening 

2015: 

x Rapporteer de kosten van pensioenbeheer in euro per deelnemer. Het aantal deelnemers is de som 

van het aantal actieve deelnemers en gepensioneerden; 

x Rapporteer de kosten van het vermogensbeheer in % van het gemiddeld belegd vermogen. Bekijk 

deze kosten ook in relatie tot:  

a) de gekozen beleggingsmix en de bijbehorende benchmarkkosten;  

b) het rendement over een langere termijn, ook in relatie tot het bijbehorende benchmark 

rendement; 

x Rapporteer separaat (eventueel geschatte) transactiekosten in % van het gemiddeld belegd 

vermogen.  

 

SNPF is in het jaarverslag 2012 gestart met het inzichtelijk maken van de kosten per deelnemer en de kosten 

van het vermogensbeheer. In 2013 is dit verder uitgewerkt en vanaf 2014 is gestart met het inrichten van de 

administratie hierop. In 2015 zijn de uitkomsten van de eerdere jaren nader bekeken en daar waar nodig 

aangepast. Met dit alles wordt beoogd om nog beter verantwoording af te leggen over de kosten die SNPF 

maakt voor governance, pensioenbeheer en vermogensbeheer. 

 

6.2 | Kostenbewustzijn 
 

Een pensioenfonds ontvangt premies van deelnemers en belegt deze premie-inkomsten in waardepapier 

en/of financiële instrumenten. Het fonds keert vervolgens gelden uit aan uitkeringsgerechtigden (vaak pas 

tientallen jaren na inleg). Bij dit gehele proces van premie-inkomsten, beleggingen en uitkeringen is meer 

dan € 1 miljard gemoeid. Om dit proces verantwoord te laten verlopen, worden verschillende 

werkzaamheden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van een pensioenadministratie, het beheer 

van het vermogen, het vormgeven van het pensioenbeleid, de inrichting en ondersteuning van het bestuurlijk 

kader, etc. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor deze uitvoering. Daarnaast zijn er 

verschillende toezichthouders betrokken, zoals de raad van toezicht, het verantwoordingsorgaan en 

toezichthouders AFM en DNB. Om al deze werkzaamheden op een professionele wijze uit te voeren, is het 

onvermijdelijk dat er kosten worden gemaakt.  
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Kostenbewustzijn is één van de kernwaarden van SNPF. Het doel is om de verschillende processen zo 

efficiënt mogelijk uit te voeren, zonder dat de kwaliteit van de uitvoering daaronder lijdt. Zo mogelijk wordt 

de kwaliteit zelfs verhoogd. Dat geldt voor administratieve processen maar ook voor het vermogensbeheer. 

Door een efficiënte opzet van het vermogensbeheer is bij eenzelfde rendementsverwachting een 

kostenreductie mogelijk. SNPF belegt daarom kostenbewust. 

 

Een kostenefficiënte uitvoering betekent niet dat alle werkzaamheden zo goedkoop mogelijk worden 

uitgevoerd. Integendeel: de belangen zijn zeer groot en daarom is een hoge kwaliteit van de uitvoering een 

absolute vereiste. Verder zijn er periodiek investeringen nodig met een tijdelijke verhoging van de kosten tot 

gevolg.  

 

6.3 | Kostenniveau 2015 
 
In 2015 zijn de kengetallen die voor de jaren 2010 tot en met 2014 zijn opgesteld, nader beoordeeld. De 

kosten van deze jaren zijn met terugwerkende kracht - voor zover mogelijk - ingedeeld naar de posten 

pensioenbeheer, governance en vermogensbeheer. In 2015 is de administratie volledig op basis van deze 

verdeling ingericht en hierover wordt op kwartaalbasis verantwoording afgelegd.  

 

Bij de verdeling en indeling van de posten is ook rekening gehouden met investeringen die zijn gedaan voor 

een efficiënte pensioenuitvoering en een verhoging van de kwaliteit van de uitvoering. De investeringen 

verstoren echter het beeld van het kostenverloop en worden om die reden apart inzichtelijk gemaakt. 

 

Kosten pensioenbeheer  

De kosten van het pensioenbeheer worden bepaald door bij deze kosten 75% van de governancekosten op 

te tellen. Van de kosten van het bestuursbureau wordt 35% doorbelast aan het vermogensbeheer. Voor de 

jaren 2011 tot met 2014 is deze methodiek ook toegepast. De totale kosten worden gedeeld door het aantal 

actieve deelnemers en gepensioneerden. De projectkosten en investeringen zijn apart inzichtelijk gemaakt. In 

2014 heeft de overgang van de pensioenadministratie naar uitvoerder TKP plaatsgevonden. Hierdoor is een 

overlap ontstaan in kosten; in het bestuursbureau zijn de werkzaamheden afgebouwd, terwijl deze bij TKP zijn 

opgebouwd. Ook deze kosten zijn apart inzichtelijk gemaakt.  Voor 2015 geeft dit het volgende overzicht: 

 

Pensioenbeheerkosten 2015 (x € 1.000)  

Governance 575 

Pensioenbeheer 1.228 

Bestuursbureau 1.137 

Projecten 510 

Totaal 3.450 

  

Toerekening aan vermogensbeheerkosten  

Governance 25% -144 

Bestuursbureau 35% -398 

Toe te rekenen aan kosten per deelnemer 2.908 
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De kosten per deelnemer geven dan het volgende beeld: 

 
Pensioenbeheer Reguliere Extra kosten Kosten Kosten per 

(Bedragen x € 1)  kosten per door overgang per deelnemer 

 deelnemer naar TKP per 

deelnemer 

deelnemer incl. projecten 

SNPF 2011 626  626 626 

SNPF 2012 558  558 558 

SNPF 2013 536  536 877 

SNPF 2014 528 119 647 860 

SNPF 2015 482  482 584 

     

 

De reguliere kosten per deelnemer zijn in 2015 met bijna 9% gedaald tot € 482 per deelnemer. De 

investeringen die in de jaren 2013 en 2014 zijn gedaan gaan hiermee haar vruchten afwerpen. De kosten per 

deelnemer liggen namelijk 23% (€ 144) onder de kosten per deelnemer in 2011. Kosten hebben de 

voortdurende aandacht van de directie en het bestuur van SNPF. Doordat een substantieel deel van de 

kosten een vast karakter heeft en niet (of in mindere mate) afhankelijk is van de grootte van de populatie van 

een pensioenfonds, is een verdere daling van de kosten per deelnemer steeds lastiger te realiseren. Met 

schaalvergroting – en daarmee uitbreiding van de populatie – kan hier verandering in worden gebracht.  

 

Kosten governance  

De governancekosten worden voor 75% toegerekend aan de kosten van het pensioenbeheer en voor 25% 

aan de kosten van het vermogensbeheer. De governancekosten worden dus niet apart gepresenteerd. Wel 

kan inzicht worden gegeven in de ontwikkeling van deze kosten per deelnemer: 

 

Governance Kosten per deelnemer (x € 1)  

SNPF 2011 97 

SNPF 2012 105 

SNPF 2013 129 

SNPF 2014 147 

SNPF 2015 116 

    

 

Kosten vermogensbeheer 

De vermogensbeheerkosten worden uitgedrukt in een percentage van het vermogen. Bij een relatief grote 

stijging van het vermogen neemt het percentage af, terwijl dit niet hoeft te betekenen dat de kosten zijn 

gedaald. De afgelopen jaren heeft SNPF veel inspanningen verricht voor de herinrichting van de 

beleggingsportefeuille en het beheersbaar maken van de kosten hiervan. Om de daadwerkelijke besparingen 

inzichtelijk te maken, zijn ook de kosten per jaar in beeld gebracht. 
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De vermogensbeheerkosten in een percentage van het vermogen geven het volgende beeld: 

 

Vermogensbeheer   Directe kosten Indirecte kosten 

     % vermogen % vermogen 

SNPF 2011 0,39 niet beschikbaar 

SNPF 2012 0,42 niet beschikbaar 

SNPF 2013 0,39 0,28 

SNPF 2014 0,30 0,27 

SNPF 2015 0,20 0,13 

   

 

De vermogensbeheerkosten in euro per jaar geven het volgende beeld: 

 

Vermogensbeheer x € 1.000 

SNPF 2011 4.469 

SNPF 2012 4.346 

SNPF 2013 4.305 

SNPF 2014 3.896 

SNPF 2015 3.030 

  

 

Zowel in percentage als in euro laten de vermogensbeheerkosten een dalende lijn zien. Ten opzichte van 

2011 zijn de kosten vermogensbeheer met ruim 36% gedaald. Ook hier zijn de effecten van de projecten die 

zijn opgestart om kosten te besparen goed zichtbaar. 

 

De kosten van het vermogensbeheer bedragen in de jaarrekening € 2.217. Daarnaast wordt er voor de 

governancekosten € 144 en voor de kosten van het bestuursbureau € 398 toegerekend aan de 

vermogensbeheerkosten. In 2014 heeft het fonds veel transitiekosten gemaakt voor de omzetting van de 

beleggingsportefeuille. De totale kosten hiervan zijn genomen in de jaarrekening 2014, maar voor de 

bepaling van de vermogensbeheerkosten is besloten deze over drie jaar te spreiden. Het totaal van de 

vermogensbeheerkosten wordt dan ook bepaald door bovengenoemde kosten en een derde van de 

transitiekosten uit 2014, zijnde € 271. 
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7 | VOORUITBLIK 
 
7.1 | Financiële situatie  
 
In 2015 heeft, evenals in 2014, de dekkingsgraad onder grote druk gestaan. Door de momenteel zeer lage 

rente waarmee pensioenfondsen de verplichtingen moeten waarderen, stijgt de benodigde voorziening voor 

de pensioenverplichtingen gestaag. Ook de hogere leeftijdsverwachting heeft in de afgelopen jaren hieraan 

bijgedragen. Het heeft erin geresulteerd dat de actuele dekkingsgraad aan het einde van 2015 was gedaald 

tot 103,9%. Actualisatie van het dan geldende herstelplan was daarom nodig.  

 

Op basis van het geactualiseerde herstelplan - dat loopt tot 2026 - is nog steeds de verwachting dat het 

fonds tijdig in staat is om uit de herstelsituatie te komen (eind 2026). Wel moet het fonds alle zeilen bijzetten 

om dit te bereiken.  

 

Door het bestuur van SNPF wordt een consistent en weloverwogen beleid gevoerd, waarbij balansrisico’s zo 

goed als mogelijk worden beheerst. Deelnemers en pensioengerechtigden moeten rekening houden met de 

mogelijkheid dat SNPF in de komende jaren geen toeslag kan verlenen op de pensioenen (indexeren). De 

pensioenen groeien hierdoor niet mee met de (eventuele) prijsinflatie. De koopkracht van de huidige 

pensioenen kan hierdoor dalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van die prijsinflatie, die momenteel 

overigens laag is. Mocht de financiële situatie van SNPF verslechteren, dan is mogelijk een verlaging van de 

pensioenen aan de orde. 

 

7.2 | Samengaan met SBMN     
 

Nu de voorbereidingen voor de voorgenomen fusie binnen de fondsen vrijwel zijn voltooid, zijn de fondsen 

afhankelijk van het parlementaire traject voor de wijziging van de Wet op het notarisambt (Wna). Zonder de 

wetswijziging is de fusie niet mogelijk. Na behandeling van de Wna in de Tweede Kamer volgt behandeling 

in de Eerste Kamer, waarna toezichthouder DNB en het ministerie van Veiligheid en Justitie zich definitief 

kunnen uitspreken over de fusie. De bestuursorganen van SNPF en SBMN kunnen zich definitief uitspreken 

na het akkoord door de Eerste Kamer zodra de verzetsperiode ten aanzien van het fusievoorstel is doorlopen 

(vier weken). Tot slot is publicatie van de wijziging van de Wna in het Staatsblad nog nodig, waarbij een 

bezwaartermijn van twee maanden wordt aangehouden ten behoeve van een raadgevend referendum. Met 

name het parlementaire traject laat zich moeilijk plannen, waardoor de fusiedatum zeer lastig kan worden 

vastgesteld.  

Direct na de fusie kan worden gestart met het samenvoegen van de pensioenadministraties en de 

beleggingsportefeuilles van SBMN en SNPF. Door de juridische fusie gaan alle pensioenaanspraken en  

-rechten van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden ongewijzigd over naar het nieuwe 

pensioenfonds Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). Dit geldt ook voor de bestaande pensioenregelingen 

bij de afzonderlijke fondsen. Als er op het moment van de fusie een verschil bestaat in de dekkingsgraad van 

beide fondsen, zijn aanvullende maatregelen nodig. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verhogen van de 

pensioenrechten en -aanspraken van één van de fondsen, waardoor het verschil wordt opgeheven. Bij het 

doorlopen van het fusieproces staan de belangen van alle belanghebbenden voorop. Om dit te waarborgen 

worden de toezichthoudende colleges van de beide fondsen, zoals de verantwoordingsorganen en raden van 

toezicht, nadrukkelijk in de besluitvormingsprocessen betrokken. Alle deelnemers en pensioengerechtigden 
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worden zorgvuldig geïnformeerd over alle stappen in het fusieproces en de gevolgen ervan voor hun 

pensioen.  

 

Governance fusiefonds 

Na het voltrekken van de fusie treden de raad van toezicht en het bestuur van SPN formeel in functie. De 

beoogde leden van de raad van toezicht en het bestuur zijn al getoetst door DNB, met uitzondering van het 

lid namens de gepensioneerden (die vooralsnog functioneert als aspirant-bestuurslid van het beoogde 

bestuur van SPN). Voor het verantwoordingsorgaan van SPN worden verkiezingen gehouden na de 

fusiedatum. Tot een nieuw verantwoordingsorgaan functioneert, vormen leden uit de 

verantwoordingsorganen van SBMN en SNPF het verantwoordingsorgaan van SPN.  

 
7.3 | Wet pensioencommunicatie 
 

Met de nieuwe Wet pensioencommunicatie streeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

ernaar om pensioeninformatie richting deelnemers te verbeteren. Belangrijk onderdeel van de wet is Pensioen 

1-2-3, waarbij de pensioeninformatie gelaagd aan de deelnemers wordt aangeboden. De wet kende als 

ingangsdatum 1 juli 2015, maar voor diverse onderdelen geldt een gefaseerde ingangstermijn. Zo dient 

Pensioen 1-2-3 per 1 juli 2016 te zijn geïmplementeerd. Het uitgangspunt is Pensioen 1-2-3 alleen voor het 

fusiefonds te ontwikkelen, evenals een digitaal pensioenfonds met ‘Mijn pensioen’ (een beveiligd gedeelte 

met persoonlijke gegevens) en de Berichtenbox (de persoonlijke postbus voor elektronische berichten van de 

overheid). Met dit laatste krijgt de digitalisering en segmentatie van de communicatie een grote impuls. 

Volgende stappen zijn vernieuwing van het UPO (2016/2017) en de uitbreiding van het Pensioenregister 

(2018). Met deze ontwikkelingen kunnen deelnemers op elk moment hun persoonlijke pensioensituatie 

raadplegen.  

 

7.4 | Toekomst pensioenstelsel 
 

Om het pensioenstelsel aan te passen aan de veranderende samenleving en betaalbaar te houden, is 

staatssecretaris Klijnsma ruim twee jaar geleden gestart met de Nationale Pensioendialoog. Met de in 2015 

verschenen notitie ‘Hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel’ zijn de eerste 

gedachtenrichtingen naar aanleiding van de dialoog bekend gemaakt, waaronder het afschaffen van de 

doorsneepremie. De verdere uitwerking van deze notitie wordt in 2016 verwacht. Dergelijke 

beleidswijzigingen hebben een grote impact op de huidige vormgeving van de pensioenregeling van SNPF. 

Om die reden volgt SNPF de discussies nauwlettend en wordt met de PensioenKamer gesproken over de 

mogelijke toekomstscenario’s voor de pensioenregeling van SNPF.  

 

7.5 | Doorbeleggen na pensioendatum 
 

De overheid wil vanaf juli 2016 een wetswijziging doorvoeren om doorbeleggen na pensioendatum mogelijk 

te maken. Daarmee hoeven deelnemers aan de vrijwillige beschikbare premieregeling van SNPF niet langer 

op pensioendatum hun hele pensioenkapitaal om te zetten in een pensioenuitkering. Op pensioendatum kan 

met een deel van het opgebouwde kapitaal een pensioen worden aangekocht, terwijl de rest van het 

pensioenkapitaal blijft renderen. Deelnemers zijn hiermee niet afhankelijk van de rente op de pensioendatum. 

Bij aanvaarding van de voorgenomen wetswijziging zal SNPF zijn pensioenreglement hierop aanpassen en in 

overleg treden met TKP Investments die de beschikbare premieregeling voor SNPF uitvoert.  
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8 | BEVINDINGEN RAAD VAN TOEZICHT EN 
OORDEEL VERANTWOORDINGSORGAAN  
       

8.1 | Bevindingen raad van toezicht  
 

Inleiding 

Conform de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) stelt de raad van toezicht jaarlijks een 

rapportage van het interne toezicht op. In het jaar 2015 bestond de raad van toezicht van SNPF uit mevrouw 

J. Kiliaan, de heer N.C.M. van Niekerk en de heer Th.E. Nijman. Deze leden hebben gedurende het jaar 2015 

het intern toezicht bij SNPF uitgevoerd, waarbij aansluiting is gezocht bij het normenkader dat is vastgelegd 

in de VITP-toezichtscode. Mevrouw Kiliaan is in 2015 op bindende voordracht van het 

verantwoordingsorgaan van SNPF herbenoemd als lid van de raad van toezicht.  

 

De raad van toezicht heeft in het verslagjaar vijfmaal zelfstandig vergaderd (waarvan één keer telefonisch), 

viermaal vergaderd met het bestuur en tweemaal overleg gevoerd met het verantwoordingsorgaan. 

Daarnaast hebben de leden van de raad van toezicht tweemaal deelgenomen aan algemene bijeenkomsten 

in verband met de voorgenomen fusie en is de voorzitter van de raad van toezicht aanwezig geweest bij een 

ledendag en een bijeenkomst over conceptstatuten van het fusiefonds Stichting Pensioenfonds Notariaat.  

 

Plan van aanpak en omstandigheden 2015 

Al bij de instelling van de raad van toezicht in juli 2012 is een plan van aanpak opgesteld. In dit plan van 

aanpak zijn de taken van de raad, zoals verwoord in de statuten, als uitgangspunt genomen en in een 

meerjarig kader geplaatst.  

 

In 2015 zijn de aanpassingen in wet- en regelgeving met betrekking tot het Financieel Toetsingskader (FTK) 

geïmplementeerd. De raad van toezicht heeft geconstateerd dat het bestuur ook in 2015 de ontwikkelingen 

op het gebied van wet- en regelgeving alsook de financieel-economische ontwikkelingen op de voet heeft 

gevolgd. De financieel-economische ontwikkeling bleef in 2015 ongunstig voor het merendeel van de 

pensioenfondsen en zo ook voor SNPF. De rente daalde verder en de vooruitzichten zijn ook voor het 

bestuur ongewis. Daarnaast speelden de ontwikkelingen met betrekking tot de voorgenomen fusie van SNPF 

met Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat (SBMN) een belangrijke rol in 2015. 

Tot slot heeft de verdere uitwerking van de uitbesteding van de administratiewerkzaamheden aan TKP de 

nodige extra inspanningen gevergd. Het bestuur – met ondersteuning van het bestuursbureau - besteedt nog 

steeds veel tijd en aandacht aan het op het gewenste niveau brengen van deze uitbesteding.  

 

De raad van toezicht heeft zich rekenschap gegeven van de hierboven genoemde omstandigheden en de 

bevindingen en aanbevelingen mede in het licht daarvan gedaan. 

 

Aandachtspunten 2015 

Voor het jaar 2015 heeft de raad van toezicht vooraf enkele aandachtspunten vastgesteld. Nadat hieronder 

op deze punten wordt ingegaan, licht de raad van toezicht de overige bevindingen uit 2015 toe. Bij de 

behandeling van de bevindingen wordt voor zover mogelijk gebruikgemaakt van het hiervoor genoemde 

normenkader. 
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Compliancebeleid met betrekking tot het nieuwe FTK  

Norm: Het pensioenfonds dient een aanvangshaalbaarheidstoets uit te voeren en de risicohouding na overleg 

met de sociale partners en in overleg met het verantwoordingsorgaan vast te stellen. 

 

Het doel van de haalbaarheidstoets is om de ontwikkeling van de koopkracht van het pensioen inzichtelijk te 

maken in de vorm van het pensioenresultaat. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de 

financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. Over de uitkomsten van 

de haalbaarheidstoets wordt gecommuniceerd en daarbij gaat het om betrokkenheid, interactie en 

uitlegbaarheid in samenspraak met alle stakeholders. Omdat sociale partners in de gebruikelijke zin 

(werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers) ontbreken bij SNPF, is de risicohouding door het bestuur 

afgestemd met de PensioenKamer. Deze risicohouding vormt de basis voor het vaststellen van het beleid 

door het bestuur en de verantwoording achteraf van het bestuur over het gevoerde beleid. De raad van 

toezicht constateert dat het bestuur de nodige tijd heeft besteed aan de implementatie van het nieuwe FTK. 

De raad van toezicht heeft hierover zijn zorg geuit en begrip getoond voor de noodzaak van een zorgvuldige 

discussie met betrekking tot de rente-afdekking en het eventueel ‘openzetten’ daarvan. De raad is ervan 

overtuigd dat het bestuur de keuzes in ogenschouw heeft genomen en weloverwogen besluiten heeft 

genomen over de aanpassingen in het kader van het nieuwe FTK. De raad van toezicht is voornemens de 

ontwikkelingen hieromtrent ook in 2016 scherp te volgen en ziet erop toe dat de haalbaarheidstoets bij fusie 

van de fondsen nogmaals wordt gedaan (zoals aangekondigd).  

