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Inleiding 
 

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (hierna: Bpf HiBiN of het fonds) werkt 
volgens een door het bestuur vastgestelde actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn), zoals bedoeld in artikel 
145 van de Pensioenwet en het daaruit voortvloeiende Besluit FTK.  
 
De abtn heeft als doel om: 
- aan de hand van een beschrijving van het interne beheersingssysteem en van de opzet van de 

administratieve organisatie en interne controle inzicht te geven in het functioneren van het fonds, en;   
- een beschrijving te geven van het door het fonds te voeren beleid, waarbij de financiële opzet en de 

grondslagen waarop dit beleid is gebaseerd gemotiveerd omschreven zijn. 
 
De  abtn bevat vooral een beschrijving op hoofdlijnen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de 
wettelijke voorschriften. Naast de beschrijving van de actuariële opzet en de pensioenregelingen wordt ook 
ingegaan op de organisatiestructuur en het interne beheersingssysteem. Ook wordt aandacht besteed aan het 
beleggingsbeleid van het fonds en de financiële sturingsmiddelen die het ter beschikking heeft. 

Mate van detaillering abtn 
Het beleid zal zoveel mogelijk in strategische zin omschreven worden. Alleen in het geval het bestuur van het 
fonds besluit dat het strategisch beleid bijgesteld moet worden of door wettelijke wijzingen, zal deze abtn 
dienovereenkomstig worden aangepast. Meer gedetailleerde informatie is opgenomen in de volgende 
fondsdocumenten: 

- statuten; 
- pensioenreglement; 
- uitvoeringsreglement; 
- beleidsregels verzoeken vrijstelling verplichte deelneming; 
- beleidsregels vrijwillige aansluiting; 
- verklaring opdrachtverstrekking en opdrachtaanvaarding; 
- commissiereglementen; 
- beleid sleutelfuncties; 
- reglement verantwoordingsorgaan; 
- reglement raad van toezicht; 
- directiereglement; 
- communicatiebeleidsplan, communicatiejaarplan; 
- geschiktheidsplan; 
- jaarlijks beleggingsplan; 
- beleggingscases; 
- risicohandboek; 
- gedragscode, incidentenregeling en klokkenluidersregeling; 
- handboek administratieve organisatie en interne controle; 
- uitbestedingsbeleid; 
- integriteitsbeleid; 
- beleid inkomende collectieve waardeoverdracht; 
- business continuity plan en calamiteitenregeling; 
- privacybeleid; 
- klachten- en geschillenbeleid; 
- ESG-beleid; 
- IT-beleid; 
- beleid debiteurenbeheer; 
- procesbeschrijving dekkingsgraad; 
- beleid datakwaliteit; 
- diversiteitsbeleid; 
- richtlijnen en procedures autorisatie administratiesystemen 
- beleid eigenrisicobeoordeling. 
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1. Organisatie fonds 

Dit hoofdstuk bevat een toelichting op de organisatie van het fonds. 
 
1.1. Karakteristieken van het fonds 
Het fonds voert de pensioenregeling uit in opdracht van sociale partners in de sector Handel in bouwmaterialen 
en aanverwante artikelen. Deelname is verplicht voor werkgevers en werknemers die vallen onder de 
bedrijfsactiviteiten als omschreven in de door de minister van Sociale Zaken en  Werkgelegenheid afgegeven 
verplichtstellingsbeschikking. Werkgevers kunnen onder voorwaarden ook op eigen verzoek aansluiten. In totaal 
zijn ca. 900 werkgevers aangesloten. Het totaal aantal deelnemers per eind 2022 bedraagt ca. 36.500, waarvan 
ca. 11.000 actieven, ca. 20.000 gewezen deelnemers en ca. 5.500 pensioengerechtigden. Het belegd vermogen 
per eind 2022 bedraagt ongeveer € 1,1  miljard. Bpf HiBiN is statutair gevestigd in Breda en kantoorhoudend te 
Etten-Leur. 
 
Tussen het fonds en sociale partners is een verklaring ‘opdrachtverstrekking en opdrachtaanvaarding conform 
artikel 102a Pensioenwet gesloten. Daarin zijn de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de 
risicohouding van het fonds, opgenomen. 
  
1.2. Organisatiestructuur 
De bij het fonds betrokken externe en interne personen, kunnen in een schema worden weergegeven. In 
onderstaande structuur is het bestuur het centrale orgaan.  
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1.3. Organen van het pensioenfonds: bestuur, raad van toezicht en verantwoordingsorgaan 
Het fonds kent een paritair bestuursmodel als omschreven in artikel 100 van de Pensioenwet. Het bestuur heeft 
begin 2018 het huidige bestuursmodel geëvalueerd. Het bestuur is van oordeel dat er vooralsnog géén 
aanleiding is het bestuursmodel aan te passen. De huidige invulling van het paritaire model, werkt efficiënt en 
zorgt voor voldoende professionaliteit. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit drie werkgeversleden, twee werknemersleden, één lid namens pensioengerechtigden 
en maximaal twee onafhankelijke leden. De wijze van benoeming en ontslag en de taken en bevoegdheden zijn 
vastgelegd in de statuten.  
 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Het bestuur heeft een eigen taak en verantwoordelijkheid tot het naleven van de eigen doelstelling, de statuten 
en reglementen van het fonds en de geldende wetgeving. De kernactiviteiten van het bestuur zijn: 
- het besturen van het fonds volgens de beginselen van behoorlijk bestuur; 
- het volgens de wettelijke bepalingen, het evenwichtig behartigen van de belangen van de (gewezen) 

deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden; 
- het zorgen voor de uitvoering van de administratie; 
- het voeren van een adequaat beleggingsbeleid; 
- het voeren van een adequaat premiebeleid; 
- het voeren van een adequaat toeslagenbeleid; 
- het voeren van een adequaat risicomanagement; 
- het voeren van een adequaat verzekerings- en herverzekeringsbeleid; 
- het uitvoeren van een adequaat communicatiebeleid; 
- het onderhouden van een actuele visie op het pensioenbeleid; 
- het omzetten van voorgeschreven wijzigingen uit de wet in doelgerichte geplande acties op het gebied 

van administratie en/of pensioenreglement en/of statuten en/of financiering. 
 

Het bestuur heeft onder meer de volgende bevoegdheden: 
- het vaststellen en/of wijzigen van statuten, pensioenreglement(en) en overige reglementen; 
- het vaststellen en/of wijzigen van de aansluitingsovereenkomst; 
- het vaststellen en/of wijzigen van uitvoeringsbesluiten; 
- het uitvoeren van betalingen; 
- het aangaan van contractuele verplichtingen met derden; 
- de benoeming van leden van het bestuur en van de raad van toezicht; 
- het aansturen van het bestuursbureau. 
 
Met inachtneming van het bepaalde in de statuten kan het bestuur taken en bevoegdheden delegeren.  

 
Bestuurlijke commissies 
Het bestuur heeft uit zijn midden vier bestuurlijke commissies benoemd: 
- Balansmanagement en Vermogensbeheer Commissie (BVC)  
- Actuarieel, Risicobeheer, Governance Commissie (ARGC) 
- Communicatie, Pensioenzaken Commissie (CPC) 
- Commissie Jaarwerk  

 
Alle commissies zijn adviescommissies. Het voltallige bestuur is het enige orgaan dat (bestuurs-) besluiten kan 
en mag nemen. De bestuurscommissies bezitten geen mandaat om zelfstandig besluiten te nemen, met 
uitzondering van de CPC voor besluiten inzake de verplichtstelling en vrijwillige aansluitingen. Dit mandaat is 
gepubliceerd in de Staatscourant. Ook niet-bestuursleden kunnen lid zijn van een bestuurlijke commissie. Zij 
hebben echter geen stemrecht bij de besluitvorming in de commissie. De taken en bevoegdheden zijn voor elke 
commissie vastgelegd in een reglement vastgesteld door het bestuur.  
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Sleutelfuncties 
Het fonds beschikt over een risicobeheerfunctie, een actuariële functie en een interne auditfunctie. Het 
houderschap van de risicobeheerfunctie is gecombineerd met het houderschap van de actuariële functie en 
belegd bij de voorzitter van de ARGC. De sleutelfunctie interne audit (houderschap en werkzaamheden) is 
uitbesteed. De verdere uitwerking van de sleutelfuncties is opgenomen in een separaat beleidsdocument. 
 
Raad van toezicht 
De raad van toezicht kent drie leden. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van 
het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds en staat het bestuur met raad ter zijde. De raad 
van toezicht heeft de wettelijke taken en bevoegdheden. Deze taken en bevoegdheden en de wijze van 
benoeming en ontslag zijn vastgelegd in de statuten en in het Reglement voor de raad van toezicht.  
 
Verantwoordingsorgaan 
Het bestuur stelt het aantal leden van het verantwoordingsorgaan vast. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 
minimaal vier leden namens deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers en gewezen deelnemers. De 
taken en bevoegdheden en wijze van benoeming en ontslag zijn vastgelegd in de statuten en in het Reglement 
voor het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan heeft de wettelijke taken en bevoegdheden. 
Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een bovenwettelijk adviesrecht bij de benoeming en het ontslag 
van leden van de raad van toezicht. 
 
Bestuursbureau 
Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en de commissies primair bij het uitvoeren van zijn bestuurstaken 
en daarnaast bij het invullen van de regiefunctie (geschiktheid, processen, rapportages) om als bestuur 
voldoende ’countervailing power’ naar, vermogensbeheerders, adviseurs en overige derden te creëren en te 
behouden. Het bestuur heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van 
pensioenbeheer, financiële- en beleggingsadministratie, bestuurssecretariaat en communicatie gemandateerd 
aan het bestuursbureau. 
 
Het bestuursbureau wordt aangestuurd door een directeur. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het 
Directiereglement bestuursbureau. De directeur is geen medebeleidsbepaler. Volgens de eisen van de 
Pensioenwet is en blijft het bestuur eindverantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken. 
 
1.4. Geschiktheid van de (mede)beleidsbepalers 
Het is van groot belang dat de (mede)beleidsbepalers van het fonds geschikt zijn voor het uitoefenen van hun 
functie. Om de voortdurende geschiktheid te borgen beschikt Bpf HiBiN over een geschiktheidsplan. In dit plan 
is vastgelegd welke deskundigheid en competenties de individuele bestuursleden en het bestuur als geheel 
(moeten) bezitten en op welke wijze de geschiktheid wordt bevorderd. Uitgangspunt is dat de bestuursleden 
over voldoende kennis, inzicht en oordeelsvorming beschikken om hun taken te volbrengen. Ook is er aandacht 
voor de competenties van de individuele bestuursleden en het bestuur als geheel. Gekoppeld aan het 
geschiktheidsplan zijn functieprofielen opgesteld, waar het bestuur als collectief en individuele bestuursleden 
aan dienen te voldoen. Bij deze profielen komen niet alleen deskundigheid, maar vooral ook competenties en 
professioneel gedrag aan de orde. 
 
1.5. Functioneren van het bestuur als collectief 
Het bestuur onderschrijft het belang van een goed functionerende ‘boardroom dynamics’. Dit vraagt om een 
optimale samenstelling van het bestuur, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan. Hierbij gaat het 
om de onderlinge aanwezigheid en verdeling van kennis, competenties, gedrag en communicatie.  
 
Het bestuur bespreekt jaarlijks plenair zijn functioneren als geheel en het functioneren van ieder individueel 
bestuurslid en dat van de bestuurscommissies. Het bestuur evalueert minimaal eenmaal in de drie jaar zijn 
geschiktheid door een onafhankelijke derde partij. De evaluatie met een derde partij heeft in oktober 2020 
plaatsgevonden. 
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1.6. Diversiteitsbeleid  
Het bestuur heeft een diversiteitsbeleid vastgesteld. Bij de samenstelling van het bestuur, het 
verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht wordt gestreefd dat in elk orgaan zitting heeft:  
- minimaal één vrouw en één man; 
- minimaal één lid boven de 40 jaar en één lid onder de 40 jaar.  

 
De doelstelling bij samenstelling van het bestuur en het verantwoordingsorgaan is dat rekening wordt gehouden 
met de opbouw van het deelnemersbestand van het fonds. Het bestuur is verantwoordelijk voor opvolging van 
het diversiteitsbeleid binnen het bestuur, verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht.  
 
1.7. Uitbestedingsbeleid 
De uitbestede werkzaamheden vallen onder het uitbestedingsbeleid van het fonds. Een overzicht van de partijen 
waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed, is opgenomen in paragraaf 3.1. 
 
1.8. Missie,  visie en strategie 
Het fonds heeft een missie en visie vastgesteld. In de missie is beschreven waarvoor het fonds staat en welke 
waarden het fonds kenmerken. In de visie wordt beschreven waarvoor het fonds gaat en welk toekomstbeeld 
ten grondslag ligt aan het handelen van het fonds. 
 
Missie  
Bpf HiBiN voert op professionele wijze en zonder winstoogmerk de door sociale partners van de sector van de 
handel in bouwmaterialen gemaakte afspraken over pensioen uit.  
 
Daarbij zijn de volgende kernwaarden van belang: 

- maatschappelijke betrokkenheid; 
- eenvoud en begrijpelijkheid; 
- kostenefficiënt; 
- evenwichtige belangenafweging; 
- voldoen aan wet- en regelgeving. 

 
Visie  
Bpf HiBiN wil voor alle (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers binnen de sector handel 
in bouwmaterialen een betrouwbaar, toekomstbestendig en klantgericht fonds zijn, met een kwalitatief hoog 
niveau van dienstverlening en waarbij maatschappelijke verantwoordelijkheid van groot belang is. De kosten 
voor het uitvoeren van de pensioenregeling zijn zowel voor het vermogensbeheer als het pensioenbeheer zo 
laag mogelijk.  
 
Schaalvergroting (door samenwerkingsmogelijkheden) om de kosten op lange termijn verder te verlagen worden 
daarom periodiek onderzocht, met als voorwaarde dat de kwaliteit van de dienstverlening minimaal gelijk blijft. 
De transparante communicatie aan (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers is gericht om 
realistische verwachtingen te scheppen, en pensioenbewustzijn te ontwikkelen. 
 
Strategie 
Om de missie en visie te realiseren hanteert Bpf HiBiN de volgende strategie voor onderstaande drie 
aandachtsgebieden. 

 
Dienstverlening en klantgerichtheid 

- streven naar een hoogwaardige (data)kwaliteit van de pensioenadministratie en dienstverlening, waarbij 
klachten en geschillen tot een minimum worden beperkt; 

- juiste, herkenbare en duidelijke (digitale) communicatie aan (gewezen) deelnemers en 
pensioengerechtigden; 

- begeleiding van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden bij het maken van passende 
pensioenkeuzes; 

- beperking van de administratieve werkzaamheden en goede ondersteuning voor werkgevers; 
- proactief ondersteunen van de sociale partners, werkgevers en deelnemers, zodat deze 

belanghebbenden goed geïnformeerd zijn en de juiste besluiten kunnen nemen. 
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Professionele organisatie 

- bestuur en bestuursbureau van Bpf HiBiN zijn en blijven op hun taak berekend om de doelstellingen van 
het fonds te realiseren. Daarvoor moeten het bestuur en het bestuursbureau adequaat en met voldoende 
diversiteit bemenst zijn. Naast de zelfadministratie voor het pensioenbeheer, is dit tevens van belang om 
de uitbestedingspartijen voor het vermogensbeheer aan te sturen en hun prestaties te monitoren; 

- uitbestedingspartijen worden zorgvuldig uitgekozen en periodiek geëvalueerd; 
- het jaarlijks toetsen van de kosten met vergelijkbare (bedrijfstak)pensioenfondsen; 
- de besluiten van Bpf HiBiN zijn gebaseerd op solidariteit, evenwichtige belangenafweging en 

maatschappelijke gevolgen;  
- op basis van vastgestelde investment beliefs streven naar een optimale verhouding tussen risico, kosten 

en passende beleggingsopbrengsten om het vermogen te laten renderen; 
- waar nodig blijven innoveren met om tot een betere uitvoering van de pensioenregeling te komen. 

 
Toekomst 

- samenwerking met sociale partners om op korte en lange termijn de betaalbaarheid, de veranderingen 
en vereenvoudigingen van de pensioenregeling te kunnen sturen; 

- periodiek evalueren of het huidige paritaire bestuursmodel en uitvoeringsmodel van Bpf HiBiN 
toekomstbestendig is; 

- (periodiek) onderzoek naar schaalvergroting of samenwerkingsmogelijkheden om de kosten zo laag 
mogelijk te houden. 
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2. Integere bedrijfsvoering 

2.1. Compliance, compliance functie, gedragscode, incidentenregeling 
Het fonds heeft compliance beleid opgesteld. Het compliance beleid beschrijft de definitie, doelstellingen, 
governance, taken en bevoegdheden van bestuur, commissies, bestuursbureau en compliance officer voor het 
in stand houden van een integere organisatie, bedrijfsvoering en compliance. Het compliance beleid is het 
basisdocument voor de compliance functie. 
 
Compliance functie 
Het bestuur heeft de compliance functie (officer) uitbesteed en belegd bij KPMG Integrity & Investigation 
Services. De compliance officer ziet toe op de naleving van wettelijke gedragsregels en gedragsregels die het 
fonds zelf heeft opgesteld met het oogmerk reputatieschade te voorkomen. De compliance officer geeft jaarlijks 
een schriftelijke terugkoppeling aan het bestuur over zijn bevindingen inzake compliance. Tevens wordt een 
samenvatting van zijn rapportage toegevoegd aan het jaarverslag.  
 
Gedragscode 
Het fonds heeft een gedragscode ingesteld voor het bestuur en al degenen die voor, namens of in opdracht van 
het fonds werken en alle door het bestuur aan te wijzen betrokkenen, ter voorkoming van conflicten tussen het 
belang van het fonds en de privébelangen van betrokkenen alsmede ter voorkoming van het gebruik van 
vertrouwelijke informatie van het fonds voor privédoeleinden. 
 