 

Verdeling aandacht over ´going concern´ en fusieproces  

Norm: De raad van toezicht vormt zich een oordeel over het functioneren van het bestuur en van het fonds. 

Daarbij wordt, gezien de huidige situatie, dit jaar met name gekeken naar de verdeling van de aandacht over 

´going concern´ en het fusieproces.  

 

De raad heeft geconstateerd dat het bestuur de inhoudelijke en organisatorische complexiteit van het fonds 

onder controle heeft, ook nu de lopende SNPF-zaken en de ontwikkelingen met betrekking tot de fusie 

samenlopen. Het bestuur geeft blijk van een sturende houding zowel ´going concern´ als in het fusieproces. 

Het vertrek van de directeur in de loop van 2015 heeft zeker impact gehad, maar het proces is hierdoor niet 

verstoord. Dit is met name te danken aan de continuïteit in de ondersteuning door het bestuursbureau, de 

degelijke overdracht op alle niveaus en het inzetten van een interim-directeur voor de verschillende zaken 

(‘going concern’ en fusieproces). Dit maakte dat het bestuur door voldoende en tijdige informatie in staat 

was om te besturen. De raad van toezicht heeft het op prijs gesteld te zijn betrokken bij dit proces en heeft 

op die manier een goed zicht gehad op mogelijke risico´s en de beheersing daarvan. De besluitvorming van 

het bestuur ter vergadering geeft naar de mening van de raad voldoende blijk van een evenwichtige 

belangenafweging en deugdelijke motivering van besluiten.  

 

Aandachtspunten DNB, in het bijzonder: belangenverstrengeling en transparantie kosten 

Norm: Het fonds is zich bewust van het risico van belangenverstrengeling en treft afdoende 

beheersmaatregelen met betrekking tot dit risico. Ten aanzien van de kosten is de raad van mening dat 

openheid over de gemaakte kosten en een uitleg waarom deze kosten noodzakelijk waren, behoren tot 

beheerste en integere bedrijfsvoering. 

 
Door de raad van toezicht is het risico van belangenverstrengeling in het begin van 2015 gesignaleerd als 

aandachtspunt. Het bestuur heeft onderkend dat dit aandachtspunt van DNB voor 2015 aanvankelijk wat 
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onderbelicht is gebleven bij SNPF en aandacht behoeft. In de loop van het jaar zijn risico’s geïdentificeerd en 

zijn beheersmaatregelen waar nodig aangescherpt. De gemaakte risicoanalyse is ter informatie aan DNB 

gestuurd en de raad van toezicht heeft geconstateerd dat de integriteitsrisico´s naar de mening van de raad 

betrekkelijk laat maar uiteindelijk wel gedegen zijn opgepakt, geadresseerd en inmiddels zo goed mogelijk 

worden beheerst.  

 

Met betrekking tot de kosten geldt dat dit een voortdurend aandachtspunt is voor de raad van toezicht. 

Tijdens de verschillende overlegvergaderingen is dit punt regelmatig besproken, ook met het 

verantwoordingsorgaan dat tevens toeziet op de kostenontwikkeling bij SNPF. Het vertrek van de directeur 

heeft een tijdelijke overschrijding van de begroting veroorzaakt.  

De raad stelt vast dat de kosten de bijzondere aandacht van het bestuur hebben, waarbij met name ook de 

kosten per deelnemer in ogenschouw worden genomen. Ook na de fusie blijven de kosten relatief hoog, 

hoewel de kosten per deelnemer dan wel lager uitvallen. Voor de raad van toezicht is dit een blijvend punt 

van aandacht, waarbij met name de onderbouwing van de kosten in de verantwoording niet mag ontbreken.   

 
Communicatie 

Norm: De raad van toezicht beoordeelt of het bestuur zorgt voor een transparante en begrijpelijke 

communicatie met alle belanghebbenden. 

 

In 2015 waren met name de communicatie met betrekking tot de implementatie van het nieuwe FTK en de 

fusie aandachtspunten voor de raad van toezicht. De raad toetst of het bestuur een adequaat 

communicatiebeleid voert.  

 

De raad heeft vastgesteld dat het fonds beschikt over een degelijk verwoord communicatiebeleid en over een 

jaarlijks communicatieplan. Desalniettemin waren de uitkomsten van het communicatie- en imago-onderzoek 

SNPF dat in 2014 werd gehouden voor de raad van toezicht reden tot zorg. De raad van toezicht constateert 

verbetering in de communicatie maar het fonds is er nog niet.  

 

Ten aanzien van de haalbaarheidstoets en de vaststelling van de risicohouding is al eerder opgemerkt dat dit 

gebeurt in samenspraak met de stakeholders. Het bestuur heeft zich er naar de mening van de raad van 

vergewist dat de signalen uit de beroepsgroep voldoende zijn meegenomen in de besluitvorming.  

 

Ten slotte heeft de raad van toezicht van het bestuur begrepen dat de verplichtingen uit de Wet 

pensioencommunicatie volop de aandacht hebben van SNPF. De implementatie van deze wetgeving gebeurt 

samen met SBMN. De raad van toezicht heeft kennisgenomen van het feit dat bestuursleden ook in 2015 

regelmatig aanwezig zijn geweest op de ringvergaderingen van de beroepsgroep, hetgeen de raad toejuicht 

en stimuleert.  

 

Naleving codes VITP en Pensioenfederatie 

Norm: De raad van toezicht vormt zich een oordeel over het functioneren van het bestuur waarbij de 

naleving van wet- en regelgeving een eerste vereiste is.  

 

De raad van toezicht heeft vastgesteld dat het bestuur de wet- en regelgeving over het algemeen tijdig 

naleeft. Op enkele punten heeft de raad geconstateerd dat zaken langer dan nodig blijven liggen en dat een 

aansporing van bijvoorbeeld de interne of externe toezichthouder nodig is om actie te bewerkstelligen.  
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Strategische oriëntatie op de Nationale Pensioendialoog en op het Notariaat 2020 

Een strategische oriëntatie op de verdere toekomst van SNPF is in het jaar 2015 achtergebleven bij hetgeen 

aan het begin van het verslagjaar werd voorzien door de raad van toezicht. Voor het jaar 2016 staat de 

strategische oriëntatie opnieuw op de agenda.  

 

Overige bevindingen 2015 

 

Fusie 

De fusie is in 2015 met regelmaat aan de orde geweest binnen de raad van toezicht van SNPF. Al in 2014 

heeft de raad van toezicht van SNPF goedkeuring gegeven aan het voorgenomen besluit van het bestuur tot 

fusie. Wel onder de voorwaarde dat de besturen van beide fondsen akkoord gaan met het voorgenomen 

besluit tot samengaan, het verantwoordingsorgaan van SNPF en de KNB positief advies geven inzake de fusie 

en er uit de ‘due diligence’ geen obstakels komen die een samengaan naar de mening van de raad van 

toezicht verhinderen. In 2015 is de nadere uitwerking door het bestuur met ondersteuning van het 

bestuursbureau voortvarend ter hand genomen. Het bestuur van SNPF heeft op 15 september 2015 een 

voorgenomen besluit tot juridische fusie met SBMN genomen (met het voorbehoud dat de beoogde 

wijziging van de Wet op het notarisambt doorgang vindt en dat de fusie heroverwogen kan worden indien 

de dekkingsgraden van beide fondsen meer dan 5% uit elkaar liggen). De KNB heeft gebruikgemaakt van 

haar hoorrecht en het verantwoordingsorgaan van SNPF heeft een positief advies uitgebracht. De raad is van 

mening dat het bestuur dit proces voldoende beheerst en zal ook in 2016 het proces nauwgezet blijven 

volgen.  

 

Governance en compliance 

De raad van toezicht signaleert een grote mate van continuïteit in de samenstelling van het bestuur en heeft 

ingestemd met de herbenoeming van drie bestuursleden in 2015. De raad waardeert de wijze waarop wordt 

omgegaan met de samenloop van werkzaamheden voor ‘going concern’ en met de voorbereidingen voor de 

fusie. De raad van toezicht was in 2015 onder meer sparring partner met betrekking tot het dynamische 

beleggingsbeleid en de kosten en baten daarvan, de tijdelijke invulling van taken na vertrek van de directeur 

en de bezwaren van kritische beroepsgenoten tegen de fusie en hun argumenten.   

 

De raad van toezicht beveelt het bestuur aan oog te blijven houden voor de implementatie van nieuwe 

wetgeving (Wet pensioencommunicatie) met name in relatie tot uitstel van de fusie. Tevens roept de raad van 

toezicht het bestuur op de signalen van de externe toezichthouder (zoals de brief van DNB inzake onderzoek 

Belangenverstrengeling) tijdig op te pakken en navolging te geven.  

 

Audit & Risk 

De implementatie van met name de regelgeving inzake het nieuwe FTK is duidelijk zichtbaar in het 

periodieke dashboard. De raad van toezicht heeft wel kanttekeningen geplaatst bij het proces van 

totstandkoming van het herstelplan. De raad van toezicht heeft als aanbeveling, met het oog op goede 

communicatie, cijfers in volgende herstelplannen te laten vergezellen van een zelfstandige toelichting 

(uitgangspunten, veronderstellingen, cijfermatige resultaten) naast de verwijzing naar de Abtn. De raad geeft 

het bestuur mee de kwaliteit van de rapportages van TKP strak in de gaten te houden en tijdig in te grijpen 



48 

 

indien nodig. De raad van toezicht onderschrijft de gerichte aandacht van het verantwoordingsorgaan voor 

de kostenontwikkeling, in het bijzonder de verwachte besparingen als uitvloeisel van de fusie. 

 

Beleggingen en balansmanagement 

De raad van toezicht constateert een gestage ontwikkeling van het beleggingsbeleid van SNPF met inbegrip 

van balansmanagement. De raad van toezicht onderschrijft de visie van het bestuur dat het beleggingsbeleid 

een scharnierfunctie vervult in het fusieproces. Om die reden juicht de raad het toe dat SNPF en SBMN 

vooruitlopend op de fusie een gezamenlijke beleggingscommissie zijn gestart.   

 

Bijzondere aandachtspunten voor 2016  

De hiervoor genoemde onderwerpen zullen uiteraard ook - voor zover van toepassing - in 2016 gevolgd 

worden door de raad van toezicht. Bijzondere aandacht geeft de raad van toezicht in 2016 aan de vaststelling 

en de afbakening van de rollen van de raad van toezicht van SNPF en de beoogde raad van toezicht van 

SPN. Deze dienen op elkaar te worden afgestemd.  

 

Het monitoren van het fusieproces staat uiteraard hoog op de agenda van de raad van toezicht van SNPF. 

Daarbij is het naar de mening van de raad van belang te zorgen voor een zorgvuldige afronding van de 

afzonderlijke fondsen en de voortgang van de integratie (in het bijzonder aan de activazijde van de balans) te 

toetsen. Speciale aandacht gaat uit naar het realiseren van synergievoordelen (kostenbesparing) en naar het 

handhaven van goede verhoudingen (relatie stakeholders onderling, teambuilding). Ook het toetsen van de 

implementatie van wet- en regelgeving (Wet pensioencommunicatie inclusief het Pensioen 1-2-3) en de 

opvolging van de resterende acties in het kader van de implementatie van het nieuwe FTK hebben de 

aandacht van de raad van toezicht in 2016. Indien en voor zover relevant sluit de raad van toezicht aan bij de 

bijzondere toezichtsonderwerpen die DNB heeft aangekondigd voor 2016.  

 

De raad van toezicht gaat ervan uit dat bovenstaande bevindingen en aanbevelingen bijdragen aan een 

goede afronding van het proces tot samengaan met SBMN en ziet toe op een zorgvuldig en correcte  

afwikkeling van SNPF.  

 

De raad van toezicht spreekt - tot slot - waardering uit voor de grote inzet van het bestuur, het 

bestuursbureau en alle andere betrokkenen bij de werkzaamheden in het verslagjaar.  

 

Den Haag, 31 mei 2016 

 

Namens de raad van toezicht, 

N.C.M. van Niekerk, voorzitter 
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8.2 | Reactie bestuur op bevindingen raad van toezicht   
 

Het bestuur stelt de bevindingen van de raad van toezicht zeer op prijs. De verschillende ontwikkelingen op 

het gebied van wetgeving, de financiële markten en uiteraard de voorgenomen fusie maakten 2015 voor 

zowel het bestuur als ook de overige organen, waaronder de raad van toezicht, een bewogen jaar. De 

werkzaamheden van de raad van toezicht hebben zich daardoor op meerdere momenten verder uitgestrekt 

dan normaliter het geval zou zijn. Het bestuur waardeert de inbreng van de raad ook op die momenten 

enorm. Het bestuur voelt zich gesteund en op punten ook uitgedaagd door de mening die de raad van 

toezicht desgevraagd maar ook ongevraagd geeft. 

 

Het bestuur spreekt zijn dank uit voor de nadrukkelijke betrokkenheid van de raad van toezicht bij het 

fusieproces en hecht eraan de raad van toezicht uit te nodigen ook in 2016 nauw betrokken te blijven bij 

deze ontwikkelingen.  

 

De aanbevelingen die de raad doet, met name omtrent de implementatie van de wetgeving op het gebied 

van communicatie, de opvolging van signalen van in- en externe toezichthouders en de monitoring van de 

uitbesteding en het kostenbewustzijn, neemt het bestuur ter harte. Het bestuur houdt de raad in 2016 

uiteraard van de opvolging van de aanbevelingen op de hoogte. 

 

In 2016 hoopt het bestuur wederom op constructieve wijze samen te werken met de raad van toezicht en het 

bestuur bedankt de raad van toezicht nogmaals voor de waarderende woorden en de inzet in het afgelopen 

jaar. 

 

Den Haag, 23 juni 2016 

 

Namens het bestuur, 

mr. E.P. Greup, voorzitter 

 

8.3 | Oordeel verantwoordingsorgaan       
 

Inleiding 

Conform de statuten van SNPF geeft het verantwoordingsorgaan jaarlijks een oordeel over het door 

het bestuur van het fonds gevoerde beleid. 

 

In het jaar 2015 bestond het verantwoordingsorgaan uit F.B.M. van der Raaij, A.D. Plaggemars, J.G. Mulder, 

W.J.A.C. Daamen, J.G. Posthumus, A.G.C. Struycken – van Daelen en M.J.J. de Wit. 

 

Het verantwoordingsorgaan heeft in 2015 tienmaal zelfstandig vergaderd, viermaal met het bestuur  en 

tweemaal met de raad van toezicht. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan tweemaal vergaderd met 

het verantwoordingsorgaan van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat 

(SBMN). 
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Algemene indruk 

De algemene indruk van het verantwoordingsorgaan is dat zowel het bestuur als het bestuursbureau 

blijk geven van een goede beheersing van de organisatie, de fondsrisico’s en naleving van wet- en 

regelgeving. Het bestuur geeft voorts blijk van een goede beheersing van het balansmanagement en het 

vermogensbeheer. Deze indruk wordt gesterkt door de uitleg en inhoudelijke reacties die het bestuur geeft 

op de periodieke financiële rapportages van TKP. 

 

Het verantwoordingsorgaan apprecieert voorts de overlegvergaderingen die het heeft gehad met het 

bestuur en de raad van toezicht. 

 

Voorgenomen fusie 

In 2015 was de voorgenomen fusie tussen SNPF en SBMN een belangrijk onderwerp op de agenda van het 

verantwoordingsorgaan. Zo heeft het verantwoordingsorgaan onder andere positief geadviseerd ten 

aanzien van de voorgenomen fusie en een advies uitgebracht over de statuten van het fusiefonds. 

 

Wel heeft het verantwoordingsorgaan enkele kanttekeningen geplaatst ten aanzien van beide 

onderwerpen. Het verantwoordingsorgaan heeft aangegeven veel waarde te hechten aan de algemene 

diversiteit in de organen van het fonds. Het verantwoordingsorgaan constateert tot zijn spijt dat er geen 

vrouw in het eerste bestuur van het fusiefonds komt en dat er naar zijn mening volstaan kan worden met 

een kleiner deskundig bestuur. 

 

Het verantwoordingsorgaan roept het bestuur voorts op, oog te houden voor verdere mogelijkheden om 

te komen tot grotere efficiëntie in de toekomstige pensioenuitvoering. De fusie met SBMN draagt hier 

zeker toe bij. Wellicht kan het Algemeen Pensioenfonds in de toekomst, indien dit mogelijk wordt voor 

een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, in overweging worden genomen. 

 

In 2015 heeft het verantwoordingsorgaan zijn teleurstelling laten blijken over de wijze waarop was 

omgegaan met de benoemingsprocedure van de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in 

het bestuur van het fusiefonds. Het verantwoordingsorgaan acht het van belang dat het fusiefonds 

een bestuur krijgt, waarin door gekwalificeerde mensen wordt gehandeld ten behoeve van alle 

belanghebbenden van het fonds. Er was het verantwoordingsorgaan derhalve ook veel aan gelegen,  

dat bij de totstandkoming van het nieuwe bestuur de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden 

daadwerkelijk uit de kring van gepensioneerden zou komen. Het verantwoordingsorgaan is verheugd dat 

uiteindelijk op instigatie van het verantwoordingsorgaan toch een gepensioneerde het bestuur van het 

fusiefonds komt versterken. 

 

Het verantwoordingsorgaan heeft het bestuur voorts uitgebreid geadviseerd omtrent de governance van 

het fusiefonds. Het verantwoordingsorgaan betreurt dat van het gegeven advies niets is overgenomen. 

 

Draagvlak SNPF 

Het verantwoordingsorgaan heeft in 2015 zijn zorgen uitgesproken over de wijziging van de 

pensioenregeling die voor zelfstandigen een forse verhoging van de premie betekent en heeft 

geconstateerd dat een dergelijke hoge premie niet bijdraagt aan het draagvlak voor het fonds.  
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Het verantwoordingsorgaan is zich ervan bewust dat de nieuwe pensioenregeling tot stand komt binnen 

de PensioenKamer. Het verantwoordingorgaan constateert daarom dat het bestuur de pensioenregeling 

technisch correct heeft uitgevoerd, maar oordeelt dat het bestuur bij het aanvaarden van de opdracht 

mogelijk te weinig aandacht heeft gehad voor de invloed die deze keuze van de PensioenKamer kan of zal 

hebben op het draagvlak voor de pensioenregeling als zodanig.  

 

Ten slotte heeft het verantwoordingsorgaan het bestuur wel gevraagd zorgvuldig de deelnemers te 

informeren omtrent de reden van de premieverhoging.  

 

Communicatie 

Communicatie blijft een belangrijk aandachtsgebied. Het verantwoordingsorgaan constateert dat de 

communicatie door het fonds met de belanghebbenden jaarlijks verbetert. Wel vraagt het 

verantwoordingsorgaan het bestuur blijvend aandacht te besteden aan de beroepsgroep bij het 

uitvoeren van zijn beleid. Verdere digitalisering van de communicatie zou hierbij volgens het  

verantwoordingsorgaan uitkomst kunnen bieden en daarnaast mogelijk kosten kunnen besparen. Het 

verantwoordingsorgaan vraagt het bestuur hier nadrukkelijk aandacht aan te besteden.  

 

Rapportages 

Het verantwoordingsorgaan dankt het bestuur voor het beschikbaar stellen van de diverse 

rapportages en terugkoppelingen. Het verantwoordingsorgaan constateert een vooruitgang in de kwaliteit 

van de rapportages van TKP, maar verbetering is nog steeds noodzakelijk. 

 

Kosten per deelnemer 2015 

Het verantwoordingsorgaan heeft de afgelopen jaren meerdere malen aandacht gevraagd voor de 

hoogte van de kosten per deelnemer van het fonds. Het is derhalve goed om te zien dat de kosten per 

deelnemer in 2015 zijn gedaald en dat er over een periode van vijf jaar een duidelijke trend 

waarneembaar is van dalende kosten per deelnemer. Het verantwoordingsorgaan acht deze daling 

noodzakelijk om te komen tot een verantwoorde uitvoering tegen een redelijke kostprijs en spoort het 

bestuur aan te werken aan een verdere daling van deze kosten. 

 

Nieuw Financieel Toetsingskader 

Door een wijziging van het Financieel Toetsingskader kreeg het verantwoordingsorgaan in 2015 ook 

een rol ten aanzien van de aanvangshaalbaarheidstoets en de door het fonds gehanteerde 

risicohouding. De uitkomsten van de door het bestuur uitgevoerde studie zijn besproken met het 

verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan heeft zijn zorgen geuit over de in verhouding hoge 

premie voor een relatief laag pensioen met beperkte indexatiemogelijkheden in combinatie met de 

gehanteerde behoudende risicobereidheid. Dit leidde niet tot aanpassing van de conclusies uit het 

onderzoek. 

 

Bevindingen raad van toezicht 

Het verantwoordingsorgaan heeft kennis genomen van de bevindingen van de raad van toezicht. De 

aanbevelingen van de raad van toezicht worden door het verantwoordingsorgaan onderschreven en 

het spoort het bestuur aan hieraan nadere invulling te geven. 
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Tot slot 

Het verantwoordingsorgaan komt tot het oordeel dat het bestuur goed gefunctioneerd heeft en het 

verantwoordingsorgaan in het algemeen tijdig heeft geïnformeerd om zijn rol zorgvuldig te kunnen 

vervullen. Het verantwoordingsorgaan spreekt daarbij de wens uit deze samenwerking op een 

constructieve wijze te kunnen voortzetten. 

 

Den Haag, 31 mei 2016 

 

Namens het verantwoordingsorgaan, 

mr. F.B.M. van der Raaij, voorzitter 

 

8.4 | Reactie bestuur op oordeel verantwoordingsorgaan  
 

Het bestuur heeft kennisgenomen van het oordeel van het verantwoordingsorgaan over het gevoerde 

beleid in 2015. Het bestuur waardeert de opmerkingen van het verantwoordingsorgaan over de beheersing 

van de organisatie, de risico’s en de naleving van wet- en regelgeving door het bestuur. Daarnaast is het 

bestuur tevreden over de wijze waarop tijdens de gezamenlijke vergaderingen van gedachten is gewisseld 

over de voor het fonds belangrijke onderwerpen.  

 

Het verantwoordingsorgaan plaatst in zijn oordeel enkele kanttekeningen. Onderstaand reageert het 

bestuur hierop.   

 

Voorgenomen fusie 

Enkele kanttekeningen hebben betrekking op het fusiefonds, Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). Het 

gaat hier onder meer om de governance van het fusiefonds. De voorstellen van het 

verantwoordingsorgaan op dit terrein zijn besproken met het bestuur van fusiepartner SBMN. Echter , de 

gezamenlijke besturen zijn van mening dat de governance van het fusiefonds zoveel mogelijk dient aan te 

sluiten bij hetgeen wordt voorgeschreven in de Code Pensioenfondsen en hetgeen in de pensioenwereld 

gebruikelijk is. Het voorstel van het verantwoordingsorgaan wijkt hiervan af en is derhalve niet 

overgenomen door de gezamenlijke besturen. 

 

Draagvlak SNPF 

Het verantwoordingsorgaan spreekt zijn zorg uit over de wijziging van de pensioenregeling. Het oordeelt 

dat het bestuur bij het aanvaarden van de opdracht mogelijk te weinig aandacht heeft gehad voor de 

eventuele invloed van deze keuze op het draagvlak voor de pensioenregeling. Het bestuur merkt hierbij op 

dat de pensioenregeling een uitvloeisel is van de door de PensioenKamer geformuleerde 

pensioenopdracht. Het bestuur heeft de opdracht getoetst op drie belangrijke aspecten: uitvoering, wet- 

en regelgeving en financiering. Vervolgens is weloverwogen overgegaan tot aanvaarding van de opdracht 

van de PensioenKamer.   

 

  



53 

 

Communicatie 

Het verantwoordingsorgaan constateert dat de communicatie door het fonds met de belanghebbenden 

jaarlijks verbetert, maar vraagt het bestuur blijvend aandacht te besteden aan de wensen van de 

beroepsgroep bij het uitvoeren van het communicatiebeleid. Het bestuur onderschrijft dit uitgangspunt.  

Zo wordt in 2016 onder andere invulling gegeven aan de gewenste digitalisering van de communicatie.  

 

Kosten per deelnemer 2015 

Het verantwoordingsorgaan constateert en waardeert dat er over een periode van vijf jaar een duidelijke 

trend waarneembaar is van dalende kosten per deelnemer en spoort het bestuur aan om tot een verdere 

daling van de kosten per deelnemer te komen. Ook het bestuur is er uiteraard veel aan gelegen de 

dalende trend van de kosten per deelnemer door te zetten en blijft hieraan werken.  

 

Tot slot 

Ook de overige kanttekeningen zal het bestuur van het fonds betrekken in zijn besluitvorming. Het bestuur 

wenst daarbij de samenwerking met het verantwoordingsorgaan op een constructieve wijze voort te zetten. 

 

Den Haag, 23 juni 2016 

 

Namens het bestuur,  

mr. E.P. Greup, voorzitter  
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9 | JAARREKENING 
 

        

        

BALANS PER 31 DECEMBER 2015        

(bedragen x € 1.000)        

        

    2015   2014 

        

ACTIVA        

 

Beleggingen voor risico pensioenfonds 

       

Vastgoedbeleggingen (1)  17.625   16.407  

Aandelen (2)  398.578   408.275  

Vastrentende waarden (3)  967.694   935.869  

Derivaten (4)  23.822   51.242  

Overige beleggingen (5)  12.532   14.763  

        

    1.420.250   1.426.556 

        

Beleggingen voor risico deelnemers (6)   57   21 

        

Herverzekeringsdeel technische 

voorzieningen 

(7)   27.610   24.675 

        

        

Vorderingen en overlopende activa (8)       

Premies   1.262   1.154  

Vordering op deelnemers pensioenfonds   0   2  

Overige vorderingen   20.681   20.972  

        

    21.943   22.128 

        

Overige activa (9)       

Liquide middelen   5.259   12.910  

Overige activa   0   0  

         

    5.259   12.910 

        

TOTAAL ACTIVA    1.475.119   1.486.290 
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    2015   2014 

        

PASSIVA        

 

Stichtingskapitaal en reserves 

 

(10) 

   

55.490 

   

128.731 

        

Technische voorzieningen (11)       

- Voorziening pensioenverplichtingen         

  voor risico van het pensioenfonds   1.405.796   1.347.225  

- Voorziening pensioenverplichtingen         

  voor risico van de deelnemers   57   21  

        

    1.405.853   1.347.246 

        

Verplichtingen inzake derivaten (12)   11.429   7.449 

        

Overige schulden en overlopende passiva (13)   2.347   2.864 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL PASSIVA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.475.119 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.486.290 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN         

(bedragen x € 1.000)        

        

    2015   2014 

        

BATEN        

Premiebijdragen risico pensioenfonds (14)  26.758   23.509  

Premiebijdragen risico deelnemers   42   21  

Beleggingsresultaten risico pensioenfonds (15)  8.262   282.306  

Beleggingsresultaten risico deelnemers   -1   0  

Baten uit herverzekering (16)  2.935   0  

Overige baten (17)  24   429  

        

Totaal baten    38.020   306.265 

        

LASTEN        

Uitkeringen (18)   47.081   46.107 

Mutatie technische voorziening voor risico fonds (19)   55.636   199.128 

Mutatie technische voorziening herverzekering (20)   2.935   64 

Saldo van overdracht van rechten (21)   1.106   1.158 

Saldo herverzekering (22)   1.003   2.827 

Pensioenuitvoeringskosten (23)   3.450   4.797 

Wijziging voorziening voor risico deelnemers    36   21 

Overige lasten (24)   14   7 

        

Totaal lasten    111.261   254.109 

        

Saldo van baten en lasten    -73.241   52.156 

        

Bestemming fondsresultaat        

Algemene reserve    -73.241   52.156 

        

   



57 

 

KASSTROOMOVERZICHT        

(bedragen x € 1.000)       

       

   2015   2014 

       

Premies  26.611   24.282  

Saldo waardeoverdrachten  -1.106   -2.297  

Uitgekeerde pensioenen  -47.151   -43.531  

Ontvangen uitkeringen herverzekeraar  2.773   44  

Betaalde premie herverzekeraar  -3.776   -25.947  

Pensioenuitvoerings- en administratiekosten -2.954   -4.851  

Overige mutaties  -1.107   478  

       

Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten    -26.710   -51.822 

       

Beleggingsactiviteiten       

Onttrekkingen uit beleggingen  333.455   3.026.389  

Directe beleggingsopbrengsten  34.530   36.816  

Aankopen van beleggingen  -348.940   -3.000.179  

Kosten van vermogensbeheer  -2.217   -3.622  

       

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten    16.828   59.404 

           

       

Mutatie liquide middelen   -9.882   7.582 

       

       

       

Liquide middelen       

Stand per einde boekjaar  17.791   27.673  

Stand per einde vorig boekjaar  27.673   20.091  

       

Mutatie liquide middelen   -9.882   7.582 

 

De liquide middelen betreffen de reguliere banktegoeden ad € 5.529 (2014: € 12.910) en de onder 

beleggingen aangehouden liquide middelen. Deze laatste zijn in de balans zichtbaar onder de post overige 

beleggingen en bedragen € 12.532 (2014: € 14.763).   
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING  

 

Activiteiten 

Stichting Notarieel Pensioenfonds (hierna 'het pensioenfonds'), is statutair gevestigd in 's-Gravenhage. Het 

pensioenfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41151989. 

SNPF is een beroepspensioenfonds en heeft tot doel pensioenen voor ouderdom en invaliditeit aan gewezen 

deelnemers en deelnemers te verstrekken. Overeenkomstig de statuten en reglementen verzorgt het fonds 

ook de uitkeringen aan nabestaanden bij het overlijden van (gewezen) deelnemers. 

 

Overeenstemmingsverklaring 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in 

Titel 9 Boek 2 BW en met inachtneming van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder 

Richtlijn 610 Pensioenfondsen. 

 

Referenties 

In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de 

toelichting. 

 

Grondslagen 

 

Algemene grondslagen 

Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in euro x 1.000, tenzij anders is aangegeven. 

 

Continuïteitsveronderstelling 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Opname van een actief of een verplichting 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar het pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

 

Verantwoording van baten en lasten 

Baten worden in de rekening van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een 

verplichting, heeft plaatsgevonden. Hiervan kan de omvang betrouwbaar worden vastgesteld. 

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 

vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden. Hiervan kan de 

omvang betrouwbaar worden vastgesteld. 

 

Indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle toekomstige economische voordelen en alle of 

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

wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en 
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verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de 

voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de 

bepaling van de waarde. Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op 

afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post ‘nog af te wikkelen transacties'. Deze post 

kan zowel een actief als een passief zijn. 

 

Saldering van een actief en een verplichting 

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans 

opgenomen, indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting 

gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen. Bovendien bestaat de intentie om de posten op deze wijze af te 

wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende 

rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen. 

 

Functionele valuta 

De jaarrekening is opgesteld in euro, zijnde de functionele en presentatievaluta van het pensioenfonds. 

 

Transacties, vorderingen en schulden 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers 

op transactiedatum. Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro tegen de 

koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten 

gunste of ten laste van de staat van baten en lasten. 

 

Schattingswijziging 

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur 

oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 

grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op 

de desbetreffende jaarrekeningposten. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode 

waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

 

De driemaandsmiddeling die tot en met eind 2014 in de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur was 

opgenomen, is sinds 1 januari 2015 niet meer van toepassing. Dit leidt tot een verhoging van de technische 

voorzieningen met € 57,0 miljoen. Het effect van deze schattingswijziging op de dekkingsgraad is 4,5 

procentpunten negatief. 

In juli 2015 is de UFR-systematiek gewijzigd. Dit heeft met name gevolgen voor de rentetermijnstructuur 

vanaf twintig jaar. Dit heeft een verhogend effect op de technische voorzieningen van € 38,5 miljoen. Het 

effect van deze schattingswijziging op de dekkingsgraad is 2,9% procentpunten negatief. 

Het effect van de schattingswijziging is verwerkt in de verlies- en winstrekening en maakt onderdeel uit van 

de mutatie technische voorzieningen waarbij is gekozen het effect van de schattingswijziging in het 

verloopoverzicht onder de regel ‘wijziging marktrente’ op te nemen. 
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Dekkingsgraden 

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dekkingsgraden over de 

laatste twaalf maanden. Hierbij wordt steeds gebruikgemaakt van de meest actuele inschatting van de 

betreffende dekkingsgraden. De (nominale) dekkingsgraad van het pensioenfonds wordt berekend door op 

balansdatum het balanstotaal minus de kortlopende schulden te delen door de technische voorzieningen, 

zoals opgenomen in de balans. Bij het berekenen van de reële dekkingsgraad van het pensioenfonds wordt 

de voorziening pensioenverplichtingen herrekend rekening houdend met de verwachte loon- en prijsinflatie. 

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de dekkingsgraad inclusief de voorziening voor risico deelnemers 

berekend. Deze methode is tevens van toepassing op de FTK Jaarstaten over 2015. 

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 

Beleggingen 

De beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Het begrip marktwaarde is te beschouwen als 

synoniem van reële waarde. Onder waardering op marktwaarde wordt verstaan: het bedrag waarvoor een 

actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde 

partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. 

De waardering van participaties in beleggingsinstellingen geschiedt tegen marktwaarde. Voor 

beursgenoteerde beleggingsinstellingen is dit de marktnotering per balansdatum. De waardering in niet-

beursgenoteerde beleggingsinstellingen geschiedt tegen actuele waarde. 

Beleggingen voor risico pensioenfonds en voor risico deelnemers worden op dezelfde wijze gewaardeerd. 

 

Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van 

beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als 

beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. 

 

Vastgoedbeleggingen 

Beleggingen in direct vastgoed worden gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde de marktwaarde per 

balansdatum, gebaseerd op door onafhankelijke deskundigen verrichte taxaties. Het directe vastgoed wordt 

jaarlijks door deze deskundigen getaxeerd. Hierbij wordt bij de waardering rekening gehouden met de 

feitelijke verhuursituatie en/of renovatieactiviteiten. Waardeveranderingen van op marktwaarde gewaardeerde 

vastgoedbeleggingen worden verwerkt in de staat van baten en lasten. 

De belangen in beursgenoteerde vastgoedfondsen worden gewaardeerd tegen marktwaarde, zijnde de per 

balansdatum geldende beurskoers. 

 

Aandelen 

Beursgenoteerde aandelen en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd tegen 

marktwaarde, zijnde de beurswaarde per balansdatum. De actuele waarde van niet-beursgenoteerde aandelen 

en participaties in beleggingsfondsen is gebaseerd op het aandeel dat het pensioenfonds heeft in het eigen 

vermogen van het niet-beursgenoteerde aandeel per balansdatum. De intrinsieke waarde wordt ontleend aan 

de op lokale grondslagen gebaseerde en meest recente opgave van de desbetreffende fondsmanagers die 

uitgaan van waardering op marktwaarde. 
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Vastrentende waarden 

Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn 

gewaardeerd tegen marktwaarde, zijnde de beurswaarde per balansdatum. De actuele waarde van niet-

beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beleggingsinstellingen is gebaseerd op het 

aandeel dat het pensioenfonds heeft in het eigen vermogen van de niet-beursgenoteerde vastrentende 

waarde per balansdatum. De intrinsieke waarde wordt ontleend aan de op lokale grondslagen gebaseerde 

meest recente opgave van de desbetreffende fondsmanagers die uitgaan van waardering op marktwaarde. 

 

Derivaten 

Derivaten worden gewaardeerd op reële waarde, te weten de relevante marktnoteringen of, als die niet 

beschikbaar zijn, de waarde die wordt bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare 

waarderingsmodellen. Indien een derivatenpositie negatief is, wordt het bedrag onder de schulden 

verantwoord. Binnen de derivatenportefeuille is sprake van collateralverplichtingen. Afhankelijk van de 

ontwikkeling van de marktwaarde van deze derivaten bestaat hierbij de verplichting van het fonds om 

bepaalde collaterals te verstrekken aan de betreffende tegenpartijen. Het collateral kan zowel stukken als 

cash bevatten. 

 

Overige beleggingen 

Beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende beurskoers.  

Niet-beursgenoteerde (indirecte) beleggingen worden gewaardeerd op de ultimo verslagperiode berekende 

intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde wordt ontleend aan de op lokale grondslagen gebaseerde opgave 

van de desbetreffende fondsmanagers. Onder de overige beleggingen zijn ook de liquide middelen uit 

hoofde van beleggingstransacties opgenomen. 

 

Beleggingen voor risico deelnemers 

De grondslagen voor de waardering van de beleggingen voor risico deelnemers zijn gelijk aan die voor de 

beleggingen voor risico van het pensioenfonds worden aangehouden. 

 

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen 

SNPF heeft de verplichting tot uitkering van de per 31 december 2013 al ingegane 

arbeidsongeschiktheidspensioenen ondergebracht bij N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij 

(De Amersfoortse). Ook is bij deze verzekeraar het arbeidsongeschiktheidsrisico uit hoofde van de vanaf 2014 

geldende pensioenregeling ondergebracht. De vordering uit dit herverzekeringscontract, die zich classificeert 

als een garantiecontract, wordt gelijkgesteld aan de hier tegenoverstaande voorziening voor de 

pensioenverplichtingen. De bepaling van de voorziening wordt gebaseerd op de actuariële grondslagen van 

het fonds. Bij de waardering van de vordering wordt rekening gehouden met de kredietwaardigheid van de 

herverzekeraar. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na eerste 

verwerking worden vorderingen gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde 

indien geen sprake is van transactiekosten) onder aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderingen, 

indien sprake is van oninbaarheid. 
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Liquide middelen 

Liquide middelen worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Onder de liquide middelen zijn opgenomen 

die kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden 

hebben. Zij worden onderscheiden van tegoeden in verband met beleggingstransacties. Liquide middelen uit 

hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de beleggingen. Rekening-courantschulden 

bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 

 

Stichtingskapitaal en reserves 

Stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten 

van het vreemd vermogen, inclusief de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds 

en overige technische voorzieningen, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans 

zijn opgenomen. De statutaire reserves en de overige wettelijke reserves die het pensioenfonds conform 

artikel 2:389 en artikel 2:390 BW vormt, blijken op grond van artikel 2:373 lid 1 BW afzonderlijk uit de balans. 

 

Technische voorzieningen 

 

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds 

De voorziening voor pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds wordt gewaardeerd op actuele 

waarde (marktwaarde). De actuele waarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de beste 

inschatting van toekomstige kasstromen die samenhangen met de op balansdatum onvoorwaardelijke 

pensioenverplichtingen. Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opgebouwde nominale aanspraken 

en de onvoorwaardelijke (toezeggingen tot) toeslagen. De contante waarde wordt bepaald met 

gebruikmaking van de marktrente, waarvoor de actuele rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB 

wordt gebruikt. Bij de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen is uitgegaan van het op de 

balansdatum geldende pensioenreglement en van de over de verstreken deelnemersjaren verworven 

aanspraken. Jaarlijks wordt door het bestuur besloten of toeslagen op de opgebouwde pensioenaanspraken 

worden verleend. Alle per balansdatum bestaande besluiten tot toeslagverlening (ook voor besluiten na 

balansdatum voor zover sprake is van ex-antecondities) zijn bij de berekening inbegrepen. Er wordt geen 

rekening gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen. Bij de vaststelling van de voorziening wordt 

rekening gehouden met verleende premievrijstelling door daarin te betrekken de contante waarde van de 

over de toekomstige deelnemingstijd op te bouwen premievrije pensioenaanspraak. 

 

Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt uitgegaan van voor de toezichthouder acceptabele 

grondslagen, waarbij rekening wordt gehouden met de voorzienbare trend in overlevingskansen. 

De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen: 

x interest: conform de rentetermijnstructuur op basis van de zogenaamde ultimate forward rate (UFR)-

curve zoals gepubliceerd door DNB; 

x sterfte: volgens de AG-prognosetafels 2014; 

x ervaringssterfte: er wordt rekening gehouden met het fondsspecifieke karakter van het 

deelnemersbestand door toepassing van het Willis Towers Watson Ervaringssterftemodel 2014 

gecorrigeerd met correctiefactoren; 

x burgerlijke staat: conform de partnerfrequenties behorend bij de overlevingstafel GVM/GBV 1985-

1990 (AG-tafels) tot de leeftijd van 67 jaar, op de leeftijd van 67 jaar een frequentie van 100%, 

daarna volgens het zogeheten bepaalde partnersysteem; 
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x leeftijdsverschil: het leeftijdsverschil tussen man en vrouw is op drie jaar gesteld (man ouder dan 

vrouw); 

x kosten: voor de opslag inzake kosten wordt 2,2% gehanteerd. 

Binnen de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds is ook de schadelast 

verantwoord voor zieke deelnemers op balansdatum die naar verwachting arbeidsongeschikt worden 

verklaard. 

 

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen 

Uitgaande herverzekeringspremies worden verantwoord in de periode waarop de herverzekering betrekking 

heeft. Vorderingen uit herverzekeringscontracten op risicobasis worden verantwoord op het moment dat de 

verzekerde gebeurtenis zich voordoet. Bij de waardering worden de herverzekerde uitkeringen contant 

gemaakt tegen de rentetermijnstructuur, onder toepassing van de actuariële grondslagen van het 

pensioenfonds. Vorderingen uit herverzekeringscontracten die worden geclassificeerd als garantiecontracten 

worden gelijkgesteld aan de hier tegenoverstaande voorziening voor pensioenverplichtingen. Vorderingen uit 

hoofde van winstdelingsregelingen in herverzekeringscontracten worden verantwoord op het moment van 

toekenning door de herverzekeraar.  

De waarde van het aandeel herverzekeraar is gelijk aan de voorziening herverzekeringsdeel technische 

voorziening. 

 

Voorzieningen voor risico van deelnemers 

De waardering van de voorzieningen voor risico van deelnemers wordt bepaald door de waardering van de 

tegenover deze voorzieningen aangehouden beleggingen. 

 

Overige schulden en overlopende passiva 

Overige schulden en overlopende passiva worden bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na 

eerste verwerking worden schulden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde 

indien geen sprake is van transactiekosten). Kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. 

 

Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

 

Algemeen 

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 voorziening pensioenverplichtingen. 

Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat. 

 

Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers) 

Onder premiebijdragen van werkgevers en werknemers wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte 

c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar verzekerde pensioenen. Premies zijn toegerekend aan de 

periode waarop ze betrekking hebben. Extra stortingen en opslagen op de premie zijn eveneens als 

premiebijdragen verantwoord. 

 

Premiebijdragen risico deelnemers 

Dit betreft ontvangen (vrijwillige spaar)bijdragen van deelnemers in het kader van de beschikbare 

premieregeling. Premies zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
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Beleggingsresultaten voor risico pensioenfonds 

 

Indirecte beleggingsopbrengsten 

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 beleggingsopbrengsten in de staat van baten en 

lasten opgenomen. (In)directe beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking 

hebben. 

 

Directe beleggingsopbrengsten 

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. 

 

Kosten vermogensbeheer 

Onder kosten van vermogensbeheer worden zowel de externe als de daaraan toegerekende interne kosten 

verstaan. Afschrijvingen en andere exploitatiekosten van onroerende zaken in exploitatie zijn in de kosten van 

vermogensbeheer opgenomen. 

 

Verrekening van kosten 

Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn de aan de opbrengsten gerelateerde 

transactiekosten, provisies, valutaverschillen en dergelijke verrekend.  