Onderdeel van de gedragscode is de insiderregeling. Alleen indien volgens het bestuur sprake is van een situatie 
van ‘insider’ worden voor de insider de eventuele transacties van privébeleggingen getoetst aan de transacties 
door het fonds. 
  
Incidentenregeling 
Het fonds heeft een incidentenregeling vastgesteld. In deze regeling is vastgelegd hoe gebeurtenissen die een 
ernstig gevaar (kunnen) vormen voor de beheerste en integere bedrijfsuitoefening van het fonds moeten worden 
gemeld en hoe de meldingen worden behandeld. Daarnaast kent het fonds een klokkenluidersregeling. 
 
2.2. Analyse integriteitsrisico’s en integriteitsbeleid  
Het fonds heeft een integriteitbeleid. Het doel van het integriteitbeleid is het stimuleren van de aan het fonds 
verbonden personen om integer te handelen, dat wil zeggen te handelen in overeenstemming met de 
maatschappelijk geaccepteerde waarden en normen en de toepasselijke wet- en regelgeving.  
 
Het fonds voert jaarlijks, eventueel met behulp van een externe partij, een systematische risicoanalyse (SIRA) 
uit op het gebied van integriteit. Aan de hand van de analyse wordt het beleid geëvalueerd en indien nodig 
bijgesteld. Het fonds onderkent de volgende integriteitsrisico’s: 
- risico op belangenverstrengeling; 
- risico op maatschappelijk onbetamelijk gedrag; 
- risico op (in- en externe) fraude en corruptie; 
- risico op witwassen en terrorismefinanciering; 
- risico op omzeilen sanctiewetgeving; 
- risico op ontduiking of ontwijking van fiscale regelgeving; 
- risico op cybercrime; en  
- risico op marktmanipulatie. 
 
De genoemde integriteitsrisico’s zijn verder uitgewerkt in het integriteitsbeleid. Daarbij is aangegeven welke 
maatregelen zijn genomen om (zoveel als mogelijk) de risico’s te beperken dan wel te voorkomen. Jaarlijks 
worden de integriteitsrisico’s behandeld door het bestuur en indien nodig aanvullende beheersmaatregelen 
nemen.  
 
2.3. Klachten- en geschillenbeleid  
Het fonds heeft een klachten- en geschillenbeleid en is gebaseerd op de ‘Gedragslijn goed omgaan met 
klachten’ van de Pensioenfederatie. 
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2.4. Bescherming persoonsgegevens 
Het fonds zorgt voor de beveiliging van (persoons)gegevens en waarborgt de privacy binnen het fonds en derde 
partijen. Het fonds zorgt voor voldoende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor 
de bescherming van de (persoons)gegevens. Het fonds gaat discreet en zorgvuldig om met door deelnemers 
en andere partijen verstrekte persoonsgegevens. Deze worden bijvoorbeeld niet voor andere doeleinden 
gebruikt dan waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij de wetgever of toezichthouder anders heeft bepaald.  
 

Indien een datalek zich voordoet, dan wordt in overeenstemming met de incidentenprocedure, melding gemaakt 
aan de relevante toezichthouder en compliance officer. De bescherming van persoonsgegevens en het 
voorkomen van een datalek is verder uitgewerkt in het ‘Privacybeleid’. Daarnaast heeft het fonds een 
privacyverklaring op de website gepubliceerd. 
 
2.5. Beloningsbeleid 
Het fonds onderschrijft de Principes voor beheerst beloningsbeleid. Het bestuur heeft het beloningsbeleid per 1 
januari 2019 herzien. Dit beleid is van toepassing op leden van het bestuur, de raad van toezicht, het 
verantwoordingsorgaan, sleutelfuncties en derden aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed. Het bestuur heeft 
hierbij nadrukkelijk gekeken naar objectieve normen, waaronder ook de aanbevelingen van de 
Pensioenfederatie. Bestuursleden, leden van het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht ontvangen 
een vaste vergoeding per jaar en een kilometervergoeding. Het beleid voldoet aan de toepasselijke regelgeving.  
 
Het bestuur zal periodiek het beloningsbeleid evalueren en waar nodig bijstellen. Hierbij neemt het bestuur de 
ontwikkelingen in de pensioensector en de bedrijfstak in ogenschouw.   
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3. Hoofdlijnen van de opzet van het interne beheersingssysteem en de 
administratieve organisatie en interne controle  

3.1. Uitbestedingsbeleid en uitbestede werkzaamheden 
Het bestuur heeft beleid vastgesteld ten aanzien van de uitbesteding van werkzaamheden. De Pensioenwet 
schrijft voor dat een pensioenfonds zijn organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere 
bedrijfsvoering waarborgt. Het is van belang dat het fonds beschikt over kwalitatief goede en integere 
contractpartners.  
 
In het uitbestedingsbeleid van het fonds is schriftelijk vastgelegd op welke wijze de selectie, de inhoud van de 
uitbestedingsovereenkomst, de risico’s van uitbesteding, de monitoring en evaluatie van uitbestedingspartners 
plaatsvindt. Het uitbestedingsbeleid is in het jaar 2022 geëvalueerd en waar nodig aangepast. Voor 
vermogensbeheerders is een managerselectiebeleid opgenomen in het beleggingsplan en niet in het 
uitbestedingsbeleid. Het fonds heeft de uitvoering van het uitbestedingsbeleid gemandateerd aan zowel de 
ARGC als aan de directeur van het bestuursbureau. Het bestuur van het fonds blijft te allen tijde verantwoordelijk 
voor de uitbestede werkzaamheden.  
 
Het fonds heeft aan de volgende partijen doorlopende werkzaamheden uitbesteed:  
 
Custodian      Northern Trust Global Services 
 
Vermogensbeheer     BlackRock: LDI portefeuille 

Northern Trust Asset Management: aandelen ontwikkelde en 
opkomende markten 
Aberdeen Standard Life: euro investment grade bedrijfsobligaties 

       T. Rowe Price: US high yield obligaties 
Legal & General: staatsobligaties opkomende markten harde 
valuta 
Syntrus Achmea Real Estate & Finance: vastgoed en hypotheken 

 
Adviserend actuaris    Triple A Risk Finance B.V.   
 
Actuariële functie (werkzaamheden)  Triple A Risk Finance Certification B.V. 
 
Certificerend actuaris    Towers Watson Netherlands B.V. 
 
Externe accountant    Ernst & Young Accountants LLP 
 
Operationele ondersteuning beleggingen Montae & Partners B.V. 
 
Strategisch advies beleggingen   Sprenkels & Verschuren B.V. 
 
Compliance officer     KPMG Risk & Integrity Services B.V. 
 
Interne audit (volledig)     InAudit B.V. 
 
Juridisch advies     Blom Veugelers Zuiderman Advocaten 
 
Communicatie advies    De Caluwé Tekst      
 
Er is steeds sprake van een schriftelijke overeenkomst. Om de kwaliteit van uitbestede werkzaamheden te 
waarborgen, heeft het fonds daarnaast SLA’s afgesloten met de custodian, vermogensbeheerders en de interne 
auditfunctie.    
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In een separaat document zijn de taken vastgelegd van de adviserend actuaris en actuariële functie. Het verschil 
tussen deze twee rollen is dat de actuariële functie alleen een controlerende taak heeft en de adviserend actuaris 
in principe een adviserende taak.  
 
Met de overige adviseurs, de waarmerkend accountant en de certificerend actuaris zijn geen SLA afspraken 
overeengekomen, aangezien het hier veelal controlerende respectievelijk ad hoc werkzaamheden betreft. Bij 
deze categorie ligt de nadruk met name op het periodiek toetsen van de kwaliteit van de werkzaamheden en 
adviezen en het monitoren van de kosten. Per opdracht wordt vooraf een kosteninschatting opgevraagd. Het 
bestuur kan ook (eenmalige) opdrachten verstrekken aan externe partijen. Ook dan is sprake van een 
schriftelijke overeenkomst.  
 
3.2. Pensioenbeheer en financiële administratie 
Het bestuur heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van pensioenbeheer 
(pensioenadministratie) gemandateerd aan de afdeling pensioenadministratie van het bestuursbureau. 
Daarvoor is door het bestuur met het bestuursbureau een ‘Service Level Agreement’ (SLA) vastgesteld. Per 
kwartaal en indien nodig tussentijds, rapporteert het bestuursbureau over de uitvoering van de pensioenregeling 
aan de ARGC en bestuur. 
 
3.3. Operationele processen en administratieve organisatie pensioenadministratie 
Binnen het fonds is functiescheiding op verschillende manieren vastgelegd. De pensioenadministratie van het 
fonds wordt onder leiding van de directeur van het bestuursbureau uitgevoerd. Daarover wordt de ARGC en het 
bestuur per kwartaal door een SLA-rapportage geïnformeerd.  
 

Betalingen op basis van vier-ogen-principe 
Het bestuursbureau heeft een mandaat voor de betalingen inzake pensioenbeheer en het betalen van facturen. 
Daarvoor is door het bestuur een cashmanagementbeleid vastgesteld waarin is onder andere is vastgelegd dat 
de betalingen door het bestuursbureau plaats vinden op basis van een gecontroleerde (vier-ogen-principe) en 
controleerbare (audit trail) procedure conform de bevoegdhedenregeling uit het directiereglement. Het 
bestuursbureau stuurt wekelijks een overzicht van de betalingen naar de voorzitter van het fonds. 
 
Deelnemers- en werkgeversadministratie 

De (verzekeringstechnische) deelnemersadministratie wordt door de afdeling pensioenadministratie van het 
bestuursbureau uitgevoerd, onder verantwoordelijkheid van de directeur.  
 
De werkzaamheden voor de deelnemersadministratie bestaan onder meer uit: 
- het jaarlijks verstrekken van de opgebouwde en  te bereiken pensioenaanspraken van de deelnemers 

en gewezen deelnemers (Uniform Pensioenoverzicht); 
- het vaststellen van de opgebouwde pensioenaanspraken voor de gewezen deelnemers; 
- het verwerken van waardeoverdrachten (regulier en kleine pensioenaanspraken); 
- het verwerken en betalen van de pensioenuitkeringen; 
- het vaststellen van de pensioenaanspraken voor de gewezen partner na de echtscheiding 

respectievelijk na de ontbinding van het partnerschap; 
- beantwoorden van vragen door deelnemers en pensioengerechtigden. 
 
De werkgeversadministratie richt zich voornamelijk op de volgende werkzaamheden: 
- het verstrekken van het bewijs van opname in de pensioenregeling (laag 1); 
- het (beoordelen over) verplicht of vrijwillig aansluiten van werkgevers; 
- het handhaven van de verplichtstelling; 
- inwinnen werkgeversgegevens (salaris en dienstverbanden deelnemers); 
- het maandelijks berekenen van de verschuldigde pensioenpremie op basis van de doorgegeven 

wijzigingen in het werkgeversportaal voor de premienota’s; 
- relatiebeheer met werkgevers; 
- afmelden werkgevers; 
- beantwoorden van vragen door werkgevers. 
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Pensioenadministratiepakket en pensioenuitkeringenpakket 
Het fonds heeft een overeenkomst gesloten met Visma Idella  voor het gebruiken van het IV-
Pensioenadministratiepakket (IVPA), inclusief een werkgeversportaal, backofficeportaal en een 
deelnemersportaal. Deze applicatie wordt extern gehost door Visma Idella dat verantwoordelijk is voor het 
technisch platform en beheer. Visma Idella beschikt over de vereiste (ISO) certificaten en verstrekt jaarlijks een 
ISAE 3000 Type I verklaring. Het pensioenuitkeringenpakket (Microloon) wordt extern gehost bij Visma IT & 
Communications. 
 

Financiële administratie 

De financiële administratie van het fonds wordt door het bestuursbureau uitgevoerd, onder toezicht en 
verantwoordelijkheid van de directeur. De werkzaamheden van de financiële administratie bestaan onder 
andere uit: 
- het incasseren van de maandelijkse premienota’s 

- debiteurenbeheer; 
- het verrichten van (pensioen)betalingen; 
- het in de boekhouding vastleggen van alle financiële handelingen en transacties; 
- het opstellen van en monitoren van het jaarbudget respectievelijk liquiditeitsprognose; 
- het opstellen van compliance overzichten beleggingen; 
- het maken van de jaarrekening. 
 

Interne controlemaatregelen 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van interne controlemaatregelen gericht op de juiste en 
volledige registratie van het fonds. Het fonds heeft op het gebied van administratieve organisatie en interne 
controle maatregelen getroffen voor het beheersen van de processen. 
 

Business continuity plan 

Het belang van de continuïteit van de bedrijfsvoering en een ongestoorde werking van de administratiepakketten 
heeft de aandacht van het bestuur. Om deze reden heeft het fonds een business continuity plan opgesteld. Dit 
plan bevat een beschrijving van de door het bestuursbureau vastgestelde kritische bedrijfsprocessen. Het 
business continuityplan en de maatregelen worden jaarlijks door de ARGC beoordeeld.  
 

IT-beleid 
Vanwege het zelf administreren van de pensioenregeling heeft het fonds diverse externe softwaresystemen in 
gebruik. Dit betekent dat het onderwerp IT het fonds raakt op de pensioenadministratie. Om een betrouwbare 
pensioenuitvoerder te kunnen zijn, is een uiterst gedegen IT-omgeving van groot belang. Het fonds heeft de 
belangrijkste IT-risico’s geïdentificeerd, beoordeeld en beheersmaatregelen opgesteld. Hierbij is uitgegaan van 
de relatie met de (IT) thema’s volgens ‘FIRM’ en de vijf invalshoeken volgens de ICT Handreiking van de 
Pensioenfederatie uit juli 2015, te weten: 

- bewustzijn (Awareness): het begrijpen van het belang van ICT-beheersing door alle betrokkenen, 
en het naleven van ICT- en informatiebeveiligingsrichtlijnen door alle betrokkenen; 

- beschikbaarheid (Availability): het draaiend houden van bestaande processen en het herstellen van 
verstoringen, waarbij de negatieve gevolgen van incidenten zoals uitval en beveiligingslekken 
worden beperkt; 

- toegang (Access): waarborgen dat de juiste mensen toegang hebben tot de juiste informatie en 
anderen niet; 

- betrouwbaarheid (Accuracy): opleveren van juiste, tijdige en volledige informatie aan alle relevante 
belanghebbenden; 

- aanpasbaarheid (Agility): ondersteunen van veranderingen in de bedrijfsvoering tegen acceptabele 
kosten en binnen acceptabele tijd. 

 

Het IT-beleid is in het jaar 2021 geëvalueerd door Bpf HiBiN en op een aantal onderdelen aangepast. In het IT-
beleid zijn naast de identificatie van de risico’s en beheersmaatregelen ook de beschrijving van de toets op de 
effectiviteit van de beheersmaatregel opgenomen. 
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3.4. Managementinformatie en verslaglegging 
Het bestuur wordt minimaal eens per kwartaal voorzien van managementinformatie die van belang is voor de 
beleidsvoorbereiding, besluitvorming en het bijsturen van het beleid (niet limitatief): 
- maandelijks wordt de (beleids)dekkingsgraad van het fonds en de performance van de 

vermogensbeheerders verstrekt.  
- per kwartaal vindt een uitgebreidere rapportage van de vermogensbeheerders plaats.  
- per jaar wordt het jaarverslag opgesteld; 
- de interne en externe ontwikkelingen die relevant zijn voor het fonds; 
- de ontwikkelingen over het belegd vermogen; 
- per kwartaal de SLA-rapportage met de voortgang van de pensioenadministratie; 
- ontwikkelingen op pensioengebied; 
- voortgang in het traject handhaving verplichtstelling; 
- risicodashboard met de staat en ontwikkeling van de risicofactoren waar het fonds mee te maken heeft. 
 
Jaarlijks stelt een bestuur een begroting op. Op kwartaalbasis wordt aan het bestuur gerapporteerd over de 
ontwikkeling van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting en de verwachting van de kosten voor het 
gehele jaar.  
 
3.5. Extern toezicht en controlemechanismen 
Het bestuur heeft met ingang van 1 januari 2019 Willis Towers Watson B.V. belast met de certificering. De 
certificerend actuaris heeft tot taak het afleggen van een verklaring over de juistheid van de op de balans en de 
rekening van baten en lasten voorkomende actuariële posten en een bevestiging te geven dat het fonds heeft 
voldaan aan de bepalingen krachtens de Pensioenwet en het financieel toetsingskader (FTK). De certificerend 
actuaris waarmerkt het actuarieel verslag. Tevens wordt een certificerend jaarverslag opgesteld met eventuele 
opmerkingen en aanbevelingen. 
 
Met ingang van 1 januari 2020 is Ernst & Young Accountants LLP als waarmerkend accountant aangesteld en 
belast met de controle van de jaarrekening (inclusief de verslagstaten voor DNB) van het fonds. Tevens 
certificeert de accountant de normportefeuille en de Z-score respectievelijk performancetoets. Voorts maakt de 
accountant ieder boekjaar een accountantsverslag op waarin een volledig beeld van de financiële positie van 
het fonds wordt gegeven inclusief eventuele opmerkingen en aanbevelingen.  
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4. Risicomanagement  

4.1. Integraal risicomanagement als basis voor het (interne) beheersingssysteem  
Het integraal risicomanagement van het fonds richt zich op een drietal aspecten:  

1. de doelstelling van het fonds, 
2. de activiteiten om de doelstellingen te realiseren, en  
3. de (risico)cultuur.  

 
De risicostrategie, waarin wordt aangegeven op welke wijze het fonds omgaat met de integrale risico’s is in het 
risicohandboek van het fonds beschreven. Hiervoor heeft het bestuur een raamwerk vastgesteld dat uit de 
volgende componenten bestaat:  
▪ de risicostrategie: wat zijn de doelstellingen van het risicobeleid, wat is de risicobereidheid en welke 

strategie hanteert het fonds om deze doelstellingen te bereiken? 
▪ governance rondom risicomanagement: hoe is risicomanagement binnen het fonds georganiseerd en hoe 

neemt het bestuur verantwoordelijkheid? 
▪ risicobeleid: zijn alle gedefinieerde risico‘s uitgeschreven in beleid? 
▪ risicomanagement processen: is er een proces om jaarlijks te evalueren en bij te sturen? 
▪ informatie: hoe wordt het risicobeleid gemonitord en geëvalueerd? 
 