 

Beleggingsresultaten voor risico deelnemers 

De grondslagen voor bepaling van het resultaat van de beleggingsresultaten voor risico deelnemers zijn 

gelijk aan de grondslagen voor bepaling van het resultaat van de beleggingsresultaten voor risico 

pensioenfonds. 

 

Uitkeringen 

De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De 

pensioenuitkeringen zijn berekend op actuariële grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 

 

Pensioenuitvoeringskosten 

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

 

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds 

 

Pensioenopbouw 

Bij de pensioenopbouw zijn aanspraken en rechten over het boekjaar gewaardeerd naar het niveau op 

balansdatum.   
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Indexering en overige toeslagen 

De toeslag op pensioenrechten en -aanspraken wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het 

pensioenfonds. Het pensioenfonds streeft ernaar de pensioenrechten en -aanspraken jaarlijks aan te passen 

aan de ontwikkeling van het consumentenprijsindexcijfer (afgeleid) van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS). De toeslagverlening is voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslag en er kan op de langere termijn geen 

zekerheid worden gegeven of en in hoeverre toeslagverlening kan plaatsvinden. Een eventuele achterstand in 

de toeslagverlening kan worden ingehaald. Het pensioenfonds streeft ernaar de ingegane pensioenen en de 

premievrije pensioenrechten (gewezen deelnemers) jaarlijks aan te passen aan de ontwikkeling van de 

prijsindex. Ook deze toeslagverlening heeft een voorwaardelijk karakter.  

 

Rentetoevoeging 

De pensioenverplichtingen zijn verhoogd met een rente van 0,159% (2014: 0,379%), op basis van de 

éénjaarsrente van de DNB-curve aan het begin van het verslagjaar. 

 

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten 

Vooraf wordt een actuariële berekening gemaakt van de toekomstige pensioenuitvoeringskosten en 

pensioenuitkeringen die in de voorziening pensioenverplichtingen worden opgenomen. Deze post betreft de 

vrijval ten behoeve van de financiering van de kosten en uitkeringen in het verslagjaar. 

 

Wijziging marktrente 

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 ‘wijziging marktrente’. In 2015 hebben, naast de reguliere rentemutatie, twee aanvullende 

wijzigingen plaatsgevonden. De driemaandsmiddeling is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Daarnaast is 

de UFR-systematiek in juli 2015 gewijzigd. De UFR-wijziging heeft met name gevolgen voor de 

rentetermijnstructuur vanaf twintig jaar. 

 

Wijzigingen actuariële uitgangspunten 

Jaarlijks worden de actuariële grondslagen en/of methoden beoordeeld en mogelijk herzien voor de 

berekening van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Dit betreft onder meer de vergelijking van 

veronderstellingen ten aanzien van sterfte, langleven, arbeidsongeschiktheid met werkelijke waarnemingen, 

zowel voor de gehele bevolking als voor de populatie van het pensioenfonds. De vaststelling van de 

toereikendheid van de voorziening voor pensioenverplichtingen is een inherent onzeker proces, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van schattingen en oordelen door het bestuur van het pensioenfonds. Het effect van 

deze wijzigingen wordt verantwoord in het resultaat op het moment dat de actuariële uitgangspunten 

worden herzien. 

 

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 

Een resultaat op overdrachten kan ontstaan doordat de vrijval van de voorziening plaatsvindt tegen actuariële 

grondslagen van het fonds, terwijl het bedrag dat wordt overgedragen gebaseerd is op de wettelijke factoren 

voor waardeoverdrachten. De tarieven van het pensioenfonds wijken af van de wettelijke tarieven. 
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Overige mutaties voorziening pensioenverplichtingen 

De overige mutaties ontstaan door mutaties in de aanspraken door overlijden, arbeidsongeschiktheid en 

pensioneren. 

 

Mutatie pensioenverplichtingen voor risico deelnemers 

De mutatie pensioenverplichtingen voor risico deelnemers betreft de wijzigingen in de waarde van de 

technische voorziening voor risico deelnemers. 

 

Saldo overdrachten van rechten 

De post saldo overdrachten van rechten bevat het saldo van bedragen uit hoofde van overgenomen dan wel 

overgedragen pensioenverplichtingen. 

 

Overige baten en lasten 

Overige baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is volgens de directe methode opgesteld. Alle ontvangsten en uitgaven worden 

hierbij als zodanig gepresenteerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen kasstromen uit pensioenactiviteiten en 

beleggingsactiviteiten. 
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RISICOPARAGRAAF 

 

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

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

haar financiële verplichtingen (inclusief de door het fonds uitgesproken ambitie). Het belangrijkste 

risico voor het fonds is derhalve het balansrisico (solvabiliteitsrisico): het risico dat het fonds niet aan haar 

verplichtingen kan voldoen. Dit risico komt tot uiting in de variabiliteit van de beleggingen ten opzichte van 

de verplichtingen en vice versa. Het beleggingsbeleid kan daarom niet los worden gezien van de 

ontwikkeling van de verplichtingen. Balansmanagement is de benaming voor deze beoogde integrale aanpak. 

Het balansrisico kan worden uitgesplitst in verschillende risico’s. 

 

In 2013 heeft het bestuur een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. De uitkomsten hiervan vormen mede de 

basis voor het beleid van het fonds en de toelichting hierna. Dit beleid is verwoord in de in 2014 

geactualiseerde Abtn van het fonds. 

Het bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het beheersen van de risico's. 

Deze beleidsinstrumenten betreffen: 

x beleggingsbeleid; 

x premiebeleid; 

x herverzekeringsbeleid; 

x toeslagbeleid. 

 

De keuze en toepassing van beleidsinstrumenten vindt plaats na uitvoerige analyses van de te verwachten 

ontwikkelingen ten aanzien van de verplichtingen en de financiële markten. Daarbij wordt onder meer 

gebruikgemaakt van de continuïteitsanalyse en de Asset & Liability Management-studie (ALM-studie). 

De beleggings- en balansmanagementcommissie heeft in 2014 de ALM-doorrekening van het huidige 

pensioen- en beleggingsbeleid begeleid. Dit is gecombineerd met een continuïteitsanalyse. Hierbij is de 

invloed van beleidsmaatregelen en economische en actuariële risicofactoren op de doelstellingen en 

randvoorwaarden van het fonds inzichtelijk gemaakt. 

De uitkomsten van deze analyses vinden hun weerslag in jaarlijks door het bestuur vast te stellen 

beleggingsrichtlijnen als basis voor het uit te voeren beleggingsbeleid. De beleggingsrichtlijnen geven 

normen en limieten aan waarbinnen de uitvoering van het beleggingsbeleid door de vermogensbeheerders 

moet plaatsvinden. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in mandaatovereenkomsten met de 

vermogensbeheerders. De mandaten zijn gericht op actief/passief vermogensbeheer. 

 

Solvabiliteitsrisico's 

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 op basis van zowel algemeen geldende normen als specifieke normen die door de toezichthouder 

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

fonds de premiebijdrage moet verhogen en het risico dat er geen ruimte beschikbaar is voor een eventuele 

toeslagverlening op opgebouwde pensioenrechten. In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn dat het 

fonds verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten moet verminderen. 
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De dekkingsgraad heeft zich als volgt ontwikkeld: 

 

   

  2015  2014 

  %  % 

     

Dekkingsgraad per 1 januari  109,6  106,7 

Premie  -0,3  0,2 

Uitkering  0,3  0,2 

Beleggingsrendementen (exclusief renteafdekking)  0,4  20,7 

Wijziging rentetermijnstructuur voorziening pensioenverplichtingen -6,4  -17,4 

Aanpassing grondslagen  0,1  -0,9 

Overige oorzaken  0,2  0,1 

     

Dekkingsgraad per 31 december  103,9  109,6 

 

 

Om het solvabiliteitsrisico te beheersen, dient het fonds buffers in het vermogen aan te houden. De omvang 

van deze buffers (de buffers plus de pensioenverplichtingen vormen samen het vereist vermogen) wordt 

vastgesteld met de door DNB voorgeschreven solvabiliteitstoets (S-toets). Deze toets bevat een kwantificering 

van de bestuursvisie op de fondsspecifieke restrisico's (na afdekking). 

 

De berekening van het vereist eigen vermogen en het hieruit voortvloeiende surplus/tekort aan het einde van 

het boekjaar is als volgt: 

 

    2015  2014 

    %  % 

       

S1 Renterisico    2,3  2,9 

S2 Risico zakelijke waarden   9,3  7,5 

S3 Valutarisico    0,7  1,4 

S4 Grondstoffenrisico    -  - 

S5 Kredietrisico    2,3  0,7 

S6 Verzekeringstechnisch risico   3,9  3,8 

S7 Liquiditeitsrisico    -  - 

S8 Concentratierisico    -  - 

S9 Operationeel risico    -  - 

S10 Actief risico    -  - 

Diversificatie-effect    -6,0  -6,0 

       

Totaal    12,5  10,1 

 

 

Het vereist eigen vermogen is bepaald als de wortel van: S1²+S2²+(0,5x2xS1xS2)+S3²+S4²+S5²+S6²+S10². 
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  2015  2014 

 

Voorziening pensioenverplichting 

  

1.405.796 

  

1.347.225 

     

     

Benodigde buffer vereist eigen vermogen (12,5%; 2014 (10,1%)) 175.725  136.070 

Aanwezig kapitaal (totaal activa -/- schulden)  55.490  128.731 

Tekort  120.235  7.339 

 

 

De buffers zijn berekend op basis van de standaardmethode waarbij voor de samenstelling van de 

beleggingen wordt uitgegaan van de strategische beleggingsmix in de evenwichtssituatie. 

 

Beleggingsrisico 

De belangrijkste beleggingsrisico's betreffen het markt-, krediet- en liquiditeitsrisico. Het marktrisico is uit te 

splitsen in renterisico, valutarisico en prijs(koers)risico. Marktrisico wordt gelopen op de verschillende 

beleggingsmarkten waarin het pensioenfonds op basis van het vastgestelde beleggingsbeleid actief is. De 

beheersing van het risico is geïntegreerd in het beleggingsproces. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid 

kunnen zich voorts risico's manifesteren uit hoofde van de geselecteerde managers en bewaarbedrijven 

(zogeheten manager- en custodyrisico) en de juridische bepalingen omtrent gebruikte instrumenten en de 

uitvoeringsovereenkomst (juridisch risico). Het marktrisico wordt beheerst doordat met de 

vermogensbeheerder specifieke mandaten zijn afgesproken, die in overeenstemming zijn 

met de beleidskaders en richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld door het bestuur. Het bestuur monitort de 

mate van naleving van deze mandaten. De marktposities worden periodiek gerapporteerd. 

 

Renterisico (S1) 

Renterisico is het risico dat de waarde van de portefeuille vastrentende waarden en de waarde van de 

pensioenverplichtingen veranderen door ongunstige veranderingen in de marktrente. Maatstaf voor het 

meten van rentegevoeligheid is de duration. De duration is de gewogen gemiddelde resterende looptijd in 

jaren. 

 

Op balansdatum is de duration van de beleggingen aanzienlijk korter dan de duration van de verplichtingen. 

Er is derhalve sprake van een zogenaamde 'duration-mismatch'. Dit betekent dat bij een rentestijging de 

waarde van beleggingen minder snel daalt dan de waarde van de verplichtingen (bij toepassing van de 

actuele marktrentestructuur). Hierdoor stijgt de dekkingsgraad. Bij een rentedaling zal de waarde van de 

beleggingen minder snel stijgen dan de waarde van de verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad daalt. 

Het beleid van het fonds is erop gericht om de 'duration-mismatch' te verkleinen door het renterisico voor 

80,0% af te dekken (2014: 80,0%). Het fonds realiseert dit met een matchingsportefeuille die in beheer is bij 

Syntrus Achmea Vermogensbeheer. 
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De duration en het effect van de renteafdekking kunnen als volgt worden samengevat: 

 

Duration balansposities 2015 2014 

 € duration € duration 

Vastrentende waarden exclusief derivaten 967.694 11,3 935.869 12,5 

Vastrentende waarden inclusief derivaten 980.085 16,6 979.595 17,0 

Pensioenverplichtingen 1.405.796 18,3 1.347.225 18,0 

     

     
     

Vastrentende waarden naar looptijd 2015 2014 

 Resterende looptijd € % € % 

 < 1 jaar 21.666 2,2 6.337 0,7 

 > 1 jaar en < 5 jaar 169.000 17,5 138.411 14,8 

 > 5 jaar en < 10 jaar 140.876 14,6 145.949 15,6 

 > 10 jaar en < 20 jaar 636.152 65,7 645.172 68,9 

 Totaal  967.694 100,0 935.869 100,0 

     

 

De presentatie van de vastrentende waarden bij bovenstaande looptijden hangt samen met het 

langetermijnkarakter van de investeringen van het pensioenfonds en het hiermee samenhangende beleid. 

Ook de vergelijking met de looptijden van de verplichtingen, zoals in onderstaand overzicht weergegeven, 

ligt hieraan ten grondslag. 

 

Verplichtingen naar looptijd 2015 2014 

 Resterende looptijd € % € %  

 < 5 jaar 189.259 13,5 225.311 16,7 

 > 5 jaar en < 10 jaar 226.093 16,1 213.961 15,9 

 > 10 jaar en < 20 jaar 382.500 27,2 353.618 26,3 

 > 20 jaar 607.944 43,2 554.335 41,1 

 Totaal  1.405.796 100,0 1.347.225 100,0 

     

 

Risico zakelijke waarden (S2) 

Het risico zakelijke waarden is het risico dat de waarde van de zakelijke waarden (voornamelijk aandelen, 

beursgenoteerd indirect vastgoed en converteerbare obligaties) verandert door veranderingen in de 

marktprijzen voor deze waarden. Het structurele marktrisico wordt beheerst binnen het ALM-proces. Daarin 

wordt een zodanige beleggingsmix vastgesteld dat het marktrisico acceptabel is. De feitelijke beleggingsmix 

mag binnen vastgestelde bandbreedtes afwijken van de ALM-beleggingsmix. Voor de beheersing van het 

marktrisico in samenhang met het renterisico wordt gebruikgemaakt van derivaten. 
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Valutarisico (S3) 

Het pensioenfonds heeft besloten om de valuta-afdekking plaats te laten vinden met behulp van een apart 

valuta-overlaymandaat, beheerd door Syntrus Achmea Vermogensbeheer (tevens de beheerder van de 

matchingportefeuille). Alleen de beleggingscategorieën aandelen en private equity zijn onderhevig aan het 

valutarisico. Het valutarisico van beleggingen in ontwikkelde aandelenmarkten wordt volledig afgedekt door 

valuta's die een materiële impact kunnen hebben op de waarde van de portefeuille. Het betreft de 

Amerikaanse dollar (USD), Japanse yen (JPY), Britse pond (GBP), Canadese dollar (CAD), Zwitserse frank (CHF) 

en de Australische dollar (AUD). Het valutarisico van beleggingen in opkomende markten en private equity 

wordt niet afgedekt. Het totaalbedrag dat niet in euro wordt belegd, bedraagt ultimo jaar 2015 circa 24,6% 

(2014: 24,6%) van de beleggingsportefeuille en is voor 77,6% (2014: 74,0%) afgedekt door de euro. 

 

De valutapositie per 31 december 2015 vóór en na afdekking door valutaderivaten is als volgt weer te geven: 

 

Valuta-afdekking   2015 2014 

 Voor Valuta- Netto Netto 

 afdekking derivaten positie (na) positie (na) 

 Euro 1.057.409 273.916 1.331.325 1.327.872 

     

  Britse pond 26.438 -23.772 2.666 4.180 

  Japanse yen 28.138 -28.016 122 434 

  Amerikaanse dollar 219.988 -188.532 31.456 42.031 

  Overige 72.038 -28.786 43.252 44.590 

 Niet euro 346.602 -269.106 77.496   91.235 

 Totaal in € 1.404.011 4.810 1.408.821 1.419.107 

     

 

In de solvabiliteitstoets van het fonds is in de buffers voor het valutarisico rekening gehouden met 

bovenstaande valutaposities en afdekkingen. 

 

Prijsrisico 

Prijsrisico is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van marktprijzen. Het wordt veroorzaakt 

door factoren gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren. 

Het prijsrisico wordt gemitigeerd door diversificatie die onder meer is vastgelegd in de strategische 

beleggingsmix van het fonds. In aanvulling hierop maakt het fonds voor afdekking van het prijsrisico gebruik 

van afgeleide financiële instrumenten (derivaten), zoals opties en futures. 

Naast de strategische mix heeft het fonds in het mandaat aan de vermogensbeheerders richtlijnen opgesteld 

voor het maximale percentage dat namens het fonds in een sector, land of tegenpartij mag worden belegd. 

Naleving van deze richtlijnen vindt plaats door monitoring door het bestuur op basis van onafhankelijke 

rapportages van custodian KAS BANK. 
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De segmentatie van de totale beleggingsportefeuille naar regio is als volgt: 

 

Verdeling beleggingsportefeuille naar regio 2015 2014 

 € % € % 

Nederland en andere EU-landen 1.018.926 71,6 998.960 69,9 

Europa, niet EU-landen 22.087 1,6 22.630 1,6 

Noord-Amerika 260.945 18,4 254.708 17,9 

Centraal- en Zuid-Amerika 6.217 0,4 8.247 0,6 

Azië/Oceanië 20.795 1,5 23.129 1,6 

Overig 78.887 5,6 75.089 5,3 

     

Subtotaal vastrentende waarden, vastgoed en 

aandelen 

1.407.857 99,1 1.382.763 96,9 

Derivaten 12.393 0,9 43.793 3,1 

Totaal 1.420.250 100,0 1.426.556 100,0 

     

 

Nadere verdeling vastgoed naar sector         2015 2014 

 € % € % 

Kantoren 7.755 44,0 7.150 43,6 

Participaties in vastgoedmaatschappijen 9.870 56,0 9.257 56,4 

Totaal  17.625 100,0 16.407 100,0 

     

 

Specifieke financiële instrumenten (derivaten) 

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruikgemaakt van financiële derivaten. Hoofdregel die 

hierbij geldt, is dat derivaten uitsluitend worden gebruikt voor zover dit passend is binnen het 

beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Derivaten worden hoofdzakelijk gebruikt om de hiervoor vermelde 

vormen van marktrisico zo veel mogelijk af te dekken. 

Derivaten hebben als voornaamste risico het kredietrisico. Dit risico wordt beperkt door alleen transacties aan 

te gaan met goed te boek staande partijen en door zoveel mogelijk te werken met onderpand. 

Gebruik kan worden gemaakt van onder meer de volgende instrumenten: 

x futures: dit zijn standaard beursgenoteerde instrumenten waarmee snel posities kunnen worden 

gewijzigd. Futures worden gebruikt voor het tactische beleggingsbeleid. Tactisch beleggingsbeleid is 

slechts zeer beperkt mogelijk binnen de grenzen van het strategische beleggingsbeleid; 

x putopties op aandelen: dit betreft al dan niet beursgenoteerde opties waarmee het pensioenfonds 

het neerwaartse koersrisico van de aandelenportefeuille kan beperken. Voor deze opties wordt bij de 

verwerving een premie betaald die onder meer afhankelijk is van het actuele koersniveau van de 

onderliggende index, de looptijd van de opties en de uitoefenprijs van de opties; 

x valutatermijncontracten: dit zijn met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting 

wordt aangegaan tot het verkopen van een valuta en de aankoop van een andere valuta, tegen een 

vooraf vastgestelde prijs en op een vooraf vastgestelde datum. Door middel van 

valutatermijncontracten worden valutarisico’s afgedekt; 
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x swaps: dit betreft met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt 

aangegaan tot het uitwisselen van rentebetalingen over een nominale hoofdsom. Door middel van 

swaps kan het pensioenfonds de rentegevoeligheid van de portefeuille beïnvloeden. 

 

Derivatenposities per 31 december 2015       

Type Contract Gemiddelde Contract Saldo Positieve Negatieve 

 looptijd omvang waarde waarde waarde 

Interest Rate Swap t/m 16-10-2045 283.700 7.581 18.729 11.148 

Future  63.800    

Aandelen right t/m 18-03-2016 8 2 2 0 

FX Forward t/m 22-02-2016 273.869 4.810 5.091 281 

Totaal  621.377 12.393 23.822 11.429 

      

      

Derivatenposities per 31 december 2014     

Type Contract Gemiddelde Contract Saldo Positieve Negatieve 

 looptijd omvang waarde waarde waarde 

Interest Rate Swap t/m 18-07-2044 348.200 50.819 50.819 0 

Aandelen right t/m 21-05-2015 85 67 67 0 

FX Forward t/m 20-02-2015 270.705 -7.093 356 7.449 

Totaal  618.990 43.793 51.242 7.449 

      

 

Kredietrisico (S5) 

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

betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer 

worden gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito's worden geplaatst, 

marktpartijen waarmee Over-The-Counter (OTC)-derivatenposities worden aangegaan en aan bijvoorbeeld 

herverzekeraars. 

 

Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft 

betrekking op het risico dat partijen, waarmee het fonds transacties is aangegaan, niet meer in staat zijn hun 

tegenprestatie te verrichten. Hierdoor lijdt het fonds financiële verliezen. 

Beheersing van dit risico door het fonds vindt plaats door het stellen van limieten aan tegenpartijen op 

totaalniveau. Dat wil zeggen met inachtneming van alle posities die een tegenpartij heeft jegens het fonds. 

Denk aan het vragen van extra zekerheden zoals onderpand en dergelijke bij hypothecaire geldleningen en 

het uitlenen van effecten en het hanteren van prudente verstrekkingsnormen bij hypothecaire geldleningen. 

Ter afdekking van het settlementrisico wordt door het fonds enkel belegd in markten waar een voldoende 

betrouwbaar clearing- en settlementsysteem functioneert. Voordat in nieuwe markten wordt belegd, wordt 

eerst onderzoek gedaan naar de waarborgen op dit gebied. Voor niet-beursgenoteerde beleggingen, met 

name OTC-derivaten, wordt door het fonds enkel gewerkt met tegenpartijen waarmee ISDA/CSA-

overeenkomsten zijn afgesloten. Hierdoor wordende posities van het fonds adequaat afgedekt door 

onderpand. 
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Verdeling vastrentende waarden naar regio              2015               2014 

 € % € % 

Nederland en andere EU-landen 910.299 94,1 886.779 94,7 

Europa, niet EU-landen 6.028 0,6 6.123 0,7 

Noord-Amerika 41.005 4,2 31.299 3,3 

Overig 10.362 1,1 11.668 1,3 

Totaal 967.694 100,0 935.869 100,0 

     

 

Verdeling vastrentende waarden naar sectoren  2015                  2014 

 € % € % 

Energie 12.904 1,3 13.333 1,4 

Bouw en grondstoffen 6.658 0,7 6.241 0,7 

Industrie 12.502 1,3 12.954 1,4 

Duurzame consumentengoederen 23.892 2,5 21.816 2,3 

Consumentengebruiksgoederen 16.546 1,7 17.332 1,9 

Gezondheidszorg 2.716 0,3 2.727 0,3 

Financiële dienstverlening 113.855 11,8 107.402 11,5 

Informatietechnologie 3.487 0,4 4.660 0,5 

Telecommunicatie 25.607 2,7 25.985 2,8 

Nutsbedrijven 4.461 0,5 7.318 0,8 

Overheid en overheidsinstellingen 736.944 76,2 706.439 75,5 

Overig 8.122 0,6 9.662 1,0 

Totaal 967.694 100,0 935.869 100,0 

     

     

Kredietwaardigheid vastrentende portefeuille                              2015                                 2014 

naar rating categorie (S&P, Moody's en Fitch) 

 € % € % 

AAA 608.038 62,8 590.088 63,1 

AA 140.434 14,5 121.198 13,0 

A 62.207 6,4 63.391 6,8 

BBB 140.573 14,5 147.302 15,7 

<BBB 7.018 0,8 13.401 1,4 

Not rated 9.424 1,0 489 0,1 

Totaal 967.694 100,0 935.869 100,0 

     

 

Verzekeringstechnisch (actuariële) risico (S6) 

Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat voortvloeit uit mogelijke afwijkingen van actuariële 

inschattingen die worden gebruikt voor de vaststelling van de technische voorzieningen en de hoogte van de 

premie. De belangrijkste actuariële risico's zijn de risico's van langleven, overlijden (kortleven), 

arbeidsongeschiktheid en het toeslagrisico. 
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Langlevenrisico 

Het langlevenrisico is het belangrijkste verzekeringstechnische risico. Langlevenrisico is het risico dat 

deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van de voorziening 

pensioenverplichtingen. Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de 

uitkering van de pensioenverplichtingen. Door toepassing van prognosetafels met adequate correcties voor 

ervaringssterfte is het langlevenrisico nagenoeg geheel verdisconteerd in de waardering van de 

pensioenverplichtingen. 

 

Overlijdensrisico 

Het overlijdensrisico betekent dat het fonds in geval van overlijden mogelijk een nabestaandenpensioen moet 

toekennen waarvoor door het fonds geen voorzieningen zijn getroffen. Dit risico kan worden uitgedrukt in 

risicokapitalen. 

 

Arbeidsongeschiktheidsrisico 

Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het fonds voorzieningen moet treffen voor 

premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen 

(schadereserve). Het risico van arbeidsongeschiktheid is herverzekerd bij De Amersfoortse. Daarmee heeft het 

fonds het risico van arbeidsongeschiktheid sterk gemitigeerd. Als restrisico blijft de dekking van risico's, die 

niet onder de polisvoorwaarden van de herverzekeraar vallen, aanwezig. 

 

Toeslagrisico 

Het toeslagrisico omvat het risico dat de ambitie van het bestuur om toeslagen op de pensioenen toe te 

kennen, in relatie tot de algemene prijsontwikkeling, niet kan worden gerealiseerd. De mate waarin dit kan 

worden gerealiseerd is afhankelijk van de ontwikkelingen in de rente, beleggingsrendementen, looninflatie en 

demografie (beleggings- en actuariële resultaten). De hoogte van de dekkingsgraad van het fonds is 

uiteindelijk bepalend. 

 

Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de toeslagverlening voorwaardelijk is. De zogenaamde reële 

dekkingsgraad geeft inzicht in de mate waarin toeslagen kunnen worden toegekend (ook wel aangeduid als 

de toeslagruimte). Voor het bepalen van de reële dekkingsgraad worden de onvoorwaardelijke nominale 

pensioenverplichtingen verdisconteerd tegen een reële, in plaats van nominale, rentetermijnstructuur. Omdat 

er op dit moment geen markt voor financiële instrumenten aanwezig is waaruit de reële rentetermijnstructuur 

kan worden afgeleid, wordt gebruikgemaakt van een benaderingswijze. 

 

Liquiditeitsrisico (S7) 

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

worden omgezet in liquide middelen, waardoor het pensioenfonds op korte termijn niet aan zijn 

verplichtingen kan voldoen. Waar de overige risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen 

(solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere termijn. Dit risico kan worden beheerst door in het strategische 

en tactische beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de liquiditeitsposities. Er moet eveneens 

rekening worden gehouden met de directe beleggingsopbrengsten, andere inkomsten zoals premies en 

uitgaven voor de bedrijfsvoering. 
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Concentratierisico (S8) 

Concentraties kunnen ertoe leiden dat het fonds bij grote veranderingen in bijvoorbeeld de waardering 

(marktrisico) of de financiële positie van een tegenpartij (kredietrisico) grote (veelal financiële) gevolgen 

hiervan ondervindt. Concentratierisico's kunnen optreden bij een concentratie in de beleggingsportefeuille in 

producten, regio's of landen, economische sectoren of tegenpartijen. Naast concentraties in de 

beleggingsportefeuille kan ook sprake zijn van concentraties in de verplichtingen en de uitvoering. 

Om concentratierisico's in de beleggingsportefeuille te beheersen, maakt het bestuur gebruik van 

diversificatie en limieten voor beleggen in landen, regio's, sectoren en tegenpartijen. Deze uitgangspunten 

zijn door het fonds vastgesteld op basis van de ALM-studie. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de 

contractuele afspraken met de vermogensbeheerders en het bestuur monitort op kwartaalbasis de naleving 

hiervan. 

 

De spreiding in de beleggingsportefeuille is weergegeven in de tabel die is opgenomen bij de toelichting op 

het kredietrisico. Grote posities kunnen een bron van concentratierisico zijn. Om te bepalen welke posities  

dit betreft, worden per beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur opgeteld. Als grote 

positie wordt aangemerkt elke positie die meer dan 2% van het balanstotaal uitmaakt. 

 

Posities groter dan 2% van het balanstotaal 2015 2014 

 € % € % 

Aandelen     

BlackRock Emerging Markets Index Fund 32.221 2,2 36.045 2,4 

Robeco Feeder Global Private Equity III 34.224 2,3 37.619 2,5 

Schroder Private Equity Fund of Funds IV 30.693 2,1 33.761 2,3 

Totaal 97.138 6,6 107.425 7,2 

     

Vastrentende waarden     

Obligaties Duitse Staat 328.793 22,3 272.996 18,4 

Obligaties Franse Staat 52.856 3,6 107.988 7,3 

Obligaties Nederlandse Staat 287.202 19,5 180.794 12,2 

Obligaties Oostenrijkse Staat 73.222 5,0 71.816 4,8 

Obligatie Finse Staat 0 - 66.765 4,5 

AEAM European Credit Fund 69.646 4,7 69.923 4,7 

Totaal 811.719 55,1 770.282 51,9 

     

 

Operationeel risico (S9) 

Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van 

gegevens, het verloren gaan van informatie, fraude en dergelijke. Deze risico's worden door het 

pensioenfonds beheerst door het stellen van hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering 

zijn betrokken. 
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De beleggingsportefeuille is ondergebracht bij verschillende vermogensbeheerders. Met deze partijen zijn 

overeenkomsten en servicelevelovereenkomsten (SLA’s) gesloten. De afhankelijkheid van deze partijen wordt 

beheerst doordat de bewaring van de stukken uit de portefeuille is ondergebracht bij custodian KAS BANK. 

De pensioenuitvoering is uitbesteed aan pensioenuitvoerder TKP Pensioen. Met TKP Pensioen is een 

uitbestedingsovereenkomst en een service level overeenkomst gesloten. Het bestuur beoordeelt jaarlijks de 

kwaliteit van de uitvoering van de vermogensbeheerders en TKP Pensioen door middel van 

performancerapportages (alleen vermogensbeheerders), SLA-rapportages, In Control Statement (TKP) en 

onafhankelijk getoetste interne beheersingsrapportages (ISAE 3402-rapportages). 

Aangezien hiermee sprake is van adequate beheersing van de operationele risico's, houdt het pensioenfonds 

hiermee geen rekening in de solvabiliteitstoets. 

 

Systeemrisico 

Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer 

naar behoren functioneert, waardoor beleggingen van het fonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al 

dan niet tijdelijk, hun waarde kunnen verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit risico voor het fonds 

niet beheersbaar. Het systeemrisico maakt geen onderdeel uit van de door DNB voorgeschreven 

solvabiliteitstoets. 
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TOELICHTING OP DE BALANS   

(bedragen x € 1.000) 

 
ACTIVA 

 

Beleggingen voor risico pensioenfonds 

    2015  2014 

       

(1) VASTGOEDBELEGGINGEN 

De post vastgoedbeleggingen bestaat uit: 

       

Directe vastgoedbeleggingen 7.755  7.150  

Indirecte vastgoedbeleggingen  

(participaties in beleggingsinstellingen) 9.870  9.257  

       

Waarde 31 december 17.625  16.407 

 

Het verloop van de vastgoedbeleggingen is als volgt: 

       

Waarde 1 januari 16.407  11.455  

Aankopen 478  14.104  

Verkopen -710  -11.045  

Waardeontwikkeling -1.463  1.893  

Overige mutaties 2.913  0  

       

Waarde 31 december 17.625  16.407 

 

In de directe vastgoedportefeuille is een kantoorpand ter waarde van € 7.755 (2014: € 7.150) opgenomen. Dit 

betreft het kantoorpand aan het Spui 184-192 alsmede Ammunitiehaven 21 te Den Haag. In 2015 heeft een 

revitalisatie van het pand plaatsgevonden voor € 2.913. Door afronding van de revitalisatie en 

waardeontwikkeling is de waarde van het pand toegenomen. In de jaarrekening zijn deze kosten in mindering 

gebracht op het indirect beleggingsresultaat vastgoed. Per ultimo boekjaar bedraagt alleen deze post meer 

dan 5% van de beleggingscategorie vastgoedbeleggingen. 

    2015  2014 

       

(2) AANDELEN 

De post aandelen bestaat uit: 

       

Beursgenoteerde aandelen 301.439  300.850  

Private equity aandelen 64.917  71.380  

Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde  

Aandelenbeleggingsfondsen 32.221  36.045  

       

Waarde 31 december 398.577  408.275 
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   2015 2014 

       

Het verloop van de aandelen is als volgt: 

       

Waarde 1 januari 408.275  360.280  

Aankopen 11.002  553.250  

Verkopen -56.054  -571.037  

Waardeontwikkeling 35.354  65.782  

       

Waarde 31 december 398.577  408.275 

 

Posities groter dan 5%                        2015           2014 

 € % € % 

Aandelen     

BlackRock Emerging Markets Index Fund 32.221 8,1 36.045 8,8 

Robeco Feeder Global Private Equity III 34.224 8,6 37.619 9,2 

Schroder Private Equity Fund of Funds IV 30.693 7,7 33.761 8,3 

Totaal 97.138 24,4 107.425 26,3 

     

 

    2015  2014 

       

(3) VASTRENTENDE WAARDEN 

De post vastrentende waarden bestaat uit: 

       

Obligaties 895.937  863.449  

Leningen op schuldbekentenis 2.111  2.497  

Beursgenoteerde beleggings- 

instellingen die beleggen in  

vastrentende waarden 69.646  69.923  

       

Waarde 31 december 967.694  935.869 

       

Het verloop van de vastrentende waarden is als volgt: 

       

Waarde 1 januari 935.869  810.551  

Aankopen 337.412  2.432.240  

Verkopen -287.643  -2.443.794  

Waardeontwikkeling -17.944  136.872  

       

Waarde 31 december 967.694  935.869 
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Posities groter dan 5%              2015                2014 

 € % € % 

Vastrentende waarden     

Obligaties Duitse Staat 328.793 34,0 272.996 29,2 

Obligaties Franse Staat 52.856 5,5 107.988 11,5 

Obligaties Nederlandse Staat 287.202 29,7 180.794 19,3 

Obligaties Oostenrijkse Staat 73.222 7,6 71.816 7,7 

Obligatie Finse Staat 0 - 66.765 7,1 

AEAM European Credit Fund 69.646 7,1 69.923 7,5 

Totaal 811.719 83,9 770.282 82,3 

     

 

    2015  2014 

       

(4) DERIVATEN 

De post derivaten bestaat uit: 

Valutaderivaten 5.091  356  

Rentederivaten 18.729  50.819  

Aandelenderivaten 2  67  

       

Waarde 31 december 23.822  51.242 

       

Het verloop van de derivaten is als volgt: 

       

Waarde 1 januari 51.242  6.744  

Aankopen 48  585  

Verkopen 13.079  -4.696  

Waardeontwikkeling -44.527  44.564  

Overige mutaties 3.980  4.045  

       

Waarde 31 december 23.822  51.242 

 

Het bedrag van € 3.980 (2014: € 4.045) dat bij derivaten onder overige mutaties is opgenomen, betreft het 

waardeverschil van de derivaten die bij de passiva zijn opgenomen tussen 2015 en 2014. De overige mutaties 

bij de overige beleggingen betreffen saldomutaties in de liquide middelen. 

 

De verkopen inzake derivaten bedragen € 13.079 door de expiratie van derivaten. 
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    2015  2014 

       

(4) OVERIGE BELEGGINGEN 

De post overige beleggingen bestaat uit: 

       

Liquide middelen 12.532  14.763  

       

Waarde 31 december 12.532  14.763 

 

 

Secrurities Landing 

Het pensioenfonds heeft geen actief securities lending programma. 

 

Schattingen en oordelen 

Zoals vermeld in de toelichting zijn de beleggingen van het pensioenfonds nagenoeg allemaal gewaardeerd 

tegen de actuele waarde per balansdatum en is het over het algemeen mogelijk en gebruikelijk om de 

actuele waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen. Voor sommige andere 

financiële instrumenten, zoals beleggingsvorderingen en -schulden, geldt dat de boekwaarde de actuele 

waarde benadert als gevolg van het kortetermijnkarakter van de vorderingen en schulden. De boekwaarde 

van alle activa en de financiële verplichtingen op balansdatum benaderen de actuele waarde. 

Voor de meerderheid van de financiële instrumenten maakt het pensioenfonds gebruik van marktnoteringen. 

Bepaalde financiële instrumenten, zoals bijvoorbeeld derivaten, zijn echter gewaardeerd met waarderings-

modellen en -technieken, inclusief verwijzing naar de huidige reële waarde van vergelijkbare instrumenten. 

 

Uitsplitsing actuele waarde naar waarderingsmethode 

Per 31 december 2015 Genoteerde Onafhankelijke NCW- Andere Totaal 

  marktprijzen         taxaties berekening methode  

Vastgoedbeleggingen 9.870 7.755 0 0 17.625 

Aandelen 301.436 0 0 97.141 398.577 

Vastrentende waarden 895.937 0 2.111 69.646 967.694 

Derivaten* 0 0 12.391 2 12.393 

Overige beleggingen 12.532 0 0 0 12.532 

Totaal 1.219.775 7.755 14.502 166.789 1.408.821 
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Uitsplitsing actuele waarde naar waarderingsmethode 

Per 31 december 2014 Genoteerde Onafhankelijke NCW- Andere Totaal 

  marktprijzen         taxaties berekening methode  

Vastgoedbeleggingen 9.257 7.150 0 0 16.407 

Aandelen 300.669 0 0 107.605 408.275 

Vastrentende waarden 862.724 0 2.497 70.648 935.869 

Derivaten* 11 0 43.726 57 43.793 

Overige beleggingen 14.763 0 0 0 14.763 

Totaal 1.187.424 7.150 46.223 178.310 1.419.107 

      

 

* In bovenstaande levelverdeling zijn de negatieve derivaten (2015: € 11.429; 2014: € 7.449) meegenomen. 

 

Schattingen van de actuele waarde zijn een momentopname, gebaseerd op de marktomstandigheden en de 

beschikbare informatie over het financiële instrument. Deze schattingen zijn van nature subjectief en bevatten 

onzekerheden en een significante oordeelsvorming. 

 

    2015  2014 

       

(6) BELEGGINGEN VOOR RISICO DEELNEMER 

       

Waarde 31 december 57  21 

       
De belegging voor risico deelnemers is met ingang van 2014 vormgegeven via het beleggen in diverse Life 

Cycles bij TKP Investments BV. Per Life Cycle verschilt de verhouding tussen vastrentende waarden, aandelen 

en geldmarktbeleggingen, waardoor elke Life Cycle zijn eigen risicoprofiel kent. 

 

       
    2015  2014 

       

(7) HERVERZEKERINGSDEEL TECHNISCHE VOORZIENING 

       

Waarde 31 december 27.610  24.675 

 
 

      

 

De vordering uit dit herverzekeringscontract, dat zich classificeert als een garantiecontract, wordt gelijkgesteld 

aan de hier tegenoverstaande voorziening voor pensioenverplichtingen. De bepaling van de vordering wordt 

gebaseerd op de actuariële grondslagen van het fonds. Bij de waardering van de vordering wordt rekening 

gehouden met de kredietwaardigheid van de herverzekeraar. Op de vordering heeft geen afslag 

plaatsgevonden. 
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    2015  2014 

       

(8) VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 

De post vorderingen en overlopende activa bestaat uit: 

       

Vorderingen op werkgevers 1.262  1.154  

Vorderingen op deelnemers 0  2  

Beleggingsdebiteuren 20.128  20.688  

Overige vorderingen en overlopende passiva 553  284  

       

Waarde 31 december 21.943  22.128 

 

Het verloop van de post vorderingen op werkgevers is als volgt: 

       

Waarde per 1 januari  

vorderingen op werkgevers 

 

1.469 

  

2.223 

 

Mutatie vorderingen -3  -754  

Waarde 31 december 

vorderingen op werkgevers 

    

1.466 

  

1.469 

     

Waarde per 1 januari dubieuze debiteuren -315  -485  

Nagekomen baten/afgeschreven vorderingen -1  0  

Vrijval ten gunste van de rekening van baten 

en lasten 

 

112 

  

170 

 

Waarde 31 december dubieuze debiteuren -204  -315  

       

Waarde 31 december 1.262  1.154 

 

De voorziening betreft de overgenomen betalingsregelingen en debiteuren van vóór 1 januari 2014. 

Deze overname is voor 100% voorzien. De vrijval is het gevolg van betalingen op de betalingsregelingen. 

       

De post beleggingsdebiteuren is als volgt opgebouwd: 

Vorderingen inzake vastgoedbeleggingen 36  0  

Vorderingen inzake aandelen 372  452  

Vorderingen inzake vastrentende waarden 16.887  15.920  

Vorderingen inzake overige beleggingen 46  0  

Vorderingen inzake derivaten 2.787  4.316  

       

Totaal 20.128  20.688 

 

De vorderingen inzake vastrentende waarden betreffen opgelopen interest. Op de vordering is geen 

voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht. 
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    2015  2014 

       

(9) OVERIGE ACTIVA 

De post overige activa bestaat uit: 

       

Banktegoeden 5.259  12.910  

       

Waarde 31 december 5.259  12.910 

 

De banktegoeden staan ter vrije beschikking van het pensioenfonds.   
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PASSIVA 

       
    2015  2014 

       

(10) STICHTINGSKAPITAAL EN RESERVES 

Het verloop van de algemene reserve is als volgt: 

Waarde 1 januari 128.731  76.575  

Aandeel fondsresultaat -73.241  52.156  

       

Waarde 31 december 55.490  128.731 

       

Dekkingsgraad, vermogenspositie en herstelplan 

De dekkingsgraad is per ultimo jaar als volgt: 

Nominale dekkingsgraad (%) 103,9  109,6 

Reële dekkingsgraad (%) 86,0  n.b. 

Beleidsdekkingsgraad (%) 105,3  109,3 

 

De (nominale) dekkingsgraad van het pensioenfonds wordt berekend door op balansdatum het balanstotaal 

minus de kortlopende schulden te delen door de technische voorzieningen zoals opgenomen in de balans. 

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de (nominale) dekkingsgraden 

naar de meest actuele inzichten over de laatste twaalf maanden. Bij het berekenen van de reële 

dekkingsgraad van het pensioenfonds wordt ten behoeve van deze berekening de voorziening 

pensioenverplichtingen herrekend rekening houdend met de verwachte loon- en prijsinflatie. 

Voor het bepalen van het vereist eigen vermogen (de solvabiliteitstoets) maakt het pensioenfonds gebruik 

van het standaardmodel. Het bestuur acht het gebruik van het standaardmodel passend voor de risico's van 

het pensioenfonds. De uitkomsten van de solvabiliteitstoets zijn opgenomen in de risicoparagraaf. 

 

Op basis hiervan bedraagt het (minimaal) vereist eigen vermogen op 31 december: 

 

Aanwezig eigen vermogen 55.490  128.731 

Minimaal vereist eigen vermogen 61.855  59.278 

Vereist eigen vermogen 175.725  136.070 

       
De vermogenspositie van het pensioenfonds kan op basis van bovenstaande cijfers en de actuele 

dekkingsgraad worden gekarakteriseerd als een dekkingstekort. Wordt gekeken naar de 

beleidsdekkingsgraad, dan is er sprake van een reservetekort.  