  
Binnen het raamwerk heeft het bestuur bepaald dat deze zich minimaal op het volwassenheidsniveau 3 bevindt 
(zie figuur voor de verschillende stadia). Volwassenheidsniveau 3 betekent dat het fonds gestructureerd met het 
risicomanagementproces om gaat en dat alles eveneens geformaliseerd is.  
 
Belangrijk onderdeel van integraal risicomanagement is het proces van de risicoanalyse. Dit bestaat uit het 
identificeren en analyseren van die risico’s die het realiseren van de doelstellingen in de weg kunnen staan en 
de onverminderde uitvoering van de reglementaire bepalingen kunnen bedreigen. Op basis van deze uitkomsten 
worden de beheersmaatregelen getroffen om de risico’s binnen de door het fonds gewenste tolerantie niveau 
te houden respectievelijk te brengen. De integrale risicoanalyse vindt jaarlijks door het bestuur plaats.  
 
Het gehele integrale risicomanagement proces, de governance, de strategie, het beleid en de 
informatievoorziening zijn beschreven in het risicohandboek van het fonds. Door het risicomanagement op een 
integrale manier te benaderen is het bestuur van mening dat zij nog beter in staat is om te kunnen anticiperen 
op de veranderingen in de interne en externe omgeving van het fonds die de ambitie van het fonds beïnvloeden. 
 
 
 

Strategie

Governance

Beleid

Processen

Informatie

Volwassenheidsniveaus: 

1. Ad hoc 

2. Reproduceerbaar en informeel 

3. Gestructureerd en geformaliseerd 

4. Geïmplementeerd en periodiek geëvalueerd 
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4.2. Risicostrategie, risicobereidheid en governance 
 
Risicostrategie 
De huidige risicostrategie is er op gericht om, met de gekozen “technische” beleidsuitgangspunten 
(prognosetafel, ervaringssterfte, leeftijdsterugstellingen, opslag uit hoofde van excasso), de kans zo groot 
mogelijk te maken dat het fonds langdurig aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. Het bestuur heeft zich 
daarbij laten adviseren door de strategisch adviseur op basis van het principe van prudente aannames, die 
onderzocht zijn met behulp van Asset Liability Management (ALM)-studies en de haalbaarheidstoets.  
 
Periodiek wordt een volledige of gedeeltelijke ALM-studie uitgevoerd. In de tweede helft van 2022 heeft het 
fonds een update van de ALM-studie uitgevoerd. Concrete aanleiding van deze update was de gewijzigde 
financiële positie van het fonds en de stijging van de (UFR) markrentes waarbij een vooraf vastgesteld 
‘triggerpoint’ is bereikt. Op basis van de resultaten uit deze ALM-studie heeft het bestuur besloten om het beleid 
op het onderdeel rente-afdekking te herijken. 
 
Risicobereidheid 
Het bestuur heeft begin 2015 de risicobereidheid van het fonds vastgesteld. De risicobereidheid geeft aan 
hoeveel risico deelnemers willen lopen. Hiervoor is een eerste risicobereidheidsonderzoek uitgevoerd onder de 
deelnemers, het bestuur en de leden van het verantwoordingsorgaan. Hierbij zijn vanuit evenwichtige 
belangenafweging de afspraken met de werkgevers en de doelstellingen van het fonds vastgesteld en is 
geconstateerd dat de risicobereidheid van zowel de deelnemers als het bestuur behoudend is.  
 
In het strategische beleggingsbeleid komt deze behoudende risicobereidheid tot uiting door een relatief beperkt 
deel te beleggen in risicovollere beleggingen als aandelen en alternatieve beleggingen. In het voorjaar van 2018 
heeft, een tweede risicobereidheidsonderzoek plaatsgevonden. Dit heeft niet geleid tot het aanpassen van de 
risicobereidheid. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het risicohandboek.  
 
Governance en monitoring 
Om de risico’s in continuïteit te monitoren heeft het bestuur een Actuarieel, Risicobeheer, Governance 
Commissie (ARGC) ingesteld. De ARGC heeft de aandacht voor het beheersen van zowel de strategische, 
financiële als de niet-financiële risico’s. De Balansmanagement en Vermogensbeheer Commissie (BVC) richt 
zich tevens op de financiële risico’s van het fonds.  
 
De Communicatie en Pensioenzaken Commissie (CPC) heeft een grote rol in het beheersen van de risico’s 
voortkomend uit het traject handhaving verplichtstelling. De ARGC wordt periodiek op de hoogte gebracht van 
de diverse risico’s door alle commissies. Vanuit de BVC en ARGC worden onder andere voorstellen gedaan 
aan het bestuur voor beheersingsmaatregelen, wanneer risico’s buiten de toleranties dreigen te komen. Tevens 
vindt een continue monitoring plaats van de ontwikkeling van de risico’s. 
 
Op basis van de jaarlijkse integrale risicoanalyse door het bestuur wordt een risicomanagementrapportage 
opgesteld, inclusief eventuele actiepunten. De ARGC stelt daarnaast een risicodashboard op welke in de 
daaropvolgende bestuursvergadering met het voltallige bestuur wordt besproken. Deze aanpak draagt bij aan 
het ‘in control’ zijn van het bestuur en geeft het fonds inzicht in de mate van interne beheersing.  
 
4.3. Haalbaarheidstoets en procedure 
De haalbaarheidstoets is een stochastische toets die inzicht geeft in de samenhang tussen de financiële opzet, 
het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. De economische scenario’s zijn 
voorgeschreven. In de haalbaarheidstoets wordt een projectie van de financiële situatie van het fonds voor een 
lange periode (60 jaar) gemaakt voor een veelvoud aan economische scenario’s (stochastische analyse). 
 
Doel haalbaarheidstoets 
De haalbaarheidstoets heeft als doel inzicht te geven in: 
- de gevolgen van de financiële opzet van het fonds; 
- de verwachtingen en risico’s, met name ten aanzien van koopkrachtbehoud; 
- de consistentie en evenwichtigheid van het beleid; 
- de haalbaarheid en consistentie van het premiebeleid; 
- de herstelkracht van het fonds. 
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De belangrijkste uitkomst waarnaar gekeken wordt in de haalbaarheidstoets is het pensioenresultaat. Dit is een 
maatstaf voor koopkrachtbehoud. 
 
Procedure (aanvangs)haalbaarheidstoets 
Het fonds heeft onderstaande procedure vastgesteld voor de uitvoering, vaststelling en verantwoording van de 
(aanvangs)haalbaarheidstoets. 
 
De aanvangshaalbaarheidstoets is uitgevoerd in augustus 2015. De resultaten zijn als volgt: 
- verwacht pensioenresultaat startend vanuit de vereiste dekkingsgraad: 93% per 31 december 2014; 
- verwacht pensioenresultaat startend vanuit de (beleids)dekkingsgraad per 31 december 2014: 90%; 
- afwijking pensioenresultaat startend vanuit de (beleids)dekkingsgraad per 31 december 2014 in 

slechtweerscenario: 27%. 
  
De onderhavige berekeningen zijn in eerste instantie uitgevoerd op basis van de rentetermijnstructuur per 1 
januari 2015. Voor de vaststelling van de ondergrenzen respectievelijk bovengrens ten aanzien van genoemde 
parameters acht het fonds het verstandig rekening te houden met de wijziging van de UFR-methodiek per 15 
juli 2015. Daarom zijn er ook berekeningen uitgevoerd bij een startdekkingsgraad van 90%. Dat leverde de 
volgende resultaten op: 
- verwacht pensioenresultaat startend vanuit verlaagde dekkingsgraad: 84%; 
- afwijking pensioenresultaat startend vanuit verlaagde dekkingsgraad in slechtweerscenario: 29%. 
 
Op basis daarvan zijn de volgende grenswaarden vastgesteld: 
- Ondergrens verwacht pensioenresultaat startend vanuit de vereiste dekkingsgraad: 80%; 
- Ondergrens verwacht pensioenresultaat startend vanuit de feitelijke (beleids)dekkingsgraad: 80%; 
- Bovengrens afwijking pensioenresultaat startend vanuit de feitelijke (beleids)dekkingsgraad: 35%. 
 
Jaarlijks vóór 1 juli zal het fonds een haalbaarheidstoets laten uitvoeren. Vervolgens zullen de resultaten ervan 
geëvalueerd worden binnen het bestuur. Bij een onder- respectievelijk overschrijding van de norm(en) zal er 
een gesprek plaatsvinden met sociale partners. De raad van toezicht wordt geïnformeerd over de uitkomsten.  
 
Het fonds zal een nieuwe aanvangshaalbaarheidstoets uitvoeren indien: 
- de pensioenregeling (significant) wordt gewijzigd; 
- er sprake is van een andere significante wijziging in de situatie van het fonds.  
 
De resultaten worden besproken met de sociale partners. Ook zal de raad van toezicht geïnformeerd worden 
over de uitkomsten van dat overleg. De nieuwe ondergrenzen zullen binnen een maand na de gewijzigde situatie 
aan de toezichthouder worden gerapporteerd. 
 
4.4. Risicohouding 
In het FTK neemt de risicohouding van het fonds een belangrijke plaats in. Vooraf moet worden vastgesteld 
welk risico acceptabel is. Het grootste risico van het fonds vloeit voort uit het beleggingsrisico. Bij het vaststellen 
van de risicohouding acht het fonds het van belang de risicohouding van de achterban mee te nemen. De vraag 
is welke risico’s de belanghebbenden bereid zijn te lopen om de doelstellingen van het fonds te realiseren en 
de mate waarin het fonds beleggingsrisico’s kan lopen gezien de kenmerken van het fonds. 
 
Risicohouding lange termijn 
De risicohouding voor de lange termijn komt tot uitdrukking in de gekozen ondergrenzen voor de 
haalbaarheidstoets en voor de korte termijn in de hoogte van het vereist eigen vermogen of een bandbreedte 
hiervoor.  
 
Op basis van het gekozen beleggingsbeleid is een aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. Op basis van de 
uitkomsten heeft het bestuur de voorgeschreven ondergrenzen ten aanzien van het verwachte 
pensioenresultaat en de maximale afwijking vastgesteld.   
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Risicohouding op korte termijn 
De risicohouding op korte termijn wordt vertaald in het strategisch vereist eigen vermogen en een bandbreedte 
daarom heen. Allereerst is in dat kader het vereist eigen vermogen naar de rentestand per 31 juli 2015 op basis 
van de regels van het aangepaste FTK vastgesteld. Het vereist eigen vermogen bedraagt 15,7% van de 
voorziening pensioenverplichtingen. Gezien de risicobereidheid heeft het bestuur besloten beperkte 
beleggingsrisico’s te accepteren. De belangrijkste doelstellingen zijn immers om de (beleids)dekkingsgraad zo 
goed mogelijk op niveau te houden en de kans op korten van de opgebouwde pensioenen zo laag mogelijk te 
houden.  
 
Daarbij hoort een beperking van het beleggingsrisico hetgeen zich vertaalt in geringe bandbreedtes om het 
strategisch vereist eigen vermogen. Om te komen tot bedoelde bandbreedtes is: 
- het vereist eigen vermogen berekend bij de beleggingsmixen behorende bij de bandbreedtes rondom de 

strategische beleggingsverdeling van 65% vastrentende waarden en 35% zakelijke waarden (dus 70:30 
respectievelijk 60:40);  

- een afdekking van het renterisico variërend tussen 35 en 45%, ofwel de bandbreedte rondom de 
strategische rente afdekking van 40%.  

 
Op basis van deze berekeningen is een bandbreedte voor het vereist eigen vermogen vastgesteld van 13% 
respectievelijk 18%. Per kwartaal wordt het vereist eigen vermogen op basis van het strategische 
beleggingsbeleid geschat door de adviserend actuaris van het fonds en vergeleken met genoemde grenzen. Bij 
het overschrijden van deze grenzen wordt in overleg getreden met sociale partners. 
 
4.5. Risicobeleid 
Het risicobeleid is erop gericht om op een adequate wijze de doelstellingen van het fonds onder een breed scala 
van omstandigheden te realiseren (de strategie). Jaarlijks wordt door het bestuur een risicoanalyse uitgevoerd 
gebaseerd op kans maal impact. Voor het kwantificeren van de strategische, financiële en niet-financiële risico’s, 
is voor ‘impact’ de mogelijke financiële schade gekoppeld aan de dekkingsgraad. De uitkomsten kunnen 
aanleiding zijn de beleidsuitgangspunten te wijzigen dan wel overige maatregelen te treffen om de 
geconstateerde risico’s te mitigeren. 
 
Om dit beleid uit te kunnen voeren wordt per risico vastgesteld wat de norm en de tolerantiegrens is, wordt de 
organisatie erop ingericht om deze risico’s te kunnen beheersen en de impact of kans te verkleinen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met het risicoprofiel van het fonds, de (beleids)dekkingsgraad, de deskundigheid van 
het bestuur etc. Bij alle te bespreken risico’s worden steeds de volgende zaken benoemd: 
- de definitie van het risico; 
- risico-indicatoren; 
- beleid; 
- implementatie; 
- monitoring en rapportage. 

 
4.6. Risicogebieden 
De risicogebieden kunnen worden onderverdeeld in financiële en niet-financiële risico’s van het fonds, conform 
de FOCUS die gehanteerd wordt door De Nederlandsche Bank.  

Financiële risico’s Niet-financiële risico’s 

Matchings-/renterisico Omgevingsrisico 

Marktrisico Operationeel risico 

Kredietrisico Uitbestedingsrisico 

Verzekeringstechnisch risico IT-risico 

 Integriteitsrisico 

 
In het risicohandboek is per risicogebied beschreven welke maatregelen door het fonds zijn genomen ter 
beheersing, naast de risico-indicatoren en het beleid. 
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4.7. Informatievoorziening 
De informatievoorziening is afgestemd op de geïdentificeerde risico’s vanuit de jaarlijkse risicoanalyse. De 
frequentie van de informatie is afgestemd op de behoeften en kent een maand- , kwartaal- of jaar cyclus. De 
inhoud van de informatie is zodanig dat het bestuur tijdig signaleert wanneer afwijkingen ontstaan tussen de 
realisatie en de gestelde normen. 
 
Het bestuursbureau is in samenwerking met de ARGC en de BVC verantwoordelijk voor de inrichting van de 
informatievoorziening, de analyse van de informatie en de bespreking binnen het bestuur.  
 
Bestuursbureau:  
- de pensioenadministratie van het bestuursbureau rapporteert per kwartaal via de SLA-rapportage over de 

juistheid, tijdigheid en volledigheid van de pensioenadministratie en daaraan verwante dienstverlening.  
- de financiële administratie van het bestuursbureau rapporteert maandelijks aan de ARGC via een 

rapportage debiteurenbeheer over het betaalgedrag van werkgevers en de verwerking van aan te sluiten 
werkgevers in de administratie; 

- een bestuursadviseur van het bestuursbureau rapporteert periodiek voor iedere vergadering van de CPC 
via de rapportage verplichtstelling over de status van aan te sluiten werkgevers. 

- een bestuursadviseur van het bestuursbureau rapporteert maandelijks over de ontwikkeling van de actuele 
en beleidsdekkingsgraad en op kwartaalbasis aan de BVC en bestuur via een rapportage beleggingen. 

- de financiële administratie van het bestuursbureau rapporteert wekelijks aan de BVC en ARGC via een 
compliance overzicht over de normen en bandbreedtes van de beleggingsportefeuille.   

 
De ARGC, BVC en de CPC beoordelen de rapportages op juistheid, tijdigheid en volledigheid en rapporteren 
hierover periodiek aan het bestuur.  
 
Actuariële functie:  
- Triple A Certification rapporteert per kwartaal over de belangrijkste financiële risico’s vanuit actuarieel 

oogpunt bezien.  
 
De rapportage over financiële risico’s vanuit actuarieel oogpunt worden besproken in de ARGC, met de 
sleutelfunctiehouder risicobeheer en actuarieel, respectievelijk de BVC. 
 
Compliance Officer: 
- jaarlijkse rapportage naleving gedragscode; 
- jaarlijkse rapportage over insidersregeling; 
- indien aan de orde rapportages over klachten vanuit de incidenten of klokkenluidersregeling. 
 
De rapportage wordt jaarlijks besproken in de ARGC en het bestuur.  
 
4.8. Eigenrisicobeoordeling (ERB) 
Bpf HiBiN voert eens in de drie jaar een reguliere eigenrisicobeoordeling uit. Naast de reguliere periodieke ERB 
is het fonds verplicht zo spoedig mogelijk een tussentijdse (actualisatie van) de ERB uit te voeren in geval van 
een significante wijziging in het risicoprofiel (triggers) van Bpf HiBiN of de uitgevoerde pensioenregeling. Er zijn 
twee soorten omstandigheden die om een tussentijdse actualisatie van de ERB vragen, namelijk bij: 
 
1. een significante wijziging in het risicoprofiel; of  
2. een strategisch besluit met een materiële impact op het risicoprofiel. 
 
Bpf HiBiN heeft voor de ERB in 2021 een beleidsdocument opgesteld waarin de (juridische) kaders en 
processen zijn opgenomen. Bpf HiBiN heeft vervolgens eind 2021 de (eerste) reguliere ERB vastgesteld en 
ingediend bij DNB. 
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5. Verplichtstelling en aansluitingsbeleid werkgevers 

5.1. Verplichte aansluiting 
Het deelnemen in het fonds is door de beschikking van de Staatssecretaris van Sociale zaken d.d. 28 juni 1958 
laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 12 februari 2015, verplicht gesteld voor werknemers werkzaam bij 
branchewerkgevers. Onder branchewerkgever wordt verstaan de door een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
gedreven, in Nederland gevestigde onderneming of afdeling daarvan, die zich uitsluitend of in hoofdzaak 
bezighoudt met de groothandel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen, met dien verstande dat de omzet 
van bouwmaterialen ten minste één derde van de totale handelsomzet van die onderneming of afdeling daarvan 
moet dragen. Voor een gedetailleerde invulling van “in hoofdzaak” wordt verwezen naar de verplichtstelling als 
gepubliceerd in de Staatscourant 2015 nr. 4798 van 17 februari 2015. 
 