 

Herstelplan 

Als gevolg van het per 1 januari 2015 gewijzigde Financieel Toetsingskader, heeft het pensioenfonds een 

nieuw herstelplan ingediend bij de toezichthouder. De toezichthouder heeft het herstelplan goedgekeurd. 

Volgens het herstelplan verwacht het pensioenfonds, gegeven de wettelijk voorgeschreven manier van 

berekenen, binnen vier jaar een beleidsdekkingsgraad te hebben gelijk aan de vereiste dekkingsgraad 

(112,5%). Daarmee is het pensioenfonds uit herstel. Op grond van het per 1 januari 2015 gewijzigde 

Financieel Toetsingskader moet een pensioenfonds jaarlijks een (aanvangs)haalbaarheidstoets uitvoeren en 

moet het pensioenfonds laten zien dat het afgesproken premiebeleid reëel en haalbaar is. Ook moet getoond 
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worden dat het pensioenfonds voldoende herstelkracht heeft vanuit het niveau van de minimaal vereiste 

dekkingsgraad. 

 

In september/oktober 2015 is de aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn getoetst 

aan de risicohouding op lange termijn. De door het pensioenfonds vastgestelde beleidsgrenzen voldoen aan 

de uitkomsten van de aanvangshaalbaarheidstoets. De dekkingsgraad ultimo jaar, zoals opgenomen in het 

herstelplan, is 109,6%. Hiermee loopt het fonds achter op het herstelplan. 

 
    2015  2014 

       

(11) TECHNISCHE VOORZIENING 

Voorziening pensioenverplichting voor risico van het 

pensioenfonds 

 

1.378.186 

  

1.322.550 

Herverzekeringsdeel technische voorziening 27.610  24.675 

Voorziening pensioenverplichting voor risico deelnemers 57  21 

       

Waarde 31 december 1.405.853  1.347.246 

       

Het verloop van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds is als volgt: 

       

Waarde 1 januari 1.322.550  1.123.422  

Pensioenopbouw 20.731  14.036  

Rentetoevoeging 2.143  4.111  

Saldo waardeoverdrachten -1.339  -914  

Onttrekking voor pensioenuitkeringen -44.315  -42.992  

Vrijgevallen voor kosten -970  -430  

Wijziging marktrente 81.789  216.446  

Wijziging actuariële grondslagen en/of 

methoden 

0 

0 

 0 

17.801 

 

Overige mutaties -2.403  -8.930  

       

Waarde 31 december 1.378.186  1.322.550 
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Het verloop van de voorziening pensioenverplichtingen herverzekering is als volgt: 

       

Waarde 1 januari 24.675  24.489  

Pensioenopbouw 0  795  

Rentetoevoeging 38  81  

Onttrekking voor pensioenuitkeringen -2.590  -2.401  

Vrijgevallen voor kosten -54  -24  

Wijziging marktrente 364  2.063  

Wijziging actuariële grondslagen en/of 

methoden 

 

0 

  

478 

 

Overige mutaties 5.177  -806  

       

Waarde 31 december 27.610  24.675 

 

De overige wijzigingen bestaan voor € 2.107 uit IBNR ((Incurred but not reported) arbeidsongeschiktheid en 

voor € 3.070 uit arbeidsongeschiktheidsmutaties. 

 
Het verloop van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers is als volgt: 

       

Waarde 1 januari 21  0  

Inleg en rendement 36  21  

       

Waarde 31 december 57  21 

       

 
    2015  2014 

       

(12) VERPLICHTINGEN INZAKE DERIVATEN 

       

De post verplichtingen inzake derivaten bestaat uit: 

Interest rate swaps 11.148  0  

FX Forward 0  0  

Aandelen right 281  7.449  

       

Waarde 31 december 11.429  7.449 
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    2015  2014 

       

(13) OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 

       

De post overige schulden en overlopende passiva bestaat uit: 

Schulden aan werkgevers 86  167  

Pensioenuitkeringen 0  52  

Reservering vakantiegeld en vakantiedagen 24  44  

Overige schulden uit hoofde van beleggingen 415  39  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 863  881  

Honoraria adviseurs en deskundigen 201  154  

Te betalen uit hoofde van herverzekering 321  598  

Huisvesting en exploitatie onroerend goed 0  24  

Bestuur 18  12  

Overige schulden en overlopende passiva 419  893  

       

Waarde 31 december 2.347  2.864 

 

Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. 

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

 

Ontvangen zekerheden en garanties 

Ultimo 2015 zijn zekerheden ontvangen voor de rente- en valutaswaps voor een bedrag van € 23.502 en 

zijn er zekerheden gesteld voor € 7.516. Het betreft collateral in stukken. 

Voor € 67 is cashcollateral ontvangen. Het cashcollateral is in de balans in de assetcategorie aandelen 

verwerkt. De futures hebben een saldowaarde van € 0 als gevolg van het dagelijks afrekenen van de variation 

margin. 

 

Langlopende contractuele verplichtingen 

Het fonds heeft een uitbestedingsovereenkomst afgesloten met TKP Pensioen BV voor een periode van vijf 

jaar (einddatum 31 december 2018). De jaarlijks te betalen vergoeding bedraagt € 768. De totale 

verplichting voor de resterende looptijd bedraagt € 2.305. 

 

Het fonds is een herverzekeringsovereenkomst aangegaan met De Amersfoortse met een onbepaalde 

looptijd en een opzegtermijn van zes maanden. Het betreft een garantiecontract. 

 

Transacties met (voormalige) bestuurders 

Er zijn geen leningen verstrekt aan, noch is er sprake van vorderingen op (voormalige) bestuurders. 

Inzake de beloning van bestuurders wordt verwezen naar toelichting 23 Pensioenuitvoeringskosten. 

 

Toegezegde kapitaalstortingen private equity 

De private equity waarin wordt belegd, bevindt zich in de uitkeringsfase. Er is informeel afgesproken dat er 

geen kapitaal meer zal worden opgevraagd bij het fonds.  
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

(bedragen x € 1.000) 

 

    2015  2014 

       

(14) PREMIEBIJDRAGEN RISICO PENSIOENFONDS 

De post premiebijdragen risico pensioenfonds bestaat uit: 

       

Premie lopend boekjaar 23.593  21.903  

Premie arbeidsongeschiktheid 2.949  2.825  

Premie voorgaande boekjaren 104  -1.437  

Koopsommen FVP 0  47  

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 112  171  

       

Totaal 26.758  23.509 

 
De premieopbrengsten zijn niet gesplitst naar een werkgevers- en werknemersdeel omdat de inhouding van 

premie afhankelijk is van afspraken die tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt. Dit wordt door het 

fonds niet geregistreerd. Reglementair mag een werkgever maximaal 50% van de totale premiebijdrage 

inhouden op het salaris van de werknemer. 

 

Ten behoeve van het inzicht heeft een presentatiecorrectie over 2014 plaatsgevonden, waarbij de 

premies inzake arbeidsongeschiktheid separaat inzichtelijk zijn gemaakt in de tabel. 

 

De zuivere kostendekkende en feitelijke premie zijn als volgt:    

       

Kostendekkende premie 32.058  22.004 

Feitelijke premie 26.542  23.509 

Gedempte kostendekkende premie 25.425  n.v.t. 

 

De toename van de zuiver kostendekkende premie 2015 ten opzichte van de zuiver kostendekkende 

premie 2014 wordt met name verklaard doordat de rentetermijnstructuur is gedaald. Het gevolg is een 

forse toename van de actuariële koopsom. Daarnaast is het bedrag voor de solvabiliteitsopslag 

toegenomen, enerzijds door de toename van het gehanteerde vereist eigen vermogen van 10,5% naar 

14,0% en anderzijds door de toename van het bedrag waarover dit percentage gehanteerd wordt. 

 

De feitelijke premie bedraagt € 26.542; dit is hoger dan de gedempte kostendekkende premie. Het 

pensioenfonds voldoet daarmee aan de eis dat de feitelijke premie minimaal gelijk moet zijn aan de 

gedempte kostendekkende premie. De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke premie is als bate in de 

staat van baten en lasten verantwoord.  
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De kostendekkende premie is als volgt samengesteld: 

 

    2015  2014  

 

Actuarieel benodigd voor onvoorwaardelijke 

onderdelen pensioenopbouw 

 

25.993 

  

15.983 

 

Opslag voor instandhouding van het vereist eigen 

vermogen 

 

3.639 

  

1.678 

 

Opslag voor uitvoeringskosten 2.426  4.343  

 

Totaal 

  

32.058 

  

22.004 

        

 

2015 2014 

 

De gedempte kostendekkende premie is als volgt samengesteld: 

        

Actuarieel benodigd voor onvoorwaardelijke 

onderdelen pensioenopbouw 

 

22.999 

  

n.v.t. 

Opslag voor uitvoeringskosten 2.426  n.v.t. 

 

Totaal 

  

25.425 

  

n.v.t. 

 
(15) BELEGGINGSOPBRENGSTEN VOOR RISICO PENSIOENFONDS 

Beleggingscategorie 

     2015    2014 

  Direct Indirect Kosten Totaal Direct Indirect Kosten Totaal 

  resultaat resultaat resultaat resultaat resultaat resultaat 

Vastgoedbeleggingen 326 -1.463 -31 -1.168 562 1.893 -212 2.242 

Aandelen 7.556 35.354 -486 42.423 7.663 65.782 -937 72.508 

Vastrentende waarden 24.053 -17.944 -961 5.148 24.713 136.872 -1.220 160.365 

Derivaten 5.535 -44.527 80 -38.912 3.879 44.564 -4 48.439 

Overige beleggingen -27 1.617 0 1.590 5 -5 0 -1 

Kosten 

vermogensbeheer 

       

   -            - 

 

-819 

 

-819 

 

- 

 

- 

 

-1.247 

 

-1.247 

Totaal 37.443 -26.963 -2.217 8.262 36.821 249.105 -3.620 282.306 

         

 

In het verloopoverzicht van de beleggingen is een bedrag van € 25.667 opgenomen als indirecte opbrengst. 

Het verschil wordt veroorzaakt doordat onder de indirecte beleggingsopbrengsten op overige beleggingen 

valutaresultaten op beleggingsvorderingen en –schulden ad € 1.617 zijn verantwoord die niet terugkomen in 

het verloopoverzicht van de beleggingen. Onder de indirecte beleggingsopbrengsten uit 

vastgoedbeleggingen zijn ook de kosten van revitalisatie van het kantoorpand ad € 2.913 verantwoord.  
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In navolging op de aanbevelingen van de Pensioenfederatie zijn de kosten vermogensbeheer verdeeld 

over de beleggingscategorieën opgenomen. De kosten vermogensbeheer bevatten alle directe en 

indirecte vermogensbeheerkosten uit onderliggende beleggingsfondsen. Hierin zitten de beheerfee, 

performancefee van externe managers, bewaarkosten en overige kosten vermogensbeheer. De 

transactiekosten bevatten uitsluitend de rechtstreeks aan het pensioenfonds in rekening gebrachte toe- 

en uittredingsvergoedingen in de beleggingsfondsen. Voor de transactiekosten van de discretionaire 

portefeuille en de derivaten is een schatting opgenomen. Transactiekosten met betrekking tot aan- en 

verkopen binnen de portefeuilles zijn niet inzichtelijk. 

    2015  2014 

 

(16) BATEN UIT HERVERZEKERING 

       

Mutatie aandeel herverzekeraar 2.935  0  

 

Totaal 

    

2.935 

  

0 

 

De mutatie aandeel herverzekeraar bestaat voor € 2.107 uit IBNR toevoeging. 

 

 

 

   2015  2014 

 

(17) OVERIGE BATEN 

De post overige baten bestaat uit: 

       

Vrijval inzake herverzekering 0  186  

Interest overig 21  9  

Andere baten 3  234  

 

Totaal 

 

24 

  

429 

 

Interest overig bestaat voor € 8 aan interest op banktegoeden en voor € 13 aan interestvergoeding op 

incassodossiers. 

    2015  2014 

 

(18) UITKERINGEN 

De post uitkeringen bestaat uit: 

       

Ouderdomspensioen 33.832  33.297  

Nabestaandenpensioen 10.260  9.824  

Wezenpensioen 176  173  

Arbeidsongeschiktheidspensioen 2.802  2.948  

Afkopen 11  -135  

Totaal 47.081  46.107 
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Het negatieve bedrag in 2014 onder afkopen wordt veroorzaakt door een vrijval vanuit de beginbalans. 

 

    2015  2014 

 

(19) MUTATIE TECHNISCHE VOORZIENING VOOR RISICO PENSIOENFONDS 

De post mutatie technische voorziening voor risico pensioenfonds bestaat uit: 

Pensioenopbouw 20.731  14.036  

Toevoeging vanwege kosten                                            0                                     0 

Benodigde interest 2.143  4.111  

Onttrekking voor pensioenuitkeringen -44.315  -43.422  

Vrijgevallen voor kosten -970  0  

Wijziging marktrente 81.789  216.446  

Wijziging actuariële grondslagen en/of 

methoden 

 

0 

  

17.801 

 

Saldo waardeoverdrachten -1.339  -914  

Aanpassing sterftekansen 0  -7.303  

Overige mutaties -2.403  -1.627  

       

Totaal 55.636  199.128 

 

 

    2015  2014 

 

(20) MUTATIE TECHNISCHE VOORZIENING HERVERZEKERINGSDEEL 

De post mutatie technische voorziening herverzekeringsdeel bestaat uit: 

Pensioenopbouw 0  795  

Rentetoevoeging 38  81  

Onttrekking voor pensioenuitkeringen -2.590  -2.401  

Vrijgevallen voor kosten -54  -24  

Wijziging marktrente 364  1.613  

Wijziging actuariële grondslagen en/of 

methoden 

 

0 

  

0 

 

Overige mutaties 5.177  0  

       

Totaal 2.935  64 
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              2015        2014 

 

(21) SALDO OVERDRACHT VAN RECHTEN 

De post saldo overdracht van rechten bestaat uit: 

       

Inkomende waardeoverdrachten                -27      -123  

Uitgaande waardeoverdrachten 1.133  1.281  

       

Totaal 1.106  1.158 

 

    2015  2014 

 

(22) SALDO HERVERZEKERING 

De post saldo overdracht van rechten bestaat uit: 

       

Betaalde premie herverzekering 3.776  5.741  

Ontvangst herverzekerde uitkeringen -2.773  -2.914  

       

Totaal 1.003  2.827 

 

    2015  2014 

 

(23) PENSIOENUITVOERINGSKOSTEN 

De post pensioenuitvoeringskosten bestaat uit: 

       

Governancekosten 425  512  

Verzekeringen bestuur 55  93  

Toezichtkosten DNB en AFM, contributies en bijdragen       95  103  

Dwangsommen en boetes 0  5  

Kosten PensioenKamer 24  0  

Communicatie 140  163  

Accountantskosten 94  76  

Certificerend actuaris 42  50  

Adviserend actuaris 90  8  

Overige advieskosten 36  339  

Uitvoering pensioenadministratie 802  768  

       

Kosten bestuursbureau: 

Personeelskosten 641  785  

Ingehuurd personeel 261  498  

Overige kosten bestuursbureau 235  364  

       

Projecten 510  1.032  

Totaal     3.450  4.797 
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    2015  2014 

 

De post governancekosten is als volgt te specificeren: 

 

Bestuur: 

  

Vergoeding 266  299  

Reiskosten 4  8  

Opleiding 12  52  

Overige 28  22  

    310  382 

Raad van toezicht: 

Vergoeding 74  63  

Reiskosten 0  1  

    74  64 

Verantwoordingsorgaan: 

Vergoeding 37  49  

Reiskosten 3  3  

Overige 1  0  

    41  51 

       

Kosten Pensioenraad 0  14 

       

Totaal 425  512 

 

Bezoldiging bestuurders (bedragen x € 1) 

Op basis van het vastgestelde vergoedingenreglement ontvangen bestuurders een vaste vergoeding van  

€ 25.000 per jaar per persoon. Bestuurders die tevens participeren in een bestuurscommissie ontvangen per 

jaar een vaste vergoeding van € 37.500. De voorzitter ontvangt per jaar een vaste vergoeding van € 50.000. 

Eventuele omzetbelasting en/of sociale lasten komen voor rekening van het pensioenfonds. In 2015 zijn er 

ook vergoedingen verstrekt voor deelname aan de vergaderingen van het bestuur SPN i.o. 

 

Raad van toezicht (bedragen x € 1) 

Op basis van het vergoedingenreglement ontvangen de leden van de raad van toezicht € 15.000 per jaar. De 

voorzitter ontvangt per jaar een vaste vergoeding van € 20.000, eventuele omzetbelasting en/of sociale lasten 

komen voor rekening van het fonds. In 2015 zijn er ook vergoedingen verstrekt voor deelname aan de 

vergaderingen van het bestuur SPN i.o. 

 

Verantwoordingsorgaan (bedragen x € 1) 

Aan de leden van het verantwoordingsorgaan werd door het pensioenfonds in 2015 een vergoeding van      

in totaal € 37.246 verstrekt voor deelname aan de vergaderingen binnen SNPF en voor deelname aan 

vergaderingen voor SPN i.o. 
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Accountantshonoraria 

De honoraria van de onafhankelijke accountant(s) zijn als volgt: 

 

 2015   2014 

  Accountant Overig 

netwerk 

Totaal Accountant Overig 

netwerk 

Totaal 

Controle jaarrekening 52 0 52 62 0 62 

Andere controleopdrachten 18 0 18 0 12 12 

Fiscale advisering 0 18 18 1 1 2 

Totaal 70 18 88 63 13 76 

       

 

De jaarrekening wordt gecontroleerd door Ernst & Young LLP. De fiscale advisering betreft werkzaamheden 

uitgevoerd in verband met btw-vraagstukken. De andere controleopdracht betreft het onderzoek naar de 

basisadministratie SBMN in het kader van het due dilligence-onderzoek voor het samengaan van SBMN en 

SNPF in een fusiefonds. De totale accountantskosten komen uit op € 94. Het verschil wordt verklaard door 

een controleopdracht van PwC op de overdracht van de pensioenadministratie. 

 

    2015  2014 

 

Personeelskosten bestuursbureau: 

       

Salarissen medewerkers 459  591  

Pensioenlasten 16  150  

Sociale lasten 44  73  

Wervings- en selectiekosten 33  5  

Overige personeelskosten 89  -35  

    

Totaal 641  785 

 

Het aantal medewerkers bedroeg ultimo 2015 zeven medewerkers (2014: negen). De salarissen medewerkers 

is inclusief ontslagvergoedingen ten bedrage van € 120. 

    2015  2014 

 

Projecten: 

 

       

Onderzoek naar schaalvergroting 449  399  

Interne projecten SNPF 61  633  

    

Totaal 510  1.032 

 

De kosten voor het onderzoek naar schaalvergroting betreffen de kosten gemaakt door de verschillende 

stuur- en werkgroepen inzake het samengaan met SBMN. 
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De kosten van interne projecten hebben betrekking op de afronding van de transitie van de administratie 

naar TKP of zijn gemaakt in het kader van efficiency- en kwaliteitsverbetering van de uitvoering. 

 

 2015  2014 

 

(24) OVERIGE LASTEN 

      

De post overige lasten bestaat uit: 

       

Interest waardeoverdrachten 14  7  

    

Totaal 14  7 
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10 | OVERIGE GEGEVENS 
 
10.1 | Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten 
 

Er zijn geen statutaire bepalingen betreffende de bestemming van het resultaat. Het saldo van de staat van 

baten en lasten ad € 73.241 (negatief) is onttrokken aan de algemene reserve. 

 
10.2 | Actuariële verklaring   
 

Opdracht 

Door Stichting Notarieel Pensioenfonds te Den Haag is aan Towers Watson Netherlands B.V. de opdracht 

verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioen-

regeling over het verslagjaar 2015.  

 

Onafhankelijkheid 

Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Notarieel Pensioenfonds, zoals vereist conform 

artikel 143 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het 

pensioenfonds. Omdat Towers Watson Netherlands B.V. beschikt over een door de toezichthouder 

goedgekeurde gedragscode, is het toegestaan dat andere actuarissen en deskundigen aangesloten bij Towers 

Watson Netherlands B.V. wel andere werkzaamheden verrichten voor het pensioenfonds. 

 

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.  

 

Afstemming accountant 

Op basis van de door mij en de accountant gehanteerde Handreiking heeft afstemming plaatsgevonden over 

de werkzaamheden en de verwachtingen bij de controle van het verslagjaar. Voor de toetsing van de 

technische voorzieningen en voor de beoordeling van de vermogenspositie als geheel heb ik de materialiteit 

bepaald op € 7,4 miljoen. Met de accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde afwijkingen boven 

€ 368.000 te rapporteren. Deze afspraken zijn vastgelegd en de uitkomsten van mijn bevindingen zijn met de 

accountant besproken. 

 

Ik heb voorts gebruikgemaakt van de door de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole 

onderzochte basisgegevens. De accountant van het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn 

bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid (materiële juistheid en volledigheid) van de basisgegevens 

en de overige uitgangspunten die voor mijn oordeel van belang zijn. 
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Werkzaamheden 

Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven in 

artikel 142 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, onderzocht of is voldaan aan de artikelen 121 tot 

en met 135 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.  

  

Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik onder meer onderzocht of:  

x de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen 

toereikend zijn vastgesteld; 

x de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten; 

x het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-person regel.  

 

Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds. Daarbij heb ik mij 

gebaseerd op de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige 

middelen en is mede het financieel beleid van het pensioenfonds in aanmerking genomen. 

Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 

resultaten geen onjuistheden van materieel belang bevatten.  

 

De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het 

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

deugdelijke grondslag voor mijn oordeel.  

 

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 minimaal vereist 

eigen vermogen. 

 

Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 121 tot 

en met 135 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling met uitzondering van artikelen 126 en 127. 