5.2. Handhavingsbeleid 
Op grond van de verplichtstelling zijn de werkgevers in de sector Handel in Bouwmaterialen verplicht de bij hen 
werkzame werknemers aan te melden bij het fonds. Het fonds voert hierop een actief handhavingsbeleid door 
periodiek controles uit te voeren. Deze controles hebben tot doel vast te stellen of alle werkgevers die onder de 
verplichtstelling van het fonds vallen, daadwerkelijk zijn aangesloten en al hun werknemers zijn aangemeld. 
 
5.3. Vrijstelling van de verplichtstelling 
In een aantal in het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000 voorgeschreven gevallen is het fonds verplicht op verzoek 
van een werkgever vrijstelling te verlenen van deelneming aan de pensioenregeling. Op verzoek van een 
branchewerkgever wordt aan zijn werknemers collectieve vrijstelling van de verplichte deelneming in het fonds 
verleend indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, die in de Wet Bpf 2000 zijn vastgelegd.  
 
Het fonds kan een werkgever ook op andere gronden vrijstelling verlenen van de verplichtstelling. Het fonds 
hecht grote waarde aan de solidariteit binnen de bedrijfstak en voert een zeer terughoudend beleid inzake het 
onverplicht verlenen van vrijstelling.  
 
5.4. Vrijwillige aansluiting 
Het bestuur is bevoegd een werkgever die niet onder de werkingssfeer van het fonds valt, maar die een 
aantoonbare relatie hebben met de bedrijfstak, op vrijwillige basis aan te sluiten bij het fonds indien de werkgever 
hierom verzoekt. Dit met inachtneming van de bepalingen hierover in de Pensioenwet en de statuten van het 
fonds.  
 
Met de werkgever wordt een uitvoeringsovereenkomst inzake vrijwillige aansluiting gesloten, waarin wordt 
vastgelegd dat partijen zich verbinden aan de statuten en reglementen waarop de pensioenregeling bij het fonds 
is gebaseerd. Gevolg van de vrijwillige aansluiting is dat de werknemers van de werkgever gaan deelnemen 
aan de verplichte regeling van het fonds.  
 
De wettelijke voorwaarden op grond van de Pensioenwet voor vrijwillige aansluiting zijn: 
- de loonontwikkeling bij de werkgever is ten minste gelijk aan die in de bedrijfstak handel in bouwmaterialen 

en de werkgever neemt deel in het sociaal fonds van de bedrijfstak; of 
- er is sprake van een groepsverhouding tussen de werkgever die zich vrijwillig wil aansluiten en een 

werkgever die al onder de verplichtstelling van het fonds valt; of 
- de vrijwillige aansluiting sluit aan op een periode waarin de werkgever onder de verplichtstelling van het 

fonds viel. 
 

Daarnaast mag geen sprake zijn van verplichte deelneming van de onderneming aan een ander 
bedrijfstakpensioenfonds, tenzij daarvan vrijstelling is verleend. Het bestuur borgt dat een vrijwillige aansluiting 
geen verwatering van de financiële belangen van de op het moment van aansluiting aanwezige populatie tot 
gevolg heeft. Om deze reden wordt een premieopslag gevraagd indien sprake is van een verzekeringstechnisch 
nadeel. 
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5.5. Verkrijging van deelnemerschap  
Werknemers in dienst van bij een aangesloten werkgever zijn verplicht tot deelneming in het fonds, indien zij 21 
jaar of ouder doch jonger dan 67 jaar zijn.  
 
Directeuren/grootaandeelhouders van naamloze en besloten vennootschappen worden niet als deelnemer 
opgenomen, tenzij zij door het bestuur al voor het jaar 2008 tot het fonds waren toegelaten en zij deze deelname 
wilden voortzetten. Statutair bestuurders, niet zijnde directeur/grootaandeelhouder, van naamloze 
vennootschappen en besloten vennootschappen kunnen - eventueel onder door het bestuur te stellen 
voorwaarden - als deelnemers worden toegelaten. 
 
Vrijstelling voor individuele werknemers vanwege gemoedsbezwaren 
Het bestuur kan individuele vrijstelling van deelneming aan de verplichte pensioenregeling aan een werknemer 
verlenen, indien deze gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekeren. In deze gevallen moeten 
werkgever en werknemer wel de reguliere bijdragen afdragen aan het fonds. Deze bijdragen worden geboekt 
op een die werknemer betreffende spaarrekening en na de 67-jarige leeftijd gedurende 15 jaren uitgekeerd aan 
de gemoedsbezwaarde en/of zijn nabestaande. Bij overlijden van de gemoedsbezwaarde voordat de uitkeringen 
zijn ingegaan, wordt het saldo in gelijke termijnen gedurende 15 jaar aan de nabestaande uitgekeerd.  
 
5.6. Vrijwillige voortzetting individuele basis 
In de pensioenregeling is de mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting op individuele basis opgenomen. Het is 
mogelijk dat de gewezen deelnemer voor een periode van maximaal drie jaar de deelneming voor eigen rekening 
voortzet. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
- de deelneming moet tot aan de datum waarop hij is opgehouden deelnemer uit hoofde van zijn 

dienstbetrekking te zijn ten minste drie jaren hebben geduurd; 
- de pensioenregeling wordt ongewijzigd voortgezet; 
- de voortzetting voor eigen rekening is niet mogelijk indien de betrokkene van een ander fiscaal 

gefaciliteerde oudedagsvoorziening gebruikmaakt; 
- de voortzetting voor eigen rekening mag niet plaatsvinden in de periode van drie jaar voorafgaande aan de 

pensioendatum, tenzij betrokkene aannemelijk maakt dat hij om medische redenen het dienstverband heeft 
beëindigd. 

 
Een verzoek om vrijwillige voortzetting moet worden gedaan binnen negen maanden na het einde van de 
deelname aan de pensioenregeling. 
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6. Hoofdlijnen van het uitvoeringsreglement 

De wederzijdse rechten en verplichtingen van het fonds en de aangesloten werkgever zijn in een 
uitvoeringsreglement vastgelegd.   
 
1. De wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld 

De verschuldigde (feitelijke) premie is een doorsneepremie. De verschuldigde (feitelijke) premie is per 1 
januari 2022 vastgesteld op 25,2% van de pensioengrondslag van de deelnemer. De premie wordt 
vastgesteld door het bestuur, gehoord de sociale partners. Het bestuur kan het opbouwpercentage voor 
het ouderdomspensioen en/of partnerpensioen in een jaar verlagen indien de gedempte kostendekkende 
premie hoger is dan de feitelijke premie. 
 

2. De wijze waarop en de termijnen waarin de verschuldigde premie moet worden voldaan 
Het fonds stelt aan het einde van elke loonperiode een factuur (premienota) op van de verschuldigde premie 
over de afgelopen loonperiode. Een werkgever dient tijdig alle informatie aan te leveren, welke door het 
fonds als vereist is gekwalificeerd voor het vaststellen van de premienota. Betaling van de premienota moet 
plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het factuurbedrag wordt achteraf, na afloop van de 
loonperiode, vastgesteld en gefactureerd. 
 

3. De informatie welke door de werkgever aan het fonds wordt verstrekt 
De aangesloten werkgever is verplicht om alle werknemers die aan de verplichte pensioenregeling moeten 
deelnemen, bij het fonds aan te melden via het werkgeversportaal van het fonds inclusief alle door het 
bestuur nodig geoordeelde gegevens. 
 
De werkgever dient ervoor te zorgen dat het fonds de beschikking krijgt over alle door het fonds vereiste 
gegevens per loonperiode. Deze gegevens dienen op uniforme wijze aangeleverd te worden via het 
werkgeversportaal van het fonds. 
 

4. De procedures welke gelden bij het niet nakomen van premiebetalingsverplichtingen door de werkgever 
In het geval een werkgever zijn premiebetalingsverplichting niet nakomt, kan het fonds gebruik maken van 
de reguliere rechtsmiddelen en kan het fonds de bestuurders van de aangesloten onderneming hoofdelijk 
aansprakelijk stellen. Daarnaast is het fonds verplicht om, indien aanwezig, de ondernemingsraad van de 
betreffende werkgever te informeren. Ook kan het fonds de betreffende deelnemers informeren, maar gaat 
daar pas toe over wanneer de werkgever na een dwangbevel nog steeds in gebreke blijft. 
 

5. De procedures welke gelden bij het opstellen en wijzigen van het pensioenreglement in verband met het 
sluiten en wijzigen van een pensioenovereenkomst 
Het fonds stelt het pensioenreglement op in overeenstemming met de pensioenovereenkomst. Het fonds 
is bevoegd en daartoe door de sociale partners gemachtigd het pensioenreglement zonder voorafgaande 
afstemming met sociale partners te wijzigen indien de wijzigingen worden genoodzaakt door wetgeving of 
worden opgedragen door de toezichthouders en de deelnemers niet worden benadeeld door de wijziging. 
 

6. De maatstaf voor toeslagverlening en de voorwaarden waaronder een toeslag wordt verleend 
Op de pensioenaanspraken en –rechten is een voorwaardelijke toeslagverlening van toepassing. Het 
geldende toeslagbeleid is nader omschreven in paragraaf 9.13 van deze abtn.  
 

7. De uitgangspunten en procedures welke gelden ten aanzien van de besluitvorming over 
vermogenstekorten en vermogensoverschotten 
Wanneer de beleidsdekkingsgraad per het einde van een kalenderkwartaal is komen te liggen onder de 
gestelde eisen ten aanzien van het vereist eigen vermogen, meldt het fonds dit onverwijld aan de 
toezichthouder De Nederlandsche Bank. Het fonds dient binnen drie maanden, of zoveel eerder bepaalt, 
ter instemming bij de toezichthouder een concreet en haalbaar herstelplan in, tenzij het fonds gezien de 
beleidsdekkingsgraad op dat moment weer voldoet aan de eisen ten aanzien van het vereist eigen 
vermogen. In het herstelplan werkt het fonds uit hoe het uiterlijk binnen 10 jaar zal voldoen aan de eisten 
ten aanzien van het vereist eigen vermogen.  
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Het fonds kan de opbouw van toekomstige pensioenaanspraken aanpassen en (als laatste middel) na het 
volgen van de wettelijke procedures de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten 
verminderen. 
  

8. Voorwaarden premiekorting of premie terugstorting 
Het fonds is binnen de wettelijke mogelijkheden bevoegd tot premiekorting. Het fonds maakt geen gebruik 
van de wettelijke mogelijkheden tot premie terugstorting. 
 

9. De mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling na beëindiging van het dienstverband 
Na uitdiensttreding bestaan er mogelijkheden om de verplichte deelneming voor eigen rekening voort te 
zetten. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het pensioenreglement.  
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7. Hoofdlijnen van de pensioenregeling 
 
De pensioenregeling per 1 januari 2023 luidt in hoofdlijnen als volgt: 

Karakter regeling: Uitkeringsovereenkomst (middelloonregeling met 
voorwaardelijke toeslagverlening). 

Minimale toetredingsleeftijd: 21 jaar (de eerste dag van de maand waarin de persoon 21 
jaar wordt). 

Pensioenrichtleeftijd: 67 jaar en 1 maand (de eerste dag van de maand volgend op 
de 67ste verjaardag). 

Pensioengevend salaris: Het vaste jaarsalaris in geld vermeerderd met: 
de vakantietoeslag en vaste toeslagen van structurele aard, voor 
zover schriftelijk overeengekomen, maar met uitzondering van 
het genot van een ter beschikking gestelde auto als bedoeld in 
artikel 10b, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 
1965. 

Franchise: € 14.032 (bedrag 2023 en wordt jaarlijks aangepast). 

Salarisgrens € 48.882 (bedrag 2023 en wordt jaarlijks aangepast). 

Pensioengrondslag / premiegrondslag: Pensioengevend salaris -/- franchise. 

Pensioenpremie: 25,2% van de premiegrondslag, waarvan 8,4%-punt voor 
rekening van de deelnemer (eigen bijdrage). 

Ouderdomspensioen: 1,625% (ambitie) van de pensioengrondslag per dienstjaar. 

Partnerpensioen (voor pensioendatum): 70% van het (bereikbaar) ouderdomspensioen.  

Anw-hiaat pensioen: Is door de deelnemer vrijwillig en voor eigen rekening mee te 
verzekeren. Er wordt een jaarlijks uit te keren vast bedrag (2023:  
€ 17.860) meeverzekerd. 

Premievrijstelling bij  
arbeidsongeschiktheid: 

AO-%  op basis van WIA      % premievrijstelling 
            80-100                                100 
             35-80                                 50 
               0-35                                   0 

Toeslagverlening: Voorwaardelijk toeslag, maatstaf prijsindex. 
Toeslagen worden verleend conform het toeslagenbeleid zoals 
vastgelegd in hoofdstuk 9 van deze abtn. 

Flexibiliseringsmogelijkheden: Voor de verschillende flexibiliseringsmogelijkheden wordt 
verwezen naar het pensioenreglement. 

Beëindigde regelingen waarbij lopende 
uitkeringen worden gecontinueerd: 

De pensioenopbouw voor het prépensioen is met ingang van 1 
januari 2006 beëindigd. De tot 1 januari 2006 opgebouwde 
prepensioenaanspraken zijn premievrij gemaakt. De 
pensioenopbouw voor arbeidsongeschikte deelnemers wordt  
voortgezet onder vrijstelling van de bijdragebetaling. De 
opgebouwde aanspraken en ingegane pensioenen worden  
waardevast gehouden conform het toeslagenbeleid van 
hoofdstuk 9 van deze abtn. Overgangsregeling 55 minners 
(voorwaardelijke toezegging) per 1 april 2013 ingetrokken, maar 
er kunnen nog lopende uitkeringen zijn.  

Beëindigde regelingen waarbij lopende 
uitkeringen worden gecontinueerd: 

Per 1 januari 2014 is de vrijwillige excedent regeling voor de 
(extra) pensioenopbouw bij een salaris boven € 37.380,- (stand 
2013) komen te vervallen. De in deze regeling opgebouwde 
aanspraken zijn premievrij gemaakt en worden waardevast 
gehouden conform het toeslagenbeleid van hoofdstuk 9 van 
deze abtn. 

Beëindigde regelingen waarbij lopende 
uitkeringen worden gecontinueerd: 

De invaliditeitspensioenregeling voorzag in een aanvulling op 
de WAO-uitkering die de arbeidsongeschikte deelnemer van de 
overheid ontvangt. In verband met het vervangen van de WAO 
door de WIA is deze regeling per 1 januari 2006 beëindigd. De 
lopende pensioenuitkeringen worden voortgezet. 
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Toelichting wijzigingen pensioenregeling 

 
Pensioenleeftijd 
Tot 1 januari 2015 had de pensioenregeling een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar voor het ouderdomspensioen. 
Sinds 1 januari 2015 wordt een ouderdomspensioen opgebouwd met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Om 
de complexiteit in de administratieve uitvoering te beperken en in de communicatie richting de belanghebbenden 
eenduidig te houden, heeft het bestuur besloten om de opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken met 
pensioenrichtleeftijd 65 jaar per 1 januari 2015 om te zetten naar een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. 
Tegelijkertijd zijn de premievrije aanspraken op prepensioen omgezet in een extra aanspraak 
ouderdomspensioen van 67 jaar. Deze omzetting heeft collectief actuarieel neutraal plaatsgevonden.  
 
Partnerpensioen opbouwbasis 
Voor deelnemers met een echtgenoot of partner wordt een partnerpensioen opgebouwd  ter grootte van 70% 
van het ouderdomspensioen. Vanaf 1 juli 2001 tot en met 31 december 2018 was het partnerpensioen op 
risicobasis verzekerd. Voor actieve deelnemers heeft per 31 december 2018 een (verplichte) uitruil plaats 
gevonden van een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen naar een partnerpensioen ter grootte van 
70% van het verlaagde opgebouwde ouderdomspensioen. Deze interne collectieve waardeoverdracht is 
voorgelegd aan DNB en akkoord bevonden. 
 
Opbouwpercentage ouderdomspensioen 2020,2021, 2022 en 2023 
Indien de feitelijke premie lager uitvalt dan de gedempte kostendekkende premie of lager is dan de vastgestelde 
premiedekkingsgraad, dan wordt de pensioenopbouw in het betreffende jaar dusdanig verlaagd dat de feitelijke 
premie in dat jaar naar verwachting kostendekkend is of voldoet aan de premiedekkingsgraad. Om deze reden 
is het opbouwpercentage ouderdomspensioen als volgt verlaagd voor de jaren: 
- 2020: 1,25%; 
- 2021: 1,09%; 
- 2022: 1,271%; 
- 2023: 1,217%.  

Overige aspecten pensioenregeling 

Waardeoverdrachten 
Waardeoverdracht vindt plaats op basis van de bepalingen in de Pensioenwet en de daar bij behorende 
regelgeving. Er vindt automatische waardeoverdracht plaats van premievrije pensioenaanspraken onder de 
afkoopgrens van gewezen deelnemers. Een premievrije pensioenaanspraak van een gewezen deelnemer lager 
dan € 2 komt te vervallen. 
 
Afkoop kleine pensioenen 
Pensioenaanspraken onder de afkoopgrens kunnen op verzoek van de pensioengerechtigde bij ingang worden 
afgekocht. 
 
Uniforme Rekenmethodiek (URM) 
De URM is een rekenmethode, die op uniforme wijze inzicht biedt in de koopkracht na de pensioendatum in een 
verwacht, optimistisch en pessimistisch scenario. Het fonds hanteert hiervoor de generieke methode. Op grond 
van artikel 14j lid 4 (Normen rekenmethodiek) van de Regeling Pensioenwet, heeft het fonds procedures 
vastgesteld voor de uitvoering en verantwoording van de URM.  
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8. Eigen beheer en verzekering risico’s 

8.1. Herverzekering risico’s 
Om het risico van een potentiële impact van een grote schade voor het fonds door overlijden of 
arbeidsongeschiktheid te beheersen heeft het fonds de volgende risico’s herverzekerd: 
- het nog niet gefinancierde (coming service) deel van het levenslange partnerpensioen en het 

wezenpensioen;  
- het Anw-hiaat;  
- de voortzetting van de pensioenopbouw bij gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid van de 

deelnemer (in de vorm van risicokapitaal).  
-  

8.2. Herverzekering en restrisico’s 
De certificerend actuaris van Bpf HiBiN heeft bij het jaarwerk 2018 opgemerkt dat er sprake is van een restrisico 
voor het fonds bij de herverzekering van het risico op arbeidsongeschiktheid en het overlijdensrisico. De 
genoemde risico’s van overlijden of arbeidsongeschiktheid zijn herverzekerd op basis van risicokapitalen met 
een onderliggende rente van 2,5%.  De actuele gemiddelde rente op basis van de rentetermijnstructuur is lager 
dan 2,5%. Hierdoor is sprake van een restrisico. In het jaar 2020 heeft het fonds na een onderzoek 
geconcludeerd dat het restrisico kan worden geaccepteerd.  
 
8.3. Evaluatie herverzekering en keuze verzekeringsmaatschappij 
Eens in de drie jaar, of eerder indien het contract eindigt, evalueert het fonds of bovenstaande risico’s blijven 
herverzekerd en bij welke verzekeringsmaatschappij. De laatste evaluatie heeft plaatsgevonden in december 
2021. Het bestuur concludeert dat door (gedeeltelijke) herverzekering uitschieters in het resultaat voor 
arbeidsongeschiktheid en overlijden worden voorkomen. Verder loont herverzekeren wanneer een 
herverzekeraar tarieven kan aanbieden die lager zijn dan de verwachte arbeidsongeschiktheidsinstroom of 
sterfte bij het fonds. 
 
Bij de keuze voor de verzekeringsmaatschappij, is naast de tarieven en polisvoorwaarden, in het kader van 
tegenpartijrisico de financiële gezondheid van belang. De gekozen verzekeringsmaatschappij dient gedurende 
de looptijd van het herverzekeringscontract een solvabiliteitsratio (eigen vermogen/solvabilteitsvereiste) te 
hebben van minimaal 140% op basis van Solvency II.  De solvabiliteitsratio van de verzekeraar(s) wordt  jaarlijks 
gemonitord door de ARGC. 
 
8.4. Herverzekeringscontract 
Per 1 januari 2016 zijn de niet gefinancierde nabestaandenpensioenen (partner- en wezenpensioen) en de 
voortzetting van de pensioenopbouw bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid verzekerd bij Zwitserleven 
(SRLEV N.V.). Het overlijdensrisico voor de actieve deelnemers is 100% herverzekerd in de vorm van eenjarige 
risicokapitalen. Het arbeidsongeschiktheidsrisico voor de actieve deelnemers is 100% herverzekerd in de vorm 
van een arbeidsongeschiktheidsrisicokapitaal. De risicokapitalen zijn berekend op een onderliggende rente van 
2,5%. 
 
De contractperiode bedraagt drie jaar. Op afrekeningsdatum, 24 maanden na afloop van het contract, wordt een 
winstaandeel bepaald. De contractperiode is per 1 januari 2019 respectievelijk 1 januari 2022 verlengd. De 
risico’s voor het Anw-hiaat zijn tevens herverzekerd bij Zwitserleven. De overeenkomst eindigt op 31 december 
2024.  
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9. Financiële opzet en sturingsmiddelen 

De voornaamste financiële doelstellingen van het fonds zijn:  
- het waarborgen van de opbouw van de pensioenaanspraken overeenkomstig de in het reglement 

vastgelegde bepalingen; 

- het waarborgen van voldoende middelen voor het kunnen doen van de reglementair te verstrekken 
pensioenuitkeringen; 

- het minimaliseren van de kansen op een dekkings- en reservetekort, alsmede van de mate van dekkings- 
en reservetekort; 

- het, onder de hiervoor genoemde doelstellingen/voorwaarden, maximaliseren van het 
beleggingsrendement om de voorwaardelijke toeslagen te kunnen realiseren.  

 

In dit hoofdstuk wordt de financiële opzet en sturingsmiddelen van het fonds uiteengezet. Ingegaan wordt op de 
waarderingsgrondslagen van de pensioenverplichtingen en het belegd vermogen, alsmede de uitgangspunten 
voor het premiebeleid, het beleggingsbeleid en het toeslagbeleid. Uitgangspunt bij de financiële opzet is de wet- 
en regelgeving zoals beschreven in:  
- de Pensioenwet;  

- het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (FTK); 

- de Regeling Pensioenwet;  

- de Regeling parameters pensioenfondsen. 

 

9.1. Dekkingsgraad 
Door het fonds worden drie soorten dekkingsgraden gedefinieerd: de actuele dekkingsgraad, de 
beleidsdekkingsgraad en de reële dekkingsgraad. Om de maandelijkse actuele dekkingsgraad en 
beleidsdekkingsgraad juist, volledig en tijdig te berekenen, is door het fonds een procesbeschrijving 
dekkingsgraad vastgesteld.  
 
Actuele dekkingsgraad 
De actuele dekkingsgraad van het fonds is de verhouding tussen het aanwezige vermogen en  de technische 
voorzieningen. De actuele dekkingsgraad is gebaseerd op de rentetermijnstructuur (‘RTS’) zoals die door DNB 
is vastgesteld en gepubliceerd. 
 
Beleidsdekkingsgraad 
De beleidsdekkingsgraad wordt berekend als een voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden 
over 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is voor de besluitvorming door het bestuur over toeslagen 
(indexatie) en kortingen (verlagen pensioenen) van belang. 
 
Reële dekkingsgraad 
Daarnaast wordt door het fonds de reële dekkingsgraad vastgesteld. De reële dekkingsgraad, is gelijk aan de 
beleidsdekkingsgraad gedeeld door de beleidsdekkingsgraad die vereist is voor voorwaardelijke 
toeslagverlening ter hoogte van de minimale verwachtingswaarde voor de groeivoet van het prijsindexcijfer, 
zoals vastgesteld in artikel 23a van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen’.  
 
De benodigde dekkingsgraad voor voorwaardelijke toeslagverlening is gebaseerd op de optelsom van 110% 
van de nominale verplichtingen en de contante waarde van de toeslagen bij volledige toeslagverlening conform 
de regeling  parameters. De contante waarde die benodigd is voor volledige toeslagverlening wordt vastgesteld 
op basis van een rekenrente ter grootte van 5,6%. 
 
9.2. Herstelplan 
Het fonds beschikte sinds 1 januari 2009 over een langetermijnherstelplan. De hersteltermijn eindigde uiterlijk 
per 31 december 2023. In verband met de aanpassing van het FTK is dit herstelplan op 31 december 2014 
automatisch beëindigd. Omdat het fonds per 1 januari 2015 een lager eigen vermogen had dan het vereist eigen 
vermogen, verkeert het fonds in reservetekort. Het fonds heeft de toezichthouder DNB hierover vóór 1 maart 
2015 geïnformeerd en een herstelplan bij DNB ingediend. Sindsdien is het herstelplan jaarlijks geactualiseerd 
en ingediend bij DNB. 
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9.3. Sturingsmiddelen voor de lange termijn 
Het fonds beschikt over een aantal sturingsmiddelen voor de lange termijn. In onderstaande tabel worden deze 
toegelicht. Deze sturingsmiddelen kunnen afzonderlijk of gezamenlijk worden ingezet.  
 

Premiebeleid De financiële positie zou aanleiding kunnen geven om de premie aan te passen. Dit zou 
een premieverhoging respectievelijk een premieverlaging of premiekorting kunnen zijn. 
Zolang de doelen in de prioriteitstelling in het premie- en financieringsbeleid nog niet 
gehaald zijn, is een premieverlaging of premiekorting onwaarschijnlijk. Het aanpassen 
van de premie wordt beoordeeld op basis van de premieontwikkeling op de langere 
termijn en binnen de daarvoor gestelde bandbreedte. Als de financiële positie van het 
fonds daartoe aanleiding geeft, kan het bestuur ingrijpen door, na instemming van de 
sociale partners, een premieverhoging door te voeren. 

Toeslagbeleid De toeslagverlening van het fonds is voorwaardelijk. De financiering vindt plaats uit het 
behaalde beleggingsrendement. De kostendekkende premie bevat geen opslag voor de 
financiering van de toeslagverlening en er wordt niet voor gereserveerd. Het bestuur kan 
besluiten om (al dan niet bepaalde groepen deelnemers, mits wettelijk toegestaan en 
sprake is van evenwichtige belangenbehartiging) geen toeslagen te verlenen. Ook kan 
het bestuur besluiten een inhaaltoeslag te verlenen indien de beleidsdekkingsgraad 
hoger is dan de dekkingsgraadgrens van toekomstbestendige indexatie.  

Beleggingsbeleid De verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden in de strategische 
beleggingsmix  bepaalt het verwachte rendement en daarmee de hoogte van de 
(gedempte) kostendekkende premie. Maar ook de mate van effect op de verwachte 
stijging van de actuele en beleidsdekkingsgraad. Het fonds bevindt zich momenteel in 
reservetekort met als gevolg dat verhoging van het risicoprofiel met als doel een hoger 
verwacht rendement te behalen zeer beperkt is.  

Pensioenbeleid Een aanpassing van de pensioenregeling door bijvoorbeeld een verhoging van de 
pensioenleeftijd of een verlaging van het opbouwpercentage leidt op termijn tot een 
verlaging van de pensioenverplichtingen en een toename van de actuele en 
beleidsdekkingsgraad. Benadrukt wordt dat dit geen direct sturingsmiddel van het fonds 
is aangezien de inhoud van de regeling een bevoegdheid van sociale partners in de 
bedrijfstak is. Het fonds kan sociale partners wel vragen om de regeling aan te passen. 

Verlagen pensioen In uiterste nood, dat wil zeggen als de overige sturingsmiddelen zijn uitgewerkt, kan het 
fonds besluiten de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten te verlagen. 
Een verlaging van bijvoorbeeld 1%-punt heeft een verbetering van de actuele 
dekkingsgraad met circa 1% punt tot gevolg.  

Uitvoeringskosten Een verlaging van de uitvoeringskosten verhoogt het rendement. Aangezien de 
uitvoeringskosten in verhouding tot het vermogen en verplichtingen laag zijn is het effect 
op de actuele en beleidsdekkingsgraad gering. Een verlaging van de uitvoeringskosten 
met bijvoorbeeld 5% heeft een effect op de actuele dekkingsgraad van 0,02% punt.  

 
9.4. Sturingsmiddelen voor de korte termijn 
Het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt circa 4,2% van de technische voorziening. Als de 
beleidsdekkingsgraad onder het vereist eigen vermogen zakt, met als gevolg dat de doelstellingen van het fonds 
in gevaar komen, heeft het fonds geen tot nauwelijks maatregelen om de beleidsdekkingsgraad binnen de in de 
Pensioenwet en/of de door de toezichthouder gestelde termijnen zodanig te herstellen dat de 
beleidsdekkingsgraad tenminste weer gelijk is aan het minimaal vereist eigen vermogen: 

- het effect van een premieverhoging is zeer beperkt; 
- het toeslagbeleid is geen sturingsmiddel aangezien er bij lage dekkingsgraden, nauwelijks tot geen 

toeslagen worden verleend; 
- een fonds dat zich in dekkingstekort bevindt mag het risicoprofiel van de beleggingen met als doel een 

hoger verwacht rendement en daarmee een grotere herstelkracht niet vergroten; 
- een verdere verlaging van de uitvoeringskosten op korte termijn is niet realistisch; 
- een aanpassing van de regeling is geen direct sturingsmiddel aangezien dit de verantwoordelijkheid 

van sociale partners is.  
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Indien uit de jaarlijkse actualisatie van het herstelplan blijkt dat niet zal worden voldaan aan de hersteltermijn, 
dient het fonds over te gaan tot aanvullende maatregelen. In het uiterste geval gaat zij over tot het verlagen van 
opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten. 
 
9.5.  Actualisatie herstelplan 
Het fonds moet het herstelplan jaarlijks evalueren. Zo lang sprake is van de situatie van een reservetekort, moet 
jaarlijks een actualisatie van het herstelplan worden ingediend. Voor de bepaling van het verwacht rendement 
waarmee voor de actualisatie van het herstelplan wordt gerekend, wordt uitgegaan van de rentetermijnstructuur 
per berekeningsdatum, de maximaal toegestane parameters van artikel 23a Besluit FTK en het strategisch 
beleggingsbeleid van het fonds. 
 
9.6. Financieel crisisplan 
Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht een financieel crisisplan op te stellen. Het doel van een financieel 
crisisplan is dat het fondsbestuur van tevoren inzichtelijk heeft op welk moment het fonds ‘in een crisissituatie’ 
zit en welke keuzes het op dat moment heeft om uit deze situatie te komen. Het financieel crisisplan is 
opgenomen in bijlage A van deze abtn. Het financieel crisisplan wordt jaarlijks geëvalueerd. 
 
9.7. Activa 
 
Vastgoed  
Participaties in vastgoedfondsen worden gewaardeerd tegen actuele waarde per 31 december van het boekjaar 
welke is bepaald op basis van het aandeel in de nettovermogenswaarde van het vastgoedfonds. 
 
Aandelen en andere niet vastrentende waardepapieren 
Beursgenoteerde aandelen en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op 
reële waarde. De reële waarde is de beursnotering per balansdatum. De reële waarde van niet-beursgenoteerde 
participaties is bepaald op basis van de laatst bekende intrinsieke waarde. Dit is het aandeel in het zichtbare 
eigen vermogen. 
 
Vastrentende waarden 
Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn 
gewaardeerd op reële waarde. De reële waarde is de per balansdatum geldende beurskoers. Niet 
beursgenoteerde vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen reële waarde. Deze waarde wordt bepaald 
door de te ontvangen kasstromen (rente, aflossingen en verwachte boeterente bij vervroegde aflossingen) 
contant te maken op basis van geldende marktrente, waarin opgenomen een opslag voor debiteurenrisico en 
liquiditeitsrisico. Deposito’s en direct opvorderbare vorderingen op banken worden gewaardeerd op 
verkrijgingsprijs. Participaties in beleggingsfondsen die beleggen in hypothecaire leningen worden gewaardeerd 
tegen actuele waarde. De actuele waarde is berekend door middel van de ”discounted cash flow”-methode. 
 
Derivaten  
Derivaten worden gewaardeerd op reële waarde, zijnde de marktwaarde van het contract. Voor 
beursgenoteerde contracten is dit de beurskoers per balansdatum. Voor niet beursgenoteerde contracten is de 
waardering gebaseerd op beschikbare  marktinformatie als input voor gehanteerde waarderingsmodellen. 
 
Overige beleggingen 
Overige beleggingen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Geldmarktbeleggingen worden gewaardeerd 
tegen reële waarde, zijnde de contante waarde van de toekomstige kasstromen (rente en aflossing). Posities in 
rekening courantsaldi worden tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd. 
 
Overige activa 
Onder meer worden hieronder de liquide middelen opgenomen voor zover dit banktegoeden betreft welke 
onmiddellijk  opeisbaar zijn. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Zij worden 
onderscheiden van tegoeden in verband met beleggingstransacties. Liquide middelen uit hoofde van 
beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de beleggingen.  
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9.8. Passiva  
 

9.8.1. Reserves 
 
Algemene reserve 
Jaarlijks wordt het resultaat van het fonds, nadat een eventuele wijziging van de beleggingsreserve hiermee is 
verrekend, aan de algemene reserve toegevoegd. De algemene reserve is bedoeld om algemene risico’s te 
financieren.  
 
Beleggingsreserve 
De beleggingsreserve wordt aangehouden als buffer voor neerwaartse koersfluctuaties van beleggingen. De 
omvang van deze reserve is gelijk aan het vereist eigen vermogen aan de hand van de standaardtoets van 
DNB. 
 
Bestemde premiereserve 
De vanaf 1 januari 2015 gevormde premiereserve is, na evaluatie door het bestuur, per 28 oktober 2019 
vrijgevallen. Het bedrag aan vrijgevallen premiereserve is toegevoegd aan de algemene reserve. 
 

9.8.2. Technische voorzieningen, voorzieningen voor risico van het fonds, overige schulden en 
overlopende passiva 

 
Technische voorzieningen 
Het fonds stelt toereikende technische voorzieningen vast over het geheel van pensioenverplichtingen. De 
voorwaardelijke toeslagverlening maakt géén onderdeel uit van de pensioenverplichtingen. De vaststelling van 
de technische voorzieningen (TV) geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:  
- de berekening vindt plaats op basis van actuele waarde; 
- de bij de berekening gebruikte grondslagen inzake overlijden, arbeidsongeschiktheid en levensverwachting 

zijn gebaseerd op prudente beginselen; 
- er is sprake van een kostenvoorziening. 

 
De methodiek en grondslag van de berekening is van jaar op jaar consistent, tenzij juridische, demografische 
en/of economische omstandigheden zich hiertegen verzetten. De technische voorzieningen van het fonds 
bestaan uit het totaal van:  

 

Voorziening pensioenverplichtingen  
Voor de pensioenregeling (ouderdoms-, partner- en wezenpensioen en premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid) is de voorziening pensioenverplichtingen gelijk aan:  
- voor de actieve deelnemers: de vastgestelde actuariële contante waarde van de over verstreken 

dienstjaren opgebouwde pensioenaanspraken, inclusief de tot balansdatum toegekende toeslagen; 
- voor niet-actieve deelnemers: de vastgestelde actuariële contante waarde van de opgebouwde 

pensioenaanspraken, inclusief de tot balansdatum toegekende toeslagen; 
- voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte deelnemers: de vastgestelde actuariële waarde van de te bereiken 

pensioenaanspraken; 
- voor de ingegane pensioenuitkeringen: de vastgestelde actuariële contante waarde van de ingegane 

pensioenuitkeringen.  
 