 

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de dekkingsgraad bij het 

vereist eigen vermogen, doch ten minste gelijk aan de dekkingsgraad bij het minimaal vereist eigen 

vermogen. 

 

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Notarieel Pensioenfonds is gebaseerd op de tot en met 

balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is 

naar mijn mening slecht, omdat het aanwezig eigen vermogen lager is dan het minimaal vereist eigen 

vermogen. 

 

Amstelveen, 23 juni 2016  

 

drs. H. Zaghdoudi AAG 

Verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V. 
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10.3 | Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan het bestuur van Stichting Notarieel Pensioenfonds 

 

Verklaring over de jaarrekening 2015 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting Notarieel Pensioenfonds te Den Haag gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Stichting Notarieel Pensioenfonds op 31 december 2015 en van het resultaat over 2015, in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

x de balans per 31 december 2015; 

x de staat van baten en lasten over 2015; 

x de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 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 Notarieel Pensioenfonds (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 

Materialiteit € 10.960.000 

Toegepaste benchmark 0,75% van het pensioenvermogen, zijnde het totaal van de technische 

voorzieningen en de algemene reserve. 

Nadere toelichting Wij hebben voor deze grondslag gekozen omdat dit het vermogen betreft dat 

de basis vormt voor de berekening van de (beleids)dekkingsgraad. Voor het 

bepalen van het percentage hebben wij gelet op de financiële positie van de 

stichting en de mate waarin de beleidsdekkingsgraad zich rondom een kritische 

grens bevindt. Vanwege het reservetekort hebben wij een percentage van 0,75% 

gehanteerd. 
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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 € 548.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve 

redenen relevant zijn. 

 

De kernpunten van onze controle 

In deze paragraaf 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 de directie, het bestuur 

en de raad van toezicht 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. 

 

Kernpunt Onze controleaanpak 

Ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad 

De solvabiliteit van een pensioenfonds wordt 

gemeten aan de hand van de dekkingsgraad. De 

dekkingsgraad brengt de verhouding tussen de 

(netto-)activa en pensioenverplichtingen tot 

uitdrukking en is daarmee een graadmeter voor de 

financiële positie van een pensioenfonds. 

 

In 2015 is de beleidsdekkingsgraad geïntroduceerd. 

Dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de twaalf 

maanden voorafgaand aan het moment van 

vaststelling. De stichting is wettelijk verplicht om de 

beleidsdekkingsgraad te hanteren als basis voor 

bepaalde beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld inzake 

indexatie en kortingen. Daarnaast is de 

beleidsdekkingsgraad onder meer van belang om te 

bepalen of de stichting voldoende buffers heeft. 

 

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in 

aanmerking genomen risico is dat de 

(beleids)dekkingsgraad niet juist wordt vastgesteld. 

Door controle van de balans onderzoeken wij de 

samenstellende delen van de dekkingsgraad.  

De balans en daarmee de dekkingsgraad per 

31 december 2015 hebben wij mede met 

gebruikmaking van de werkzaamheden van de 

certificerend actuaris gecontroleerd. Wij hebben de 

ontwikkelingen in de financiële positie van de 

stichting beoordeeld op basis van het actuarieel 

rapport van de certificerend actuaris en onze 

controle van de jaarcijfers. Vanwege de gevoeligheid 

van schattingselementen hebben wij specifiek 

aandacht besteed aan de waardering van de 

(illiquide) beleggingen en de waardering van de 

technische voorzieningen. De werkzaamheden die wij 

in dit kader hebben uitgevoerd, zijn in de kernpunten 

hierna beschreven. 

 

Wij controleren geen andere maandelijkse 

dekkingsgraden dan de dekkingsgraad ultimo 

boekjaar. Ten aanzien van andere maandelijkse 

dekkingsgraden hebben wij de navolgende 

toetsingswerkzaamheden verricht, die minder 

zekerheid geven dan een controle van 

twaalfmaandsdekkingsgraden.  

• Wij hebben de opzet van het 
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totstandkomingsproces van de berekening van de 

maandelijkse dekkingsgraad onderzocht, alsmede 

de juiste maandtoerekening van zogenaamde key 

items vastgesteld. Dit jaar betroffen key items: de 

verwerking van de aanpassing van de UFR-

methode in juli 2015 en het vervallen van de 

driemaandsrentemiddeling per 1 januari 2015 in 

de technische voorzieningen. 

• Daarnaast heeft de certificerend actuaris een 

plausibiliteitstoets uitgevoerd op de ontwikkeling 

van de dekkingsgraad gedurende het jaar in 

relatie tot de ontwikkelingen in de belangrijkste 

factoren, zoals de rentecurve. Wij hebben 

kennisgenomen van de uitkomst van deze 

werkzaamheden van de certificerend actuaris. 

Waardering en toelichting van niet-(beurs)genoteerde beleggingen 

De beleggingen zijn een significante post op de 

balans van de stichting. Alle beleggingen dienen 

krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling 

te worden gewaardeerd op marktwaarde. Voor een 

groot deel van de beleggingen is deze marktwaarde 

te verifiëren aan transacties die tot stand zijn 

gekomen op de financiële markten (marktprijzen). Er 

zijn ook beleggingen die worden gewaardeerd op 

basis van onafhankelijke taxaties, 

nettocontantewaardeberekeningen of een andere 

geschikte methode, waaronder de intrinsieke waarde 

per participatie voor posities in niet-

(beurs)genoteerde fondsen.  

 

De waarderingsonzekerheid neemt inherent toe bij 

(onafhankelijke) taxaties en nettocontante-

waardeberekeningen en hangt samen met de 

beschikbaarheid en toepasbaarheid van 

marktgegevens. Bij de stichting betreffen dit met 

name de posities in derivaten (interest rate swaps). 

De posities in niet-beursgenoteerde fondsen, met 

name private equity, kennen eveneens relatief veel 

waarderingsonzekerheid doordat de waarde wordt 

ontleend aan de meest recente rapportages van de 

fondsmanagers gecorrigeerd voor kasstromen tot aan 

balansdatum. 

Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen 

beoordeeld en controlewerkzaamheden uitgevoerd 

op de waardering van de beleggingen per  

31 december 2015. 

• Voor de posities in niet-(beurs)genoteerde 

fondsen is, voor zover nog geen gecontroleerde 

jaarrekeningen 2015 beschikbaar zijn, de 

aansluiting vastgesteld met de meeste recente 

rapportages van de fondsmanagers, indien nodig 

gecorrigeerd voor kasstromen tot aan 

balansdatum en zijn de back-testing procedures 

(met gecontroleerde jaarrekeningen) en de 

monitoringprocedures van de 

uitvoeringsorganisatie onderzocht. 

• Voor de waardering van de interest rate swaps 

hebben wij een controle uitgevoerd op het 

gehanteerde waarderingsmodel en de in de 

waardering gehanteerde veronderstellingen, zoals 

rentevolatiliteit en rentecurves beoordeeld aan de 

hand van marktgegevens. Wij hebben bij de 

uitvoering van deze werkzaamheden onze eigen 

waarderingsspecialisten betrokken. 
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De stichting heeft de waarderingsgrondslagen voor 

de beleggingen beschreven in de toelichting op de 

jaarrekening op pagina 60 en 61 en een nadere 

toelichting opgenomen in toelichting 1 tot en met 6. 

Uit deze toelichtingen blijkt dat per 31 december 

2015 € 167 miljoen is belegd in niet-

(beurs)genoteerde fondsen en dat per saldo € 8 

miljoen is belegd in interest rate swaps. 

 

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in 

aanmerking genomen risico is dat de niet-

(beurs)genoteerde beleggingen niet juist 

gewaardeerd zijn. 

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 Wet 

verplichte beroepspensioenregeling te worden 

gewaardeerd op marktwaarde. De waardering is 

gevoelig voor de gehanteerde (actuariële) 

veronderstellingen en schattingselementen. Hier ligt 

een aantal belangrijke conventies aan ten grondslag 

namelijk dat voor de waardering uitgegaan wordt van 

de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur 

alsmede de meest recente informatie (tafels) omtrent 

de levensverwachting, zoals gepubliceerd door het 

Actuarieel Genootschap (AG). In aanvulling op de 

tafels wordt gecorrigeerd voor de ingeschatte 

ervaringssterfte bij de stichting, zijnde de 

fondsspecifieke 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 in 

de toelichting op de jaarrekening op pagina 62 en 63 

en een nadere toelichting opgenomen in toelichting 

11. Uit deze toelichting blijkt dat 

(schattings)wijzigingen hebben plaatsgevonden met 

Bij de controle van de technische voorzieningen 

hebben wij gebruikgemaakt 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, 

waaronder de pensioenaanspraken van deelnemers. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het 

oordeel over de jaarrekening als geheel hebben wij 

met de certificerend actuaris onze planning, 

werkzaamheden, verwachtingen en uitkomsten 

afgestemd voor de controle van boekjaar 2015. 

Hierbij hebben wij specifiek aandacht gevraagd voor 

de toets van de ervaringssterfte op basis van de 

toegepaste prognosetafels, de toereikendheid van de 

kostenopslag alsmede de effecten van de wijzigingen 

in de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. 

 

Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen 

beoordeeld en controlewerkzaamheden uitgevoerd 

op de waardering van de voorziening pensioen-

verplichtingen per 31 december 2015. Daartoe 

hebben wij ons een beeld gevormd van de 

redelijkheid van de aannames en schattingen van het 

bestuur met betrekking tot de gekozen actuariële 
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betrekking tot de door DNB gepubliceerde 

rentetermijnstructuur door het vervallen van de 

driemaandsmiddeling per 1 januari 2015 en 

aanpassing van de UFR in juli 2015. Volgens deze 

toelichting is de voorziening pensioenverplichtingen 

hierdoor € 95,5 miljoen hoger uitgekomen. 

 

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in 

aanmerking genomen risico, is dat de technische 

voorzieningen niet toereikend gewaardeerd zijn. 

grondslagen en de aanwezigheid van een consistente 

gedragslijn, alsmede de uitkomsten van het actuariële 

grondslagenonderzoek en de gehanteerde 

waarderingsgrondslagen besproken met de 

certificerend actuaris. Bij de uitvoering van deze 

werkzaamheden hebben wij een eigen actuariële 

specialist betrokken en specifiek de uitkomsten van 

de door de stichting uitgevoerde analyses op de 

ervaringssterfte en kostenopslag beoordeeld. 

Uitvoering van vermogensbeheer- en pensioenbeheerprocessen bij de uitvoeringsorganisaties 

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 van de 

jaarrekening. 

 

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in 

aanmerking genomen risico is dat de uitbestede 

processen niet goed worden beheerst en dat de 

ontvangen financiële informatie van de 

uitbestedingspartijen niet betrouwbaar is. 

Voor zover relevant voor onze controle van de 

jaarrekening, hebben wij de juiste werking van 

interne beheersmaatregelen bij de 

uitvoeringsorganisaties 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 en de raad van toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening en voor 

het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het 

bestuur 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. 
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Het besluit van het bestuur tot vaststelling van het bestuursverslag en de jaarrekening is onderworpen aan de 

goedkeuring van de raad van toezicht. 

 

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. 

 

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. 

 

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:  

x 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; 

x 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; 

x 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; 

x 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; 

x het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 
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x het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur en de raad van toezicht 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 en de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over 

onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur en de raad van toezicht 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 

bestuur en de raad van toezicht 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. 

 

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten 

 

Verklaring betreffende het bestuursverslag 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 bestuursverslag en de overige gegevens): 

x dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het 

bestuursverslag dat, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is 

opgesteld, en dat de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd; 

x dat het bestuursverslag, 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 2012. 

 

Den Haag, 23 juni 2016 

 

w.g. S.B. Spiessens RA 

Ernst & Young Accountants LLP 
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11 | OVER SNPF 
 
11.1 | Profiel SNPF  

 
SNPF is in 1955 opgericht krachtens de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en 

oprichting van een notarieel pensioenfonds (Stb 1954/442). SNPF is een beroepspensioenfonds en heeft tot 

doel pensioenen voor ouderdom en invaliditeit aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden te 

verstrekken. Overeenkomstig de statuten en reglementen verzorgt het fonds ook de uitkeringen aan 

nabestaanden bij het overlijden van (gewezen) deelnemers.  

 

Pensioenuitvoeringsorganisatie TKP verzorgt de pensioenadministratie van SNPF. Herverzekeraar De 

Amersfoortse voert het arbeidsongeschiktheidspensioen uit en neemt de activiteiten op het gebied van  

re-integratie voor haar rekening. Het vermogensbeheer is aan zes vermogensbeheerders uitbesteed.  

 

Ultimo 2015 bedroeg het totaal aantal verzekerden bij SNPF 6.537 (2014: 6.457) en was het belegd 

vermogen € 1.420 miljoen (2014: € 1.427).  

 

11.2 | Missie, visie en kernwaarden  
 

SNPF werkt vanuit de volgende missie, visie en kernwaarden:   

 

Missie  

SNPF draagt op verantwoorde wijze zorg voor de pensioenregeling van (voormalig) notarissen, toegevoegd 

notarissen en kandidaat-notarissen. Daarbij wordt ingezet op het maximaal haalbare pensioen voor 

deelnemers en gepensioneerden. SNPF is daarnaast een deskundig adviseur voor haar opdrachtgever als het 

gaat om de invulling van de pensioenregeling en de uitvoering ervan.   

 

Visie 

De ambitie van SNPF is om voor zowel de notarissen als de toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen 

te zorgen voor een toekomstbestendige en passende pensioenregeling die op verantwoorde en efficiënte 

wijze wordt uitgevoerd.  

 

Kernwaarden 

Met het formuleren van kernwaarden voor de organisatie wordt het mogelijk om alle activiteiten en besluiten 

te toetsen aan uitgangspunten. Passend bij het doel van de organisatie hanteert SNPF de volgende 

kernwaarden: 

x verantwoordelijk; 

x efficiënt; 

x kostenbewust; 

x integer. 
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11.3 | Opdrachtgeverschap  
 

Het opdrachtgeverschap aan SNPF is ingevuld met een werkgeverscommissie en een werknemerscommissie 

(samen de PensioenKamer) onder auspiciën van de KNB. 

 

11.4 | Pensioenregeling SNPF 
 

De pensioenregeling is vastgelegd in een pensioenreglement. Van de vaststelling en wijzigingen van het 

pensioenreglement van SNPF is een notariële akte opgemaakt. In het huidige pensioenreglement is de 

regeling opgenomen zoals die vanaf 1 januari 2014 geldt. De laatste wijziging die hierin is aangebracht, ging 

in per 1 januari 2016.  

 

Pensioenopbouw en risicoverzekering 

SNPF kent een middelloonregeling. Boven het maximum pensioengevend salaris (2015: WIA-grens van  

€ 51.978) en over variabele loonbestanddelen kan vrijwillig aanvullend ouderdomspensioen worden 

opgebouwd in een beschikbare premieregeling.  

 

De pensioenregeling kent een opbouw van het ouderdoms- en partnerpensioen met uitruil- en 

flexibiliseringsmogelijkheden. Verder is een regeling voor het arbeidsongeschiktheidspensioen opgenomen. 

Ook is het mogelijk extra partnerpensioen te verzekeren. In de pensioenregeling geldt een pensioenleeftijd 

van 67 jaar.  

 

Voor een gedeelte van het partnerpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen vindt geen opbouw 

plaats. De financiering vindt plaats op risicobasis, waarbij de lasten van de toe te kennen pensioenen in enig 

jaar volledig moeten worden gedekt vanuit de premie-inkomsten in datzelfde jaar.  

 

Premie 

Voor de financiering van de pensioenregeling wordt conform het pensioenreglement een actuariële 

kostendekkende pensioenpremie gevraagd. Deze pensioenpremie wordt vastgesteld op basis van de 

actuariële grondslagen van het fonds. Inkoop van toekomstige pensioenuitkeringen wordt daarbij 

gewaardeerd op basis van de grondslagen van SNPF. Uit de actuarieel benodigde pensioenpremie wordt een 

doorsneepremie vastgesteld. Deze is gebaseerd op de individueel vastgestelde pensioengrondslag, die aan 

de kandidaat-notarissen en (toegevoegd) notarissen in rekening wordt gebracht. 

 

Het bestuur heeft eind 2015 besloten om vanaf 2016 over te gaan op een systeem waarbij sprake is van een 

gedempte kostendekkende premie op basis van het verwachte fondsrendement.  

 

Toeslagen 

De pensioenregeling kent een voorwaardelijke toeslagregeling. Jaarlijks beslist het bestuur - voor zover en 

voor zolang de middelen van SNPF dit toelaten - in hoeverre de pensioenen kunnen worden verhoogd met 

een toeslag. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie 

betaald. De toeslagverlening wordt uit het rendement gefinancierd. Aangezien de dekkingsgraad van SNPF 

eind 2014 niet boven het vereist eigen vermogen uitkwam, zijn de pensioenen in 2015 niet verhoogd. 

Hiermee wordt het herstelplan gevolgd. De prijsontwikkeling over 2014 (CPI oktober – oktober) bedroeg 1,1% 
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(2013: 1,6%). Bij SNPF bestaat een indexatieachterstand doordat de pensioenen al sinds 2003, met 

uitzondering van 2008, niet zijn aangepast aan de prijsontwikkeling. (Gewezen) deelnemers en 

pensioengerechtigden moeten op basis van de huidige inzichten rekening houden met de mogelijkheid dat 

SNPF ook in de komende jaren geen toeslag kan verlenen op de pensioenen (indexeren). Dit betekent dat de 

pensioenen niet meegroeien met de (eventuele) prijsinflatie. De koopkracht van de huidige pensioenen kan 

daarmee dalen, afhankelijk van de hoogte van die prijsinflatie.  

 

Wijziging pensioenregeling per 1 januari 2016 

De PensioenKamer heeft aanleiding gezien om enkele majeure wijzigingen in de pensioenregeling aan te 

brengen per 1 januari 2016. Argument hiervoor was de constatering dat de salarisontwikkeling van 

medewerkers in loondienst zodanig was, dat de gehanteerde maximum salarisgrens niet meer passend bleek. 

Er is voor gekozen het maximum pensioengevend salaris voor de medewerkers in loondienst op te trekken 

naar € 60.000. Voor zelfstandigen blijft de WIA-grens van kracht. De karakteristieken van de pensioen-

regelingen voor zelfstandigen en deelnemers in loondienst weken daardoor dusdanig van elkaar af, dat één 

doorsneepremie niet meer gerechtvaardigd was. Per groep wordt daarom een eigen doorsneepremie 

gehanteerd. Dit leidt tot een hogere premie voor zelfstandigen (notarissen). Echter, voor de groep vanaf circa 

55 jaar ligt de premie weer in lijn met het premieniveau in 2013 (vóór de introductie van de nieuwe 

pensioenregeling per 1 januari 2014). De PensioenKamer heeft de wijzigingen in een aangepaste 

pensioenopdracht voorgelegd aan het bestuur van SNPF met de vraag de opdracht te aanvaarden. Na 

uitgebreid overleg heeft het bestuur deze opdracht aanvaard. Vanaf 1 januari 2016 geldt de aangepaste 

pensioenregeling. 

 
11.5 | Statistieken  
 

Ontwikkeling deelnemersbestand 

Het deelnemersaantal nam in 2015 toe met 24 tot 3.071. Het aantal gewezen deelnemers daalde met 51 tot 

1.559 en het aantal pensioengerechtigden steeg met 107 tot 1.907. In totaal is er sprake van een geringe 

stijging van het deelnemersbestand. Het verloop van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden in 2015 

is weergegeven in het volgende schema: 

 

 Deelnemers Gewezen  

deelnemers 

Pensioengerechtigden 

   Ouderdoms- 

pensioen 

Partner-

pensioen 

Wezen-

pensioen 

Ultimo 2014 3.047 1.610  1.287  449  64 

Toetreding 206 -66  29 14 

Vertrek -151 151    

Pensionering -31 -49 80   

Overlijden -1 -7 -38 -16 -1 

Waardeoverdrachten -3 -17    

Andere oorzaken 4 -63 -2 63 -22 

Ultimo 2015 3.071 1.559 1.327 525 55 
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Het totaalbestand van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden nam toe met 80. In de tabel is geen 

rekening gehouden met de vijf wezen die een toeslag ontvangen vanwege de arbeidsongeschiktheid van 

inmiddels overleden deelnemers. Bij Toetreding zijn in de kolom Gewezen deelnemers de deelnemers 

opgenomen die opnieuw deelnemer zijn geworden. De belangrijkste mutaties die bij Andere oorzaken zijn 

vermeld, betreffen correcties vanwege het op andere wijze administreren van aantallen ex-partners en wezen. 

 

Leeftijdsopbouw deelnemers  

In totaal bouwen 3.071 deelnemers pensioen op. Daarvan hebben 104 deelnemers een premievrije opbouw 

vanwege arbeidsongeschiktheid. De gemiddelde leeftijd van het deelnemersbestand is 43,3 jaar (2014: 43,2 

jaar). Voor mannelijke deelnemers bedraagt de gemiddelde leeftijd 46,8 jaar (2014: 46,7 jaar); voor 

vrouwelijke deelnemers ligt die op 39,5 jaar (2014: 39,4 jaar). Onderstaande grafiek geeft inzicht in de 

verdeling van het deelnemersbestand over de leeftijdscategorieën.  

 

 

 

Het deelnemersbestand bestond eind 2015 voor 52% uit mannen en voor 48% uit vrouwen. Evenals vorig jaar 

is het aandeel vrouwen licht gestegen.  

 

De deelnemers van SNPF kunnen worden verdeeld in (toegevoegd) notarissen en kandidaat-notarissen. De 

verdeling tussen (toegevoegd) notarissen en kandidaat-notarissen is in de volgende grafiek in beeld gebracht. 