Deze voorziening is het bedrag dat nodig is om dekking te bieden voor de opgebouwde pensioenaanspraken 
respectievelijk ingegane pensioenrechten. De voorziening pensioenverplichtingen wordt door het fonds 
vastgesteld op basis van de contante waarde van verwachte uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de tot 
de datum van de vaststelling opgebouwde onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. De contante waarde 
wordt vastgesteld op basis van de actuele rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB. De verwachte 
uitgaande kasstromen worden gebaseerd op voor het fonds prudente grondslagen.  
 
De contante waarde van de vrijgestelde toekomstige pensioenopbouw arbeidsongeschikten is voor 100% 
opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen.  
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Voorziening arbeidsongeschikte deelnemers 
Voor toekomstige verhogingen van het pensioengevend salaris voor deelnemers waarvoor (gedeeltelijk) 
premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is verleend, wordt voor de reeds toegekende respectievelijk 
toekomstige verhogingen geen premie betaald. Deze verhogingen werden op het moment van toekenning ten 
laste van het vermogen van het fonds gebracht.  
 
Per 31 december 2020 wordt voor de toekomstige verhogingen van het pensioengevend salaris voor 
deelnemers waarvoor op deze datum (gedeeltelijk) premievrijstelling is verleend, een voorziening gevormd. Voor 
de hoogte van deze voorziening wordt uitgegaan van een jaarlijkse (onvoorwaardelijke) stijging van de 
pensioengrondslag conform de minimale looninflatie van artikel 23a Besluit FTK (2,3%).  
 
Voor deelnemers waarvoor na 31 december 2020 (gedeeltelijk) premievrijstelling wordt verleend, zal de 
toekomstige verhoging van het pensioengevend salaris onderdeel zijn van de (gedempte) kostendekkende 
premie.  
 
Voorziening zieken (IBNR) 
Het fonds heeft een voorziening voor de voor balansdatum ontstane schaden of verplichtingen tot uitkering die 
nog niet zijn gemeld (Incurred but Not Reported, IBNR). In verband met de pensioendoorbouw van toekomstige 
arbeidsongeschikten vanuit de op balansdatum bestaande zieke deelnemers wordt een voorziening 
opgenomen. De voorziening per einde boekjaar is gelijk aan tweemaal de risicopremie voor premievrijstelling, 
waarbij de risicopremie is vastgesteld op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur voor 
pensioenfondsen. Deze risicopremie geeft een goede inschatting van de schadelast die uit het verzekerde risico 
voortvloeit.  
 
Indien dit risico is herverzekerd of voor zover het onder het uitlooprisico van een oud 
risicoherverzekeringscontract valt, wordt een vordering op de betreffende herverzekeraar op de balans 
opgenomen ter grootte van tweemaal de risicopremie voor premievrijstelling, waarbij de risicopremie is 
vastgesteld op basis van de herverzekeringsgrondslagen. 
 
Voorziening invaliditeitspensioenregeling 
De voorziening voor de toegekende ingegane en uitgestelde invaliditeitspensioenen wordt individueel 
vastgesteld als de contante waarde van de uit te keren pensioenbedragen, met inbegrip van de daarop 
verleende toeslagen. Bij de bepaling van de pensioenopbouw voor arbeidsongeschikte deelnemers en ingegaan 
invaliditeitspensioen (AOP) is uitgegaan van een revalidatiekans van 10 %. In geval van revalidering valt de 
aanwezige pensioenvoorziening vrij in de algemene middelen.  
 
Voorziening niet opgevraagd pensioen 
Onderdeel van de technische voorziening is een voorziening voor niet opgevraagd pensioen. Deze voorziening 
wordt aangehouden zodat er geen of een beperkt negatief resultaat ontstaat, wanneer niet opgevraagde 
pensioenen op een later moment alsnog worden opgevraagd. Onderscheid wordt gevraagd tussen bij het fonds 
bekende pensioengerechtigden en onvindbare pensioengerechtigden. 
 
Bekende pensioengerechtigden 
Voor de bij het fonds bekende pensioengerechtigden die het ingegaan pensioen niet hebben opgevraagd wordt 
een voorziening voor zowel de som van de gemiste pensioenuitkeringen en de contante waarde van de 
toekomstige uitkeringen aangehouden. Na afloop van vijf jaar, tien jaar of vijftien jaar vervalt de voorziening voor 
gemiste en toekomstige pensioenuitkeringen die zich nog niet hebben gemeld voor 33,3% respectievelijk 66,7% 
respectievelijk 100%. De gegevens van de pensioengerechtigden blijven wel in de pensioenadministratie 
opgenomen. 
 
Onvindbare pensioengerechtigden (spoorlozen) 
Voor de bij het fonds onvindbare deelnemers (spoorlozen) met premievrije pensioenaanspraken, waarvan het 
pensioen ingaat op de in het pensioenreglement opgenomen pensioenrichtleeftijd, wordt voor een periode van 
twee jaar een voorziening aangehouden van de som van de gemiste pensioenuitkeringen en de contante waarde 
van de toekomstige pensioenuitkeringen. Na twee jaar vervalt de voorziening voor gemiste en toekomstige 
pensioenuitkeringen voor 100%. De beschikbare gegevens van deze pensioengerechtigden blijven wel in de 
pensioenadministratie opgenomen. 



 

34 / 81 

 

 
Kostenvoorziening 
De kostenvoorziening is gelijk aan de contante waarde van de te verwachten toekomstige uitvoeringskosten. Bij 
een eventuele beëindiging van het uitvoeringsreglement ligt een collectieve waardeoverdracht naar een andere 
pensioenuitvoerder, gevolgd door liquidatie van het fonds voor de hand (afwikkelscenario).  
 
Voor de berekening  van de kostenopslag toekomstige uitvoeringskosten, is als uitgangspunt genomen dat een 
collectieve waardeoverdracht plaatsvindt naar een Algemeen Pensioenfonds (specifiek het Nederlands 
Pensioenfonds respectievelijk Centraal Beheer APF) of naar Stichting Pensioenfonds voor de Grafische 
Bedrijven (PGB) gehanteerd.  
  
De totaal benodigde kostenvoorziening bestaat uit vier onderdelen: 

− algemene kostenvoorziening; 

− kosten tot liquidatiemoment; 

− additionele advieskosten; 

− eenmalige implementatiekosten. 
 
Jaarlijks wordt het percentage marginaal getoetst op toereikendheid. Minimaal eens per drie jaar vindt een 
herbeoordeling plaats van de gehanteerde methodiek. De meest recente herbeoordeling van de methodiek heeft 
eind 2022 plaats gevonden. Daarvoor is informatie opgevraagd bij bovenstaande partijen. Dit heeft geleid tot 
het verhogen van het percentage van 2,5 naar 3,0 voor de kostenopslag. 
 
De financiering van de kostenvoorziening gaat via een opslag op de voorziening pensioenverplichtingen en de 
pensioenpremie. De uitvoeringskosten die samenhangen met de nieuwe pensioenopbouw wordt gefinancierd 
via de pensioenpremie. 
 
Actuariële grondslagen en veronderstellingen 
De actuariële grondslagen en veronderstellingen voor het vaststellen van de technische voorzieningen zijn 
opgenomen in Bijlage C van deze abtn. Bestuursbesluiten als gevolg van wets- of reglementswijzigingen en/of 
actuariële grondslagen worden verwerkt vanaf de datum van het genomen bestuursbesluit. 
 
9.9. Spaarfonds gemoedsbezwaarden 
Via het spaarfonds worden de spaargelden van de gemoedsbezwaarden beheerd. Aan het spaarfonds wordt 
jaarlijks een rendement toegevoegd. Het bij te schrijven rendement bedraagt jaarlijks de interne rekenrente op 
basis van de verwachte rendementscurve die ten grondslag ligt voor de gedempte kostendekkende premie. 
 
9.10. Overige schulden en overlopende passiva 
De waardering vindt plaats tegen nominale waarde. Derivaten met een negatieve waarde ultimo boekjaar 
worden tevens opgenomen onder deze post. 
 
9.11. Eigen vermogen 
 
Minimaal vereist eigen vermogen  
Het minimaal vereist eigen vermogen is de ondergrens van het eigen vermogen. Het minimaal vereist eigen 
vermogen wordt uitgedrukt in een percentage van de technische voorzieningen (TV). Het minimaal vereist eigen 
vermogen wordt jaarlijks vastgesteld conform het ‘Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen’ en is 
afhankelijk van de risico’s die het fonds loopt. Als het pensioenvermogen van het fonds minder bedraagt dan de 
som van de TV en het minimaal vereist eigen vermogen, bestaat een dekkingstekort.  
 
Vereist eigen vermogen  
Het vereist eigen vermogen wordt door het fonds zodanig vastgesteld dat met een zekerheid 97,5% gesteld 
kan worden dat binnen één jaar het fonds niet over minder vermogen beschikt dan de hoogte van de TV. Als 
het fonds in enig jaar beschikt over meer waarden dan noodzakelijk ter dekking van het minimaal vereist eigen 
vermogen, maar over minder dan noodzakelijk is ter dekking van het vereist eigen vermogen is er sprake van 
een reservetekort.  
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Voor de berekening van het vereist eigen vermogen hanteert het fonds het standaardmodel op grond van wet- 
en regelgeving als uitgangspunt en past dit toe op de strategische en feitelijke beleggingsportefeuille, inclusief 
de afdekking van het renterisico. Jaarlijks wordt door het fonds beoordeeld of het risicoprofiel van het fonds 
adequaat wordt weergegeven door het standaardmodel. 
 
In het standaardmodel wordt door middel van risicofactoren voor de activa en passiva rekening gehouden met: 
a. het renterisico (S1); 
b. het aandelen- en vastgoedrisico (S2); 
c. het valutarisico (S3); 
d. het grondstoffenrisico (S4); 
e. het kredietrisico (S5); 
f. het verzekeringstechnisch risico (S6); 
g. het liquiditeitsrisico (S7); 
h. het concentratierisico (S8); 
i. het operationeel risico (S9); en 
j. het actief beheer (S10). 
 
Het vereist eigen vermogen (VEV) wordt bepaald aan de hand van de volgende formule en op basis van 
onderstaande procedure: 

 
waarbij ρ1 2 = 0,40 en ρ1 5 = 0,40 indien voor S1 wordt uitgegaan van een rentedaling en nihil indien S1 is 
gebaseerd op een rentestijging, en ρ2 5 = 0,50. 
 
Het vereist eigen vermogen wordt bepaald aan de hand van een iteratief proces. Dit proces bestaat uit het 
herhaald toepassen van het standaardmodel. Het beleggingsbeleid met de bijbehorende 
beleggingskarakteristieken blijft daarbij gelijk.  
 
In het standaardmodel worden liquiditeitsrisico (S7), concentratierisico (S8) en operationeel risico (S9) in 
principe op nihil verondersteld, behalve indien er aanleiding is om hiervoor een aparte risico-opslag voor toe te 
passen. Het fonds neemt deze risico’s mee in de risicoanalyse en op basis daarvan is er geen aanleiding om 
hiervoor een aparte risico-opslag voor op te nemen. 
 
Vrije vermogen 
Het totaal gewenst vermogen, dat door het fonds wordt nagestreefd, is gelijk aan de technische voorzieningen 
vermeerderd met het vereist eigen vermogen. Het pensioenvermogen boven het gewenst vermogen is het vrije 
vermogen van het fonds. 
 
9.12. Premiebeleid 
 
Zuiver kostendekkende premie 
De zuiver kostendekkende premie bestaat volgens artikel 128 Pensioenwet uit de volgende componenten: 
a) de premie die actuarieel benodigd is in verband met de aangroei van de pensioenverplichtingen;  
b) de opslag die nodig is voor het bij de aangroei van de pensioenverplichtingen behorende vereist eigen 

vermogen (solvabiliteitsopslag); 
c) de opslag die nodig is voor de bij de aangroei behorende uitvoeringskosten van het fonds; 
d) de premie voor voorwaardelijke onderdelen van de pensioenovereenkomst met inachtneming van de 

geformuleerde ambitie en de wijze van financieren. 
 
De zuiver kostendekkende premie voor een bepaald boekjaar wordt vastgesteld op basis van de door DNB 
gepubliceerde rentetermijnstructuur (RTS) per 31 december voorafgaand aan dat boekjaar. 
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Ad a) actuariële premie voor aangroei pensioenverplichtingen 
Dit betreft het totaal van de: 
- actuariële koopsom voor de jaarlijkse opbouw van ouderdomspensioen; 
- risicopremie voor het partnerpensioen op basis van fondsspecifieke sterftekansen; 
- risicopremie voor het wezenpensioen op basis van fondsspecifieke sterftekansen; 
- risicopremie voor premievrijstelling voor arbeidsongeschiktheid, WIA-instroomkansen (sector 8). 
 
De risicopremie voor de Anw-hiaatverzekering wordt niet gefinancierd vanuit de actuariële premie. 
 
Ad b) Opslag vereist eigen vermogen 
In principe wordt bij de vaststelling van deze opslag uitgegaan van de (verwachte) situatie aan het begin einde 
van het betreffende achterliggende boekjaar. Over de directe kosten wordt geen opslag vereist eigen vermogen 
aangehouden. 
 
Ad c) Opslag uitvoeringskosten 
De opslag voor de uitvoeringskosten is te splitsen in de opslag voor de directe kosten en de opslag voor de 
toekomstige kosten. De opslag voor de directe kosten is gelijk aan de vooraf geschatte reguliere 
pensioenuitvoeringskosten in het betreffende boekjaar verminderd met de vrijval van de excassokosten over de 
lopende pensioenuitkeringen. De opslag voor de toekomstige kosten is gelijk aan 3% van de actuariële premie 
voor de aangroei van de pensioenverplichtingen. 
 
Ad d) Premie voorwaardelijke onderdelen 
Gelet op het voorwaardelijke karakter en het ambitieniveau van het toeslagbeleid, wordt in de premie geen 
element opgenomen voor toeslagen. Voor de voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en 
wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. 
 
Gedempte kostendekkende premie 
De Pensioenwet staat toe dat een pensioenfonds een gedempte kostendekkende premie hanteert. Het fonds 
maakt gebruik van deze mogelijkheid genoemd in artikel 128 lid 2 Pensioenwet.  
 
Berekening gedempte kostendekkende premie 
Op grond van artikel 4 Besluit FTK mag voor de berekening van de kostendekkende premie worden uitgegaan 
van een dempingspercentage. Voor de vaststelling van de gedempte kostendekkende premie hanteert het fonds 
een verwachte rendementscurve, rekening houdend met een opslag voor de toeslagambitie (prijsinflatie). 
Toetsing van de gedempte kostendekkende premie aan de Pensioenwet en het Besluit FTK vindt jaarlijks vooraf 
plaats. Verantwoording daarover vindt achteraf plaats via de jaarrekening. 

Het strategische beleggingsbeleid voor het komende boekjaar is het uitgangspunt voor het vaststellen van het 
netto verwacht beleggingsrendement voor de berekening van de gedempte kostendekkende premie. Bij een 
wijziging van het strategische beleggingsbeleid wordt het netto verwacht beleggingsrendement opnieuw 
vastgesteld. Het netto verwacht beleggingsrendement wordt per beleggingscategorie als volgt vastgesteld: 

- rendement vastrentende waarden: de actuele RTS gepubliceerd door DNB bij aanvang van de periode. 
De vaststelling van het verwacht rendement op vastrentende waarden geschiedt per 31 oktober van het 
jaar voorafgaande aan de aanvang van de periode. Dit rendement staat in beginsel voor een periode 
van vijf jaar vast. De vaststelling heeft voor het laatst plaats gevonden voor de periode 1 januari 2020 
tot en met 31 december 2024, op basis van de RTS per 31 oktober 2019. 

- rendement zakelijke waarden: de vanaf 1 januari 2020 geldende maximale verwachtingswaarden 
opgenomen in artikel 23a Besluit FTK. 

- prijsinflatie: de verwachtingswaarde voor de prijsinflatie (conform artikel 23a Besluit FTK) en het door 
DNB gepubliceerde ingroeipad bij aanvang van de periode. De vaststelling van de verwachte 
prijsinflatie(curve) geschiedt per 31 oktober van het jaar voorafgaande aan de aanvang van de periode. 
Deze inflatiecurve staat in beginsel voor een periode van vijf jaar vast. De vaststelling heeft voor het 
laatst plaats gevonden voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024, op basis van de 
verwachtingswaarde en het ingroeipad per 31 oktober 2019.  
 

Voor een overzicht van de gehanteerde rendementscurve wordt verwezen naar bijlage D. 
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Onderdelen gedempte kostendekkende premie 
De gedempte kostendekkende premie wordt berekend als de som van dezelfde vier genoemde componenten  
genoemd bij het onderdeel zuiver kostendekkende premie. Hierbij wordt gebruik  gemaakt van een rekenrente 
op basis van een verwacht fondsrendement in plaats van de door DNB gepubliceerde RTS per 31 december 
voorafgaand aan dat boekjaar. De voorwaardelijke toeslagverlening (component d) wordt berekend op basis 
van de inflatiecurve zoals beschreven onder het netto verwacht beleggingsrendement. 

Premiedekkingsgraad 
De premiedekkingsgraad geeft weer of de premie hoog genoeg is om de nieuw in te kopen pensioenaanspraken 
op basis van de door DNB gepubliceerde RTS te kunnen financieren, zonder de buffer voor de vereiste mate 
van zekerheid van 97,5%. De premiedekkingsgraad wordt berekend door de feitelijk ontvangen premie te delen 
door de actuarieel benodigde premie op basis van de actuele RTS. De feitelijke premie wordt hierbij verminderd 
met de opslag voor directe uitvoeringskosten voor het lopende jaar. 
 
Feitelijke premie (doorsneepremie) 
De feitelijke premie (doorsneepremie) voor de pensioenregeling wordt vastgesteld door de sociale partners. De 
feitelijke premie dient in principe stabiel te zijn en wat niveau betreft beheersbaar. De feitelijke premie dient ten 
minste gelijk te zijn aan de gedempte kostendekkende premie.  
 
De feitelijke premie bedraagt (met ingang van 1 januari 2022) 25,2% van de som van de pensioengrondslagen. 
Het bestuur heeft eind 2021 besloten om het eerder vastgestelde ‘ingroeipad’ van de premiedekkingsgraad naar 
100% los te laten en voor het opbouwpercentage uit te gaan van de gedempte kostendekkende premie. 
 
Proces vaststelling feitelijke premie  
Jaarlijks wordt per 1 oktober (peildatum) een prognose berekening van de gedempte kostendekkende premie 
voor het volgende boekjaar gemaakt door het fonds. Als op de peildatum niet aan de voorwaarde van de 
gedempte kostendekkende premie wordt voldaan, zal er in samenspraak met de sociale partners een zodanige 
aanpassing van het opbouwpercentage, de feitelijke premie of pensioenregeling moeten plaatsvinden. 
 
Ontoereikende feitelijke premie 
Indien de feitelijke premie lager uitvalt dan de gedempte kostendekkende premie dan wordt, conform het 
uitvoeringsreglement van het fonds, de pensioenopbouw in het betreffende jaar dusdanig verlaagd dat de 
feitelijke premie in dat jaar naar verwachting kostendekkend is of voldoet aan de premiedekkingsgraad. De 
verlaging voor dat jaar geldt zowel voor het opbouwpercentage van het ouderdomspensioen als voor het 
opbouwpercentage van het partnerpensioen, waarbij de verhouding tussen ouderdomspensioen en 
partnerpensioen 100:70 blijft. Indien een deelnemer in het betreffende jaar komt te overlijden, wordt het 
partnerpensioen bepaald alsof de verlaging niet heeft plaatsgevonden. 
 
9.13. Toeslagbeleid 
Het fonds heeft de ambitie om de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen 
(pensioenrechten) van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden jaarlijks per 1 januari 
aan te passen met een prijsindex. 
 
Financiering voorwaardelijke toeslagverlening 
Bij de bepaling van de hoogte van de eventueel toe te kennen toeslag op pensioenrechten en (premievrije) 
pensioenaanspraken wordt door het bestuur van het fonds rekening gehouden met een toeslagenstaffel. De 
staffel dient als leidraad voor het bestuur bij de vaststelling van het toeslagenniveau. Het bestuur van het fonds 
heeft de vrijheid om hiervan af te wijken indien de situatie van het fonds naar zijn oordeel daartoe aanleiding 
geeft.  
 
Jaarlijks neemt het bestuur op basis van de geschatte beleidsdekkingsgraad (peildatum eind oktober) een 
voorgenomen besluit tot het verlenen van de toeslagen over de pensioenaanspraken en pensioenrechten per 1 
januari van het daaropvolgende jaar. Uiterlijk per 1 februari van het volgende jaar neemt het bestuur een 
definitief besluit.  Blijkt de (geschatte) beleidsdekkingsgraad ultimo het voorgaand boekjaar lager (hoger) te 
liggen dan die per eind oktober van het voorgaand boekjaar respectievelijk is de beleidsdekkingsgraad lager 
(hoger) dan de wettelijke toeslagdrempel van 110%, dan wordt de toeslagverlening alsnog verlaagd (verhoogd) 
respectievelijk niet (alsnog) toeslagen verleend.  
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Situatie beleidsdekkingsgraad  Toekenning 

  
Onder 110% Geen  
Tussen 110% en 110% + vereist TBI Lineaire toekenning 
Boven 110% + vereist TBI Volledig 
  

 
Voor de bepaling van de grens voor volledige toeslagverlening wordt de wettelijk voorgeschreven methodiek 
van toekomstbestendig indexeren (TBI) toegepast. Daartoe worden de toeslagkasstromen contant gemaakt 
tegen een vaste rente van 5,6% per jaar. Deze contante waarde wordt uitgedrukt in een percentage van de 
voorziening pensioenverplichtingen.  
 
Voorwaarden en volgorde reguliere en incidentele toeslagverlening 
Het voorwaardelijke toeslagbeleid voor de actieve en inactieve deelnemers wordt als volgt vormgegeven: 

1.   Het toeslagbeleid is voorwaardelijk op basis van een externe factor met financiering van de reguliere 
toeslagen uit het eventuele overrendement respectievelijk het vrije eigen vermogen. Er is  geen recht 
op toekomstige toeslagen. Het is niet zeker of en in hoeverre in de toekomst reguliere toeslagen worden 
verleend. Er is geen geld gereserveerd voor toekomstige toeslagen. 

2.    Het uitgangspunt voor de reguliere toeslagen is de stijging van de door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) gepubliceerde afgeleide consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens, over de 
periode september tot september voorafgaande aan de toeslagdatum. 

3.    De toeslagambitie bedraagt 100% van de stijging van de CPI. In de jaarlijkse haalbaarheidstoets zal de 
verwachte realisatie van de toeslag worden bepaald.  

4.    Het bestuur kan besluiten om een (incidentele) inhaaltoeslag te verlenen. Voor een inhaaltoeslag gelden 
de volgende richtlijnen. 

a. Een inhaaltoeslag komt pas na de reguliere volledige toeslagverlening en het herstellen van 
een toegepaste korting. 

b. Een inhaaltoeslag kan uitsluitend worden verleend indien de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 
de dekkingsgraadgrens van toekomstbestendige indexatie.  

c. Voor inhaaltoeslagverlening wordt maximaal 20% van het eigen vermogen voor zover dat meer 
bedraagt dan de dekkingsgraadgrens van toekomstbestendige indexatie. 

d. Naarmate toeslagachterstanden ouder zijn, worden zij eerder ingehaald.  
e. Een inhaaltoeslag heeft alleen betrekking op toekomstige pensioenuitkeringen en wordt dus 

niet met terugwerkende kracht verleend.  
f. In een bepaald jaar wordt eerst door het bestuur besloten of toeslagverlening moet plaatsvinden 

en vervolgens of eventueel een inhaaltoeslag mogelijk is. 
 

Financiering voorwaardelijke toeslagverlening 
Het bestuur houdt zich het recht voor om het toeslagbeleid aan te passen. Toekomstige wijzigingen zijn bindend 
voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. 
 
Besluit tijdelijke regeling toeslag vanwege voorgenomen transitie 
Voor de toeslagverlening over het jaar 2023 heeft Bpf HiBiN gebruik gemaakt van het Besluit tijdelijke regeling 
toeslag vanwege voorgenomen transitie (artikel 15c Besluit FTK). 
 
9.14. Kortingsbeleid (verlagen pensioenen) 
Indien het beleggingsbeleid en de sturingsmiddelen premiebeleid en toeslagbeleid niet toereikend zijn, of 
onvoldoende ingezet kunnen worden, zal het bestuur van het fonds overgaan tot het toepassen van het 
kortingsbeleid. 
 
Bij de besluitvorming over een te nemen kortingsmaatregel, het verlagen van pensioenen, richt het bestuur zich 
op de belangen van alle bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, 
andere aanspraakgerechtigden en de werkgevers. Het bestuur heeft het kortingsbeleid in het jaar 2020 
geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat het beleid voor het verlagen bij vijf jaar onafgebroken een dekkingstekort 
(MVEV-korting) is aangepast. 
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Het fonds hanteert in beginsel een uniforme, procentuele verlaging, waarbij alle opgebouwde 
pensioenaanspraken en pensioenrechten van alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden met 
hetzelfde percentage worden verlaagd. Voor het kortingsbeleid wordt voor de opgebouwde pensioenaanspraken 
en pensioenrechten onderscheid gemaakt tussen twee situaties. 
 
Korting bij vijf jaar onafgebroken dekkingstekort (MVEV-korting) 
In het geval de beleidsdekkingsgraad en actuele dekkingsgraad vanaf en met inbegrip van de startdatum zes 
maal jaarlijks opeenvolgend lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen (dekkingstekort), dan worden de 
opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten onvoorwaardelijk verlaagd. De verlaging zal in één keer 
worden genomen en verwerkt in de voorziening pensioenverplichtingen. Bpf HiBiN maakt geen gebruik van de 
mogelijkheid om een verlaging uit te smeren.  
 
Korting bij onvoldoende herstelkracht (VEV-korting) 
De vorige situatie geldt niet voor een eventuele verlaging van de opgebouwde pensioenaanspraken en 
pensioenrechten vanwege een gebrek aan herstelkracht. Een dergelijke verlaging is aan de orde indien door 
middel van een prognoseberekening aangetoond wordt dat het reservetekort niet binnen de gekozen 
hersteltermijn is weggewerkt.  
 
De bedoelde verlaging mag uitgesmeerd worden over een periode van 10 jaar. Bpf HiBiN is geen vergrijsd 
fonds. Omdat een verlaging als ultiem remedium wordt gezien, is besloten om de verlaging bij onvoldoende 
herstelkracht gelijkmatig binnen een periode van 10 jaar door te voeren. De eerste verlaging heeft een 
onvoorwaardelijk karakter, de negen verlagingen daarna worden beoordeeld op basis van de financiële positie 
van het fonds per de betreffende datum. Deze hebben met andere woorden een voorwaardelijk karakter. 
 
Korting op de pensioenopbouw 
Daarnaast is het mogelijk dat de jaarlijkse pensioenopbouw voor deelnemers (voor een jaar) wordt verlaagd. Dit 
is hiervoor beschreven als onderdeel van het premiebeleid. 
 
Financieel crisisplan 
Een nadere uitwerking van het kortingsbeleid is opgenomen in het Financieel crisisplan (bijlage A). 
 

Herstel toegepaste kortingen 
Het fonds heeft de ambitie om een toegepaste verlaging in de toekomst ongedaan te maken. Herstel van de 
verlaging zal slechts plaatsvinden, indien dat op grond van wet- en regelgeving (zie onderdeel toeslagenbeleid, 
toekomstbestendig indexeren) is toegestaan. Het herstel van de verlaging wordt alleen toegepast op de 
verlaagde pensioenen van de (gewezen) deelnemers/pensioengerechtigden die door de verlaging zijn getroffen 
(gesloten systematiek). Het herstel van de verlaging gaat voor het verlenen van de inhaaltoeslagen. 
 
9.15. Collectieve inkomende waardeoverdracht 
Het fonds hecht grote waarde aan de solidariteit binnen de bedrijfstak en voert een zeer terughoudend beleid 
inzake het onverplicht verlenen van vrijstelling. Het kan zijn dat ondernemingen op basis van het Vrijstellings- 
en boetebesluit Wet Bpf 2000 een vrijstelling hebben.  
 
De pensioenregeling is in dat geval door de vrijgestelde onderneming elders ondergebracht.  Een vrijgestelde 
onderneming heeft het recht om de vrijstelling in te leveren. Ook is denkbaar dat een onderneming vanwege het 
wijzigen van activiteiten onder de verplichtstelling gaat vallen of dat de pensioenregeling van de vrijgestelde 
onderneming niet meer (actuarieel en financieel) gelijkwaardig is. De opbouw in de “oude” pensioenregeling zal 
in die gevallen door de aansluiting bij het fonds worden beëindigd. Toekomstige opbouw vindt dan plaats bij het 
fonds. 
 
De onderneming kan verzoeken om de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten onder te brengen 
bij het fonds. Het fonds heeft hiervoor beleid ontwikkeld. Het fonds staat in principe alleen een collectieve 
waardeoverdracht toe indien de onderneming welke aansluit bij Bpf HiBiN en ook premiebetalende deelnemers 
inbrengt. Verder neemt het fonds alleen pensioenen over die de huidige pensioenregeling van Bpf HiBiN op de 
overdrachtsdatum kent. Afwijkende pensioensoorten of pensioenen met een afwijkende ingangs- en /of 
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einddatum dienen door de overdragende pensioenuitvoerder vóór de collectieve waardeoverdracht naar Bpf 
HiBiN te zijn omgezet.    
 
Bij de bepaling van de overdrachtswaarde wordt door het fonds een toets uitgevoerd. Deze toets heeft tot doel 
te borgen dat de belangen van de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers op 
evenwichtige wijze worden afgewogen. Het beleid collectieve waardeoverdracht is in het jaar 2020 geëvalueerd 
en heeft niet geleid tot een beleidswijziging.   
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10. Beleggingsbeleid en vermogensbeheer 

De organisatie van het beleggingsbeleid, inclusief de richtlijnen voor het vermogensbeheer, is vastgelegd in het 
jaarlijkse beleggingsplan van het fonds en de Verklaring van de Beleggingsbeginselen. De Verklaring van de 
beleggingsbeginselen is opgenomen in Bijlage B.  
 
10.1. Inhoud Verklaring van de Beleggingsbeginselen 
Conform artikel 27 van het Besluit FTK wordt in de Verklaring van de Beleggingsbeginselen achtereenvolgens 
ingegaan op: 

- de opzet en uitvoering van de vermogensbeheeractiviteiten;  
- de cyclus voor het beleggingsbeleid;  
- het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan; 
- waarderingsgrondslagen; 
- de wijze van risicometing en -beheersing; 
- de opzet van de resultaatevaluatie, waaronder rapportages; 
- verwijzing naar het ESG-beleid.  
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11. Communicatiebeleid 

11.1. Inleiding 
Het bestuur van het fonds vindt goede communicatie met de verschillende doelgroepen belangrijk. 
Communicatie moet tijdig, duidelijk, correct en evenwichtig zijn. Het fonds heeft de ambitie om actief te 
communiceren met de doelgroepen en neemt hierin eigen verantwoordelijkheid. 
 
11.2. Communicatiebeleidsplan 
Bpf HiBiN heeft het communicatiebeleid geformuleerd voor de periode 2021-2023 in een 
communicatiebeleidsplan. Dit beleidsplan bevat het raamwerk, kader en gedachtegang dat het vertrekpunt is 
van de jaarplannen. Met het communicatiebeleid wil het fonds consistentie creëren in de communicatie naar de 
doelgroepen (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers.  
 
Doelstellingen in communicatiebeleidsplan 
Het fonds realiseert zich dat pensioencommunicatie steeds belangrijker wordt en wil op zoek gaan naar vormen 
van communicatie die passen bij de eisen en wensen van de toekomst. Het fonds heeft als doelstelling om, daar 
waar mogelijk, digitaal te communiceren. Digitale communicatie wordt de standaard. Het fonds stimuleert de 
aangesloten werkgevers en de deelnemers om het werkgeversportaal en deelnemersportaal te  gebruiken. 
 
Naast de manier waarop, is de doelstelling van het fonds om er voor te zorgen dat bij deelnemers en werkgevers 
het pensioenbewustzijn wordt vergroot. Pensioenbewustzijn is echter moeilijk meetbaar.   
 
Uitgangspunten communicatiebeleid 
Het fonds wil persoonlijk, begrijpelijk en transparant communiceren door: 
- heldere taal te gebruiken;  
- middelen/methodes te kiezen die passen bij de doelgroep; 
- relevant, overzichtelijk, eerlijk communiceren over de risico’s en onzekerheden in het pensioeninkomen;  
- uitleggen weten wat hun handelingsperspectief is.  
 
Communicatiemiddelen 
Het fonds heeft een aantal kanalen beschikbaar voor communicatie, namelijk: 

- schriftelijk contact door standaardbrieven; UPO en Pensioen 123 
- telefonisch contact; 
- website van het fonds; 
- e-mailcontact; 
- werkgeversflits en pensioenflits (deelnemers); 
- deelnemers- en werkgeversportalen. 

 
11.3. Communicatiejaarplan 
Vanuit het communicatiebeleid wordt jaarlijks een communicatieplan opgesteld. Het jaarlijks communicatieplan 
geeft aan welke middelen er komend jaar worden ingezet en welk budget hiervoor wordt gereserveerd. In detail 
zijn alle communicatieacties te vinden in de communicatiekalender, die voor ieder jaar wordt opgesteld en 
doorlopend geüpdatet wordt. 
  
11.4. Evaluatie 
Het fonds laat  effectmetingen verrichten onder deelnemers van Bpf HiBiN. Het doel is om erachter te komen 
wat het bereik en effect is van de communicatiemiddelen, hoe men de communicatie vanuit Bpf HiBiN waardeert 
en wat het algemene beeld is over het fonds. Daarnaast monitort het fonds de statistieken van de website en 
de verzonden mailings.  
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12. Vaststelling van de Actuariële en bedrijfstechnische nota  

Deze actuariële en bedrijfstechnische nota van het fonds is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 
december 2022 en treedt vanaf deze datum in werking. 
 
 
Etten-Leur,    

    
 
G. Alferink     M.P. Vijver 
Voorzitter     Vicevoorzitter 
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Bijlage A Financieel crisisplan 2022 

 

Inleiding en onderdelen financieel crisisplan  
 
Inleiding 
Het bestuur van het fonds heeft op grond van artikel 145 van de Pensioenwet en artikel 29b Besluit financieel 
toetsingskader pensioenfondsen een financieel crisisplan opgesteld. Dit financieel crisisplan bevat een 
beschrijving van maatregelen die het bestuur van het fonds op korte termijn effectief kan inzetten indien de 
beleidsdekkingsgraad zich bevindt op of zeer snel beweegt richting kritische waarden waardoor het realiseren 
van de doelstelling van het pensioenfonds in gevaar komt.  
 
In het financieel crisisplan definieert het bestuur zelf wanneer sprake is van een crisissituatie. Door vooraf 
duidelijk te maken hoe het bestuur voornemens is om te gaan met een crisissituatie wordt het (gewezen) 
deelnemers en pensioengerechtigden duidelijk hoe er met de pensioenen omgegaan wordt in tijden van crisis.  
 
Overigens is het financieel crisisplan niet een plan dat in een crisissituatie kant-en-klaar uitgevoerd moet worden. 
Het bestuur zal de concrete maatregelen altijd afstemmen op de aard van de crisis en de omstandigheden van 
dat moment. Een financieel crisisplan is dus niet hetzelfde als een herstelplan.  
 