Daaruit blijkt duidelijk het leeftijdsverschil tussen de twee groepen. De kandidaat-notarissen hebben een 

gemiddeld leeftijd van 37,4 jaar en de (toegevoegd) notarissen een gemiddelde leeftijd van 50,6 jaar. 
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Technische voorziening per categorie  

In onderstaande grafiek is de technische voorziening van het fonds weergegeven, verdeeld over de 

verschillende categorieën. Ook is een grafiek opgenomen met de deelnemersaantallen in de verschillende 

groepen. De vergrijzing van het fonds is hierin duidelijk te zien. Ruim 45% van de technische voorziening is 

gereserveerd voor pensioengerechtigden. Zij maken circa 30% van het totaal aantal deelnemers uit.  
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Arbeidsongeschiktheid 

Het percentage arbeidsongeschikte deelnemers binnen het totale deelnemersbestand bedroeg ultimo 2015 

3,5%. De gemiddelde leeftijd van de arbeidsongeschikten is 54,6 jaar. Circa 50% van deze groep is ouder dan 

55 jaar en circa 15% is jonger dan 45 jaar. 

 

 
 

In de volgende grafiek is inzicht gegeven in het verloop van het aantal arbeidsongeschikte deelnemers met 

premievrije opbouw. Het betreft de stand ultimo 2015. Na een kleine toename in de afgelopen jaren is het 

aantal arbeidsongeschikten in 2015 gedaald tot 104. 
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Pensioenuitkeringen 

De pensioenuitkeringen over 2015 bedroegen in totaal € 47,1 miljoen. Dit is € 1,0 miljoen meer dan in 2014. 

Over de periode 2010 - 2015 zijn de pensioenuitkeringen in totaal met circa 5,5% toegenomen. De 

pensioenuitkeringen kunnen worden verdeeld in ouderdoms-, nabestaanden- en 

arbeidsongeschiktheidspensioen en overige uitkeringen. Onder deze laatste categorie valt onder meer het 

wezenpensioen. Het totaal aan pensioenuitkeringen neemt iets toe. Het ouderdoms- en 

nabestaandenpensioen vertonen een lichte stijging, terwijl het arbeidsongeschiktheidspensioen iets is 

gedaald. In de volgende grafiek zijn de uitgekeerde pensioenen naar soort weergegeven.  

 

 
 

De gemiddelde leeftijd van de pensioengerechtigden met ouderdoms- en partnerpensioen is 74 jaar. De 

mannen zijn gemiddeld 73,3 jaar, de vrouwen 75,5 jaar. 
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Uitkeringenstroom  

In de volgende grafiek zijn de verwachte uitkeringen in beeld gebracht voor de periode 2016 tot en met 

2090. 

 

 

 
 
11.6 | Lijst met vermogensbeheerders 
 
SNPF maakte in 2015 gebruik van de volgende vermogensbeheerders: 

x Aberdeen SVG Private Equity (Schroder) 

x Aegon Investment Management  

x BlackRock Investment Management (UK) Limited  

x Pacific Investment Management Company (Pimco) 

x Robeco Institutional Asset Management 

x Achmea Investment Management.  

 

11.7 | Personalia 
 

Samenstelling bestuursorganen per 31 december 2015: 

 

Raad van toezicht 

drs. N.C.M. van Niekerk, voorzitter 

J. Kiliaan 

prof. dr. Th.E. Nijman 

 

Bestuur 

mr. E.P. Greup, voorzitter  

mr. J. Borren, vicevoorzitter en secretaris 

mr. H.H. Idzerda 

drs. R. Oosterhout 

mr. M. de Waal 

De heren Oosterhout, Idzerda en Borren zijn in 2015 allen herbenoemd. 
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Audit- en riskcommissie 

mr. J. Borren, voorzitter 

mr. H.H. Idzerda  

mr. M. de Waal 

 

Beleggings- en balansmanagementcommissie 

mr. H.H. Idzerda, voorzitter 

mr. E.P. Greup 

drs. R. Oosterhout  

C.J. Bijloos, adviseur 

 

Communicatie-, governance en compliancecommissie 

mr. M. de Waal, voorzitter 

mr. J. Borren  

 

Directie  

mr. S.S. Hoogterp  

 

Per 1 juni 2015 heeft de heer Uijen zijn dienstverband bij SNPF beëindigd. Het fonds dankt de heer Uijen 

voor zijn inzet voor het bestuur en het bestuursbureau en de bereikte resultaten in de afgelopen jaren. De 

heer Hoogterp is per 1 september 2015 in dienst getreden. 

 

Geschillencommissie 

mr. D.J. Bender, voorzitter 

mr. G.W. Galle 

 

Adviserend actuaris 

drs. A.G.M. den Hartogh AAG, verbonden aan AON Hewitt, Rotterdam 

 

Certificerend actuaris 

H. Zaghdoudi AAG, verbonden aan Willis Towers Watson B.V. Netherlands, Amstelveen 

 

Accountant 

S.B. Spiessens RA, verbonden aan Ernst & Young Accountants LLP, Den Haag 

 

Relevante nevenfuncties per 31 december 2015 

 

Raad van toezicht 

drs. N.C.M. van Niekerk 

Functie in raad van toezicht voorzitter  

Hoofdfunctie   zelfstandig adviseur 

Nevenfuncties lid bestuur Fonds Nuts Ohra (FNO), tevens voorzitter Financiële Commissie 

FNO, bestuurslid (penningmeester) Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde  
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J. Kiliaan 

Functie in raad van toezicht lid raad van toezicht 

Hoofdfunctie consultant M&A Brandaris Capital 

Nevenfuncties lid bestuur VITP (Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector), lid 

raad van beheer Stichting Pensioenfonds Hoogovens 

 

prof. dr. Th. E. Nijman 

Functie in raad van toezicht lid raad van toezicht 

Hoofdfunctie hoogleraar risicomanagement van pensioenen, wetenschappelijk directeur 

Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) 

Nevenfuncties voorzitter Kerkenraad protestante gemeente Oisterwijk 

 

Bestuur 

 

mr. E.P. Greup   

Functie in bestuur   voorzitter 

Zittingsperiode   3 oktober 2013 – 3 oktober 2016  

Hoofdfunctie notaris  

Nevenfuncties secretaris Stichting Rotary Service Maarssen 

 

mr. J. Borren 

Functie in bestuur   vicevoorzitter en secretaris 

Zittingsperiode    1 januari 2016 – 31 december 2018 

Hoofdfunctie   notaris 

Nevenfuncties secretaris/penningmeester Stichting Fonds Oosterbaan, voorzitter van het 

Platform van Ambassadeurs uit het notariaat voor het Concertgebouw 

Fonds, lid raad van toezicht Stichting tot Bevordering der Notariële 

Wetenschap, bestuurslid Stichting Dando Felix, bestuurslid De Helpende 

Zon 

 

mr. H.H. Idzerda   

Functie in bestuur   bestuurslid 

Zittingsperiode   1 januari 2015 -  31 december 2017 

Hoofdfunctie   zelfstandig adviseur 

Nevenfuncties bestuurslid VSB donatiefonds, bestuurslid VSB vermogensfonds, 

penningmeester St. Slot Zuylen, bestuurslid R&O,  

 

drs. R. Oosterhout   

Functie in bestuur   bestuurslid 

Zittingsperiode   1 maart 2015 – 31 december 2016 

Hoofdfunctie Senior relationshipmanager, ING Bank 

Nevenfuncties   vicevoorzitter Stichting Pensioenfonds ING, vicevoorzitter  

    Stichting Lion  
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mr. M. de Waal   

Functie in bestuur   bestuurslid 

Zittingsperiode   20 december 2013 – 20 december 2016  

Hoofdfunctie kandidaat-notaris  

Nevenfuncties   - 

 

Directie 

mr. S.S. Hoogterp 

Hoofdfunctie   directeur 

Nevenfuncties directeur bestuursbureau Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam i.l. 

 

Verantwoordingsorgaan 

Samenstelling verantwoordingsorgaan per 31 december 2015: 

mr. F.B.M. van der Raaij, voorzitter 

mr. dr. A.D. Plaggemars, vicevoorzitter 

mr. J.G. Mulder, secretaris 

mr. W.J.A.C. Daamen 

mr. J.G. Posthumus 

mr. A.G.C. Struycken – van Daelen 

mr. M.J.J. de Wit 

 
11.8 | Nadere gegevens leden bestuursorganen 
 

Raad van toezicht  

Naam m/v Geboortejaar Zittingsrooster Termijn 

drs. N.C.M. van Niekerk m 1947 2014 - 2017 2e  

J. Kiliaan v 1954 2015 - 2018 2e  

prof. dr. Th.E. Nijman m 1957 2013 - 2016 1e  

 

Bestuur 

Naam m/v Geboortejaar Zittingsrooster Termijn 

mr. E.P. Greup m 1954 2013 - 2016 1e  

mr. J. Borren* m 1959 2015 - 2015 2e  

drs. R. Oosterhout m 1954 2015 - 2016  2e  

mr. H.H. Idzerda m 1946 2015 - 2017 2e  

mr. M. de Waal m 1979 2013 - 2016 1e  

 

 * De heer Borren is inmiddels herbenoemd voor de periode 2016 - 2018 (3e termijn). 
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Verantwoordingsorgaan 

Naam m/v Geboortejaar 

mr. F.B.M. van der Raaij m 1959 

mr. dr. A.D. Plaggemars m 1940 

mr. J.G. Mulder m 1982 

mr. W.J.A.C. Daamen m 1947 

mr. J.G. Posthumus v 1973 

mr. A.G.C. Struycken – van Daelen v 1970 

mr. M.J.J. de Wit m 1962 

 

11.9 | Overzicht Code Pensioenfondsen 
 
In de Code Pensioenfondsen zijn richtlijnen opgenomen die goed pensioenfondsbestuur bevorderen. Voor de 

code geldt het ‘pas toe of leg uit’-principe. Dit betekent dat SNPF de normen in de code toepast of 

gemotiveerd aangeeft waarom het fonds afwijkt van de normen.  

 

De volgende tabel laat zien of en in welke mate SNPF aan de normen uit de code voldoet. Daarbij geldt voor 

de normen 55, 63 en 76 dat hieraan na de fusie met SBMN wordt voldaan. Bij een aantal normen is nog een 

specifieke toelichting opgenomen.  

 

Normen uit Code Pensioenfondsen Status naleving SNPF 

Taken en werkwijze bestuur 

Normen 1 t/m 9 

 

Deels voldaan 

Norm 4: De noodprocedure is beschikbaar in 

concept, maar niet behandeld of besproken door het 

bestuur. In het kader van de voorgenomen fusie is 

ervoor gekozen de noodprocedure verder te 

behandelen in het nieuwe fonds.  

Taken en werkwijze Belanghebbendenorgaan 

Normen 10 t/m 13 

 

Niet van toepassing 

Taken en werkwijze intern toezicht 

Normen 14 t/m 16 

 

Voldaan 

Verantwoording afleggen 

Normen 17 t/m 22 

 

Deels voldaan 

Norm 18: Het bestuur heeft een missie en 

kernwaarden vastgesteld en strategische doelen 

geformuleerd in het kader van de fusie. Deze doelen 

zijn nog niet bereikt.   

 

Integraal risicomanagement 

Normen 23 en 24 

 

Deels voldaan 

Norm 23: Het fonds heeft belangrijke stappen gezet 

ten aanzien van het integraal risicomanagement. In 

2016 wordt hier vervolg aan gegeven.  
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Normen uit Code Pensioenfondsen Status naleving SNPF 

Communicatie en transparantie 

Normen 25 en 26 

 

Voldaan 

Verantwoord beleggen 

Normen 27 t/m 29 

 

Deels voldaan 

Norm 27: Het bestuur heeft de overwegingen 

omtrent verantwoord beleggen niet vastgelegd in 

het beleid van het fonds. Het bestuur laat zich in zijn 

handelen wel leiden door overtuigingen ten aanzien 

van verantwoord beleggen.  

 

Uitvoering, uitbesteding en kosten 

Normen 30 t/m 37 

 

Voldaan  

  

 

Rol accountant en actuaris 

Normen 38 en 39 

 

Voldaan 

Klachten en geschillen en melding 

onregelmatigheden 

Normen 40 en 44 

Voldaan 

 

Benoeming, ontslag en schorsing 

Normen 45 t/m 47 

 

Deels voldaan 

Norm 45: Ontslag van een bestuurslid geschiedt 

door de raad van toezicht in plaats van door het 

bestuur zelf. Ontslag van een lid van de raad van 

toezicht geschiedt door het verantwoordingsorgaan 

in plaats van door het bestuur (na bindend advies 

van het verantwoordingsorgaan).  

 

Geschiktheid bestuur, intern toezicht en 

verantwoordingsorgaan 

Normen 48 t/m 58 

 

Deels voldaan 

Norm 54: Voor de raad van toezicht is niet per 

individueel lid een specifieke profielschets opgesteld. 

Wel wordt in de algemene profielschets voor de 

raad van toezicht extra aandacht besteed aan de 

aanvullende eisen voor de voorzitter. 

 

Norm 55: De raad van toezicht evalueert wel jaarlijks, 

maar niet eenmaal per drie jaar met een externe 

derde. 

 

Normen 57 en 58: Niet van toepassing. 

 

Stemverhoudingen 

Norm 59 

 

Voldaan 
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Normen uit Code Pensioenfondsen Status naleving SNPF 

Zittingsduur en herbenoeming 

Normen 60 t/m 64 

 

Deels voldaan 

Norm 61: Het verantwoordingsorgaan bepaalt niet 

hoe vaak leden van het verantwoordingsorgaan 

kunnen worden herbenoemd. Dit wordt in de 

statuten geregeld. 

 

Norm 63: Leden van de raad van toezicht kunnen 

tweemaal worden herbenoemd in plaats van 

eenmaal. 

 

Norm 62 en 64: Niet van toepassing. 

 

Diversiteit 

Normen 65 t/m 71 

 

Deels voldaan 

Norm 67 (geslacht): Het bestuur kon nog niet aan 

deze norm voldoen. Voor het fusiefonds is hier wel 

aandacht voor.  

  

Integer handelen 

Normen 72 t/m 76 

 

Deels voldaan  

Norm 76: De onverenigbaarheid van functies is voor 

leden van de raad van toezicht en het 

verantwoordingsorgaan niet geborgd. 

 

Beloningsbeleid  

Normen 77 t/m 81 

  

Voldaan 

Compliance  

Normen 82 en 83 

 

Voldaan 
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12 | BEGRIPPENLIJST 
 

AAA-rating 

Classificatie van het laagste kredietrisico ofwel de hoogste kredietwaardigheid van ondernemingen. 

 

(Aanvangs)haalbaarheidstoets 

Op grond van artikel 143 van de Pensioenwet voert een pensioenfonds periodiek een haalbaarheidstoets uit. 

De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet van het fonds, het verwachte 

pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. In 2015 is de toets voor het eerst uitgevoerd, de 

zogenaamde aanvangshaalbaarheidstoets. 

 

Abtn 

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 

 

Asset Liability Management (ALM)-studie 

Een studie waarbij in onderlinge samenhang de ontwikkeling van de beleggingen en verplichtingen wordt 

geanalyseerd om het premie-, indexatie- en beleggingsbeleid te toetsen.  

 

Beleggingsmix  

De verdeling van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, onroerend goed en 

vastrentende waarden met een nadere onderverdeling in binnen- en buitenlandse beleggingen. 

 

Beleidsdekkingsgraad 

De beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds is de gemiddelde dekkingsgraad van de twaalf maanden 

voorafgaand aan het moment van vaststelling. 

 

Collateral  

Onderpand in de vorm van kasgeld of effecten waarmee het kredietrisico op tegenpartijen uit hoofde van 

Over-The-Counter (OTC) derivatentransacties wordt beperkt. OTC-contracten zijn financiële contracten die 

buiten de beurs om worden verhandeld. 

 

Custodian 

De custodian is de financiële partij die de effecten bewaart.  

 

Dekkingsgraad 

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de technische voorzieningen, uitgedrukt in een percentage. 

Het geeft de mate aan waarin het fonds zijn verplichtingen heeft gedekt en wordt gebruikt als indicator voor 

de financiële positie van een pensioenfonds.  

 

Dekkingstekort 

Hiervan is sprake indien de solvabiliteit onder de vereiste dekkingsgraad is gekomen. DNB eist dan een 

kortetermijnherstelplan. Een langetermijnherstelplan is vereist indien er een reservetekort is. 
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Derivaten 

Financiële producten, zoals opties, futures en swaps, die zijn afgeleid van effecten. De prijsontwikkeling is 

(mede) afhankelijk van de prijsontwikkeling van de onderliggende waarde.  

 

Duration 

De gemiddelde gewogen looptijd van kasstromen.  

 

Feitelijke premie 

De daadwerkelijk door een pensioenfonds ontvangen premie. 

 

Financieel Toetsingskader (FTK) 

Door de externe toezichthouder opgestelde beleidsregels voor de toetsing van de financiële positie van een 

pensioenfonds.  

 

Gedempte premie 

Om jaarlijkse fluctuaties in de premiebijdrage door schommelingen in de marktrente tegen te gaan, mogen 

pensioenfondsen bij de vaststelling van de premie uitgaan van een over enkele jaren vast te stellen 

gemiddelde disconteringsvoet. De premiebijdrage die op deze manier wordt vastgesteld, is de gedempte 

premie. 

 

Incurred but not reported (IBNR) 

Voorzieningen voor schaden die zich wel hebben voorgedaan, maar die nog niet gemeld zijn of bekend zijn 

bij de (her)verzekeraar. 

 

Kostendekkende premie 

De in het Financieel Toetsingskader gedefinieerde premie die nodig is om de kosten van de pensioenregeling 

te dekken. Deze bestaat uit de actuariële premie voor de pensioeninkoop, een opslag voor het bereiken of in 

stand houden van een vereist eigen vermogen en een opslag voor uitvoeringskosten. 

 

Matchingportefeuille 

Met een matchingportefeuille wordt het renterisico verminderd door het matchen van de looptijd van de 

vastrentendewaardenportefeuille met de looptijd van de verplichtingen. 

 

Mimimaal vereist eigen vermogen (MVEV) 

Het minimaal vereist eigen vermogen is de ondergrens van het vereist eigen vermogen. Onder deze grens 

moet het fonds maatregelen treffen om direct weer aan het MVEV te voldoen. 

 

Optie 

Het recht, maar niet de verplichting, om een effect gedurende een bepaalde periode of op een bepaalde 

datum tegen een bepaalde prijs te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie). 

 

Overlay 

De combinatie van derivaten die het doel heeft de balans van het fonds minder gevoelig te maken voor 

veranderingen in de rente, wisselkoers of prijsveranderingen. 
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Pensioenresultaat 

Het pensioenresultaat is afkomstig uit de haalbaarheidstoets. Dit is de toets die uitgevoerd wordt om te 

beoordelen of het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau in voldoende mate aansluit bij de gewekte 

verwachtingen over het pensioenresultaat. Het werkelijk te behalen pensioenresultaat van de deelnemers 

wordt afgezet tegen het pensioenresultaat dat behaald kan worden bij het 100% volgen van de prijsinflatie 

(zonder het toepassen van verlagingen). Het percentage dat resulteert zegt of de actuele financiële positie en 

ontwikkelingen voor het fonds een hoger pensioenresultaat oplevert dan het volgen van de koopkracht 

(percentage hoger dan 100%) of een lager pensioenresultaat dan de koopkracht (percentage lager dan 

100%). 

 

Pensioenvermogen (of fondsvermogen)  

Het eigen vermogen van het fonds, verhoogd met de technische voorzieningen. 

 

Private equity 

Effecten van bedrijven die niet aan een beurs zijn genoteerd. De verkoop van private equity is aan strenge 

regels gebonden. Omdat een markt ontbreekt, moet een belegger zelf een koper vinden als hij zijn aandeel 

in een dergelijk bedrijf wil verkopen. Het is dus een illiquide belegging. 

 

Rendementsportefeuille 

De rendementsportefeuille is dat deel van de portefeuille dat gericht is op het realiseren van rendement voor 

de stijging van de dekkingsgraad.  

 

Rentetermijnstructuur (RTS) 

De rentetermijnstructuur is een set van rentes voor iedere looptijd. 

 

Swap  

Een swap is een derivaat waarbij een partij een bepaalde kasstroom of risico (bijvoorbeeld rente) wisselt 

tegen dat van een andere partij.  

 

Ultimateforwardrate-methodiek (UFR) 

De ultimateforwardrate-methodiek is een methode om een rentecurve voor lange looptijden te bepalen. Dit 

gebeurt door de langere forwardrentes te laten evolueren naar een vooraf vastgesteld niveau. In het geval 

van de waardering van pensioenverplichtingen gaat het om de zogeheten forward rates van de door DNB 

gepubliceerde FTK-rentetermijnstructuur, die gebaseerd is op de swapmarkt.  

 

Vastrentende waarden 

Verzamelnaam voor beleggingen waarop in beginsel een vaste rentevergoeding en een vaste looptijd gelden. 

Voorbeelden van vastrentende waarden zijn obligaties, onderhandse leningen en hypotheken. Deze 

beleggingen worden ook wel als risicomijdend aangeduid. 

 

Vereist eigen vermogen (VEV) 

De buffer die een pensioenfonds moet aanhouden voor de vereiste zekerheid dat de onvoorwaardelijke 

pensioenen ook daadwerkelijk worden uitgekeerd. Het vereist eigen vermogen wordt zodanig vastgesteld dat 

de kans, dat er binnen een jaar een situatie van dekkingstekort ontstaat, kleiner is dan 2,5%.  
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Verzekeringstechnisch risico 

Risico van negatieve verzekeringstechnische resultaten, zoals het langlevenrisico. Dit risico is afhankelijk van 

de gemiddelde leeftijd (hoe lager de gemiddelde leeftijd, hoe hoger de onzekerheid), de omvang van het 

fonds (hoe groter het fonds, hoe lager de opslag) en de pensioenregeling. 
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