Relatie financieel crisisplan met de doelstelling van het fonds 
Het fonds heeft statutair tot doel, overeenkomstig het door het fonds vastgestelde pensioenreglement, 
werknemers en gewezen werknemers en hun nagelaten betrekkingen te beschermen tegen de geldelijke 
gevolgen van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. 
 
De voornaamste financiële doelstellingen van het pensioenfonds zijn: 
1. Het waarborgen van de opbouw van de pensioenaanspraken overeenkomstig de in het pensioenreglement 

vastgelegde bepalingen; 
2. Het waarborgen van voldoende middelen voor het kunnen doen van de reglementair te verstrekken 

pensioenuitkeringen; 
3. Het minimaliseren van de kansen op een dekkings- en reservetekort, alsmede van de mate van het dekkings- 

en reservetekort; 
4. Het onder de hiervoor genoemde doelstellingen/voorwaarden maximaliseren van het beleggingsrendement 

om de voorwaardelijke toeslagen te kunnen realiseren. 
 
Omschrijving van de pensioenregeling 
De pensioenregeling zoals omschreven in het pensioenreglement is een voorwaardelijk geïndexeerde 
middelloonregeling. Overeenkomstig artikel 10 van de Pensioenwet kwalificeert de pensioenregeling als een 
uitkeringsovereenkomst. 

 
Het bestuur stelt jaarlijks, gehoord de sociale partners, de hoogte van de premie vast. De verschuldigde 
doorsneepremie (de feitelijke premie) voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen 
bedraagt (met ingang van 1 januari 2022) 25,2% van de pensioengrondslag. Op basis van (de ontwikkeling van) 
de financiële positie van het fonds kan het bestuur voor de aanvang van het kalenderjaar, gehoord de actuaris 
en gehoord sociale partners, besluiten tot een aanpassing van de doorsneepremie.  Ondanks het dringende 
verzoek van het bestuur, hebben de sociale partners de feitelijke pensioenpremie niet verhoogd tot het niveau 
om de volledige reglementaire opbouw van 1,625% te kunnen financieren.  
 
Feitelijke premie versus gedempte kostendekkende premie 
Om een ongewenste fluctuatie van de feitelijke premie te voorkomen biedt het raamwerk van het Besluit FTK 
de mogelijkheid om premiedemping te bewerkstelligen. Het is daarbij toegestaan om af te wijken van de 
rentetermijnstructuur als rekenrente voor de vaststelling van de premie. Er mag uitgegaan worden van een 
verwacht fondsrendement. Het fonds maakt gebruik van de mogelijkheid om uit te gaan van een verwacht 
fondsrendement voor de gedempte kostendekkende premie Het rendement op vastrentende waarden als 
onderdeel van het toekomstig rendement is vastgesteld op basis van de door DNB gepubliceerde 
rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen per eind oktober 2019. Deze rentetermijnstructuur vormt tot en met 
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2024 de basis voor het verwacht fondsrendement waarmee de kostendekkende premie wordt berekend. Het 
verwacht rendement wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld aan de hand van de strategische beleggingsmix en de 
maximaal toegestane parameters conform artikel 23a van het Besluit FTK. 
 
Indien de feitelijke premie lager uitvalt dan de gedempte kostendekkende premie, wordt de pensioenopbouw in 
het betreffende jaar dusdanig verlaagd dat de feitelijke premie in dat jaar naar verwachting kostendekkend is. 
Voor het jaar 2022 heeft het bestuur besloten om het opbouwpercentage van de pensioenregeling te verlagen 
van 1,625% naar 1,271 (2021:1,09% en 2020:1,25%) bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. 
 

Onderdelen van het financieel crisisplan 
Het financieel crisisplan van het fonds bevat de volgende onderdelen: 

− Wanneer is er naar de mening van het fonds sprake van een crisis; 
- Welke maatregelen heeft het fonds ter beschikking in geval van een crisis;  
- Bij welke ondergrenzen van de dekkingsgraad kan het fonds nog herstellen zonder korten; 
- Wat is het verwachte financiële effect van de inzet van de maatregelen in geval van een crisis; 
- Hoe is bij deze maatregelen rekening gehouden met evenwichtige belangenafweging; 
- Hoe verloopt de communicatie naar de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. 

 
Het crisisplan van het fonds is opgenomen in de abtn. Jaarlijks zal het bestuur het crisisplan evalueren en zo 
nodig aanpassen nadat een nieuwe actualisatie van het herstelplan beschikbaar is. 
 

Wanneer is er sprake van een crisis  
 
Crisissituatie bij lage beleidsdekkingsgraden 
Het bestuur  van het pensioenfonds onderkent dat marktwaardering van de pensioenverplichtingen en de 
bezittingen met onzekerheid is omgeven. Het pensioenfonds kan door marktfactoren in financiële problemen 
raken. Gedacht kan worden aan (een combinatie van) de volgende risico’s:   

- Een (langdurige) waardedaling van de aandelenportefeuille van het fonds.  
- Een (langdurige) lage rente waarmee de pensioenverplichtingen worden gewaardeerd. 
- Het fonds houdt bij de waardering van de pensioenverplichtingen rekening met de verwachte toename 

van de levensverwachting. Als de levensverwachting sterker toeneemt dan verwacht, zullen de 
pensioenverplichtingen toenemen. 

- Binnen de staatsobligaties wordt belegd in Europese landen. Als de kredietwaardigheid van deze 
landen verslechtert, leidt dit tot een waardedaling van de betreffende staatsobligaties.  

 
Het staat fondsen vrij in hun crisisplan zelf aan te geven wat zij verstaan onder een crisissituatie. Dit crisisplan 
treedt in werking op het moment dat naar het oordeel van het bestuur sprake is van het intreden van een 
crisis(situatie). Het crisisplan ziet toe op de maatregelen die op dat moment door het bestuur genomen kunnen 
worden teneinde de gevolgen van de crisis te beperken. Volgens het bestuur is sprake van een crisissituatie 
wanneer de beleidsdekkingsgraad onder kritische grenzen komt. Er is sprake van drie gradaties: 
 

1. De beleidsdekkingsgraad van het fonds zakt onder het niveau behorend bij het vereist eigen vermogen 
(115,3% op 31 december 2021), er is sprake van een reservetekort; 

2. De beleidsdekkingsgraad van het fonds daalt onder het minimaal vereist eigen vermogen (104,2% op 
31 december 2021), er is sprake van een dekkingstekort;  

3. De beleidsdekkingsgraad vanaf en met inbegrip van het startpunt, zes maal jaarlijks opeenvolgend lager 
is dan het minimaal vereist eigen vermogen (104,2%), er is sprake van een langdurig dekkingstekort. 

 
Het niveau van bovengenoemde kritische grenzen is onder andere afhankelijk van de rentetermijnstructuur en 
de verwachte overrendementen op enig moment. De kritische grenzen worden jaarlijks vastgesteld. 
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Herstelplan ingediend in het jaar 2015 vanwege reservetekort 
Wanneer de beleidsdekkingsgraad van het fonds per het einde van een kwartaal onder het vereist eigen 
vermogen zakt (er ontstaat een reservetekort), dient het fonds een herstelplan in. In het herstelplan werkt het 
pensioenfonds uit hoe het uiterlijk binnen tien1 jaar zal voldoen aan het vereist eigen vermogen.  
 
Omdat het fonds per 1 januari 2015 in de situatie van een reservetekort verkeerde, is een herstelplan ingediend. 
Het herstelplan wordt door het fonds jaarlijks geactualiseerd. 
 
Dekkingstekort per 31 januari 2019 
Per 31 december 2018 was de beleidsdekkingsgraad hoger dan de beleidsdekkingsgraad behorend bij het 
minimaal vereist eigen vermogen. Sinds 31 januari 2019 is de beleidsdekkingsgraad lager dan het minimaal 
vereist eigen vermogen en is sprake van een dekkingstekort. Voor fondsen met een dekkingstekort gedurende 
vijf opeenvolgende jaren geldt een extra herstelmaatregel. Het startpunt voor de meting van deze periode is het 
einde van het kalenderkwartaal waarop het dekkingstekort is ontstaan. Voor het fonds is het startpunt 31 maart 
2019. 
 
Einde crisissituatie bij lage beleidsdekkingsgraden 
Een crisissituatie is beëindigd op het moment dat het bestuur vaststelt dat de beleidsdekkingsgraad, bepaald 
op grond van de dan geldende marktsituatie en het op dat moment verwachte economische scenario, gedurende 
een periode van drie opeenvolgende maanden geen reservetekort heeft. 
 
Crisis versus calamiteit 
Buiten dat er sprake kan zijn van een crisis, kan zich ook een calamiteit voordoen. Van een calamiteit is 
sprake indien zich een onverwachte, snelle waardedaling of waardestijging van de beleggingen voordoet 
waardoor één of meerdere beleggingscategorieën buiten de bandbreedtes van de strategische beleggingsmix 
van het pensioenfonds komen te vallen.  
 

Er kan sprake zijn van een calamiteit zonder dat er sprake is van een crisis als de beleidsdekkingsgraad door 
de calamiteit nog boven het vereist eigen vermogen blijft. Andersom kan ook sprake zijn van een crisis zonder 
dat sprake is van een calamiteit.  

 
Crisissituatie bij verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw 
Volgens het bestuur is ook sprake van een crisissituatie wanneer de feitelijke pensioenpremie niet toereikend is 
voor de financiering van de pensioenopbouw in dat kalenderjaar.  
 

Maatregelen pensioenfonds in geval van crisis  
 
Voorkomen van crisissituatie 
Het bestuur is van oordeel dat het van groot belang is om te voorkomen dat het fonds in een crisissituatie terecht 
komt. Daarom wordt periodiek via een ALM-studie en haalbaarheidstoets beoordeeld of het premiebeleid, 
toeslagbeleid en beleggingsbeleid nog voldoende robuust zijn vormgegeven. De meest recente ALM-studie is 
medio 2021 afgerond.  
 
Bij een ALM-studie wordt het beleid getoetst binnen verschillende economische hoofdscenario’s en ook 
varianten van toeslagbeleid en beleggingsbeleid worden nader onderzocht, in het licht van de doelstellingen van 
het fonds.  
 
Maatregelen in geval van crisis bij lage beleidsdekkingsgraden 
Het fonds heeft een aantal maatregelen geformuleerd om de beleidsdekkingsgraad te verhogen of om te 
voorkomen dat een beleidsdekkingsgraad verder wegzakt. Het fonds houdt daarbij rekening met de verwachte 
herstelcapaciteit die besloten ligt in het premiebeleid en beleggingsbeleid. Het fonds kent de volgende 
maatregelen:  
 
 

 
1 Voor het jaar 2015 op grond van overgangsrecht vastgesteld op 12 jaar. 
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Aanpassen beleggingsportefeuille en risicobeheersingsinstrumenten 
De risicometing en resultaatsevaluatie door het fonds en de situatie op de financiële markten kunnen aanleiding 
geven om de beleggingsportefeuille aan te passen dan wel om de risico’s op een gewijzigde manier te 
beheersen. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat het risicoprofiel niet mag worden vergroot indien 
het fonds in een reservetekort verkeert.  
 

Daling beleidsdekkingsgraad onder het niveau behorend bij het vereist eigen vermogen  
In tijden van een reservekort worden voor het verbeteren van de vermogenspositie de volgende maatregelen, 
in genoemde volgorde genomen: 

1. Het (gedeeltelijk) achterwege laten van de toekenning van de voorwaardelijke toeslagen voor 
deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden; 

2. In overleg treden met sociale partners om de premie te verhogen; 
3. Indien de verwachte herstelcapaciteit onvoldoende is om in tien jaar terug te keren naar het vereist 

eigen vermogen, dan worden de pensioenaanspraken en pensioenrechten verlaagd. Bij het verlagen 
wordt jaarlijks een tiende van het vermogenstekort (het verwachte resterende verschil tussen de 
dekkingsgraad en het vereist eigen vermogen) weggewerkt. 
 

Daling beleidsdekkingsgraad onder het niveau behorend bij het minimaal vereist eigen vermogen  
In tijden van een dekkingstekort worden voor het verbeteren van de vermogenspositie de volgende maatregelen 
genomen: 

1. Het achterwege laten van de toekenning van de voorwaardelijke toeslagen voor deelnemers, gewezen 
deelnemers en pensioengerechtigden; 

2. In overleg treden met sociale partners om de premie te verhogen; 
3. Indien de verwachte herstelcapaciteit onvoldoende is om in tien jaar terug te keren naar het vereist 

eigen vermogen, dan worden de pensioenaanspraken en pensioenrechten verlaagd. Bij het verlagen 
wordt jaarlijks een tiende van het vermogenstekort (het verwachte resterende verschil tussen de 
dekkingsgraad en het vereist eigen vermogen) weggewerkt. 
 

Beleidsdekkingsgraad zes maal jaarlijks opeenvolgend onder het minimaal vereist eigen vermogen  
In het geval de beleidsdekkingsgraad en actuele dekkingsgraad vanaf en met inbegrip van de startdatum zes 
maal jaarlijks opeenvolgend lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen, dan worden voor het verbeteren 
van de vermogenspositie de volgende, in genoemde volgorde, maatregelen genomen: 

1. Het achterwege laten van de toekenning van de voorwaardelijke toeslagen voor deelnemers, gewezen 
deelnemers en pensioengerechtigden; 

2. Het (uniform) eenmalig verlagen van pensioenaanspraken en pensioenrechten. In dat geval zal de 
hoogte van deze verlaging zodanig zijn dat de beleidsdekkingsgraad direct op het minimaal vereiste 
niveau wordt gebracht. 

 
Maatregelen in geval van crisis bij verlaging pensioenopbouw 
Het fonds voert de pensioenregeling uit die vastgelegd is in het uitvoeringsreglement. Er is sprake van een 
feitelijke pensioenpremie die voor een periode van vijf jaar is vastgelegd. Het korten van de pensioenopbouw 
in enig jaar vanwege een niet kostendekkende premie is onderdeel van de pensioenregeling.  
 
Premieverhogingen 
Wanneer te verwachten is dat de op te bouwen pensioenaanspraken in enig jaar verlaagd moeten worden omdat 
de premie niet kostendekkend is conform de definitie van het Pensioenfonds en de hiervoor geldende regels 
vastgelegd in de Pensioenwet, zal het bestuur in overleg treden met sociale partners over de benodigde 
premieverhoging. Daarbij zal mede de premiedekkingsgraad in relatie tot de actuele dekkingsgraad in 
aanmerking worden genomen. 
 
Toepassen gesplitste kortingsregel (verlaging pensioenopbouw zonder premie te verlagen) 
De maatregel van het toepassen van de gesplitste kortingsregel is opgenomen in het uitvoeringsreglement. Dat 
houdt in dat de reguliere pensioenopbouw kan worden verlaagd indien de (maximum) pensioenpremie 
ontoereikend is om deze opbouw te kunnen financieren. Deze korting in de pensioenopbouw kan, op grond van 
het uitvoeringsreglement, alleen toegepast worden na overleg met de sociale partners. 
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Versoberen pensioenregeling 
Wanneer de feitelijke pensioenpremie structureel niet toereikend is, zal het bestuur van het pensioenfonds de 
sociale partners verzoeken de pensioenovereenkomst te herzien (versoberen).  

In onderstaand overzicht is opgenomen op grond van welke juridische gronden de inzet van genoemde 
maatregelen gerechtvaardigd is. 
 

Maatregel Statuten Pensioenreglement Uitvoeringsreglement 

Geen toeslagverlening  Artikel 22 Artikel 11 

Beleggingsbeleid aanpassen Artikel 4   

Premieverhoging  Artikel 25 Artikel 6 

Verlagen pensioenaanspraken 
actieven 

 Artikel 23 Artikel 12 

Verlagen pensioenaanspraken 
en pensioenrechten inactieven 

 Artikel 23 Artikel 12 

Gesplitste kortingsregeling 
pensioenopbouw actieven 

 Artikel 11 Artikel 6 

 
Prioriteit in maatregelen 
Voordat sprake is van het eventueel doorvoeren van een verlaging op de pensioenaanspraken en 
pensioenrechten zal het fonds alle alternatieve mogelijkheden onderzoeken. Zo bekijkt het bestuur van het fonds 
bij iedere crisissituatie of aanpassing van beleggingsbeleid nodig is om de noodmaatregel van doorvoeren van 
een verlaging te vermijden.     
 
Daarnaast wordt iedere week naar de oorzaken gekeken (‘monitoring’) van de verhoging dan wel verlaging van 
het belegd vermogen. Zodra daar aanleiding voor is zal het beleggingsbeleid en/of de operationele uitvoering 
en/of implementatie van het beleid worden herzien. Het bestuur is niet op voorhand voornemens het 
beleggingsbeleid aan te passen bij het intreden van een reservetekort of dekkingstekort. 
 

Ondergrens dekkingsgraad pensioenfonds herstellen zonder korten  
 
Herstelkracht 
Uit het dekkingsgraadsjabloon van het herstelplan 2022 blijkt dat het fonds een herstelkracht heeft van ongeveer 
2,1%-punt per jaar gegeven het huidige premie- en beleggingsbeleid.  
 
Bij het herstelplan 2022 is uitgegaan van een gemiddeld meetkundig beleggingsrendement van 2,8% en van de 
rentetermijnstructuur (DNB RTS) voor de voorziening pensioenverplichtingen ultimo 2021 van 0,61%. 
 
Kortingsdekkingsgraad (on)voorwaardelijke korting 
Het bestuur neemt besluiten op basis van de beleidsdekkingsgraad. Om de kritische ondergrens te kunnen 
berekenen waarbij het fonds zonder verlagen van pensioenaanspraken en pensioenrechten niet meer binnen 
een termijn van tien jaar uit een reservetekort kan komen, wordt echter uitgegaan van de actuele (maand) 
dekkingsgraad. De kritische ondergrens voor de actuele dekkingsgraad waarbij het fonds zonder verlagen 
(korten) van pensioenaanspraken en pensioenrechten niet meer binnen een termijn van tien jaar uit een 
reservetekort kan komen, bedraagt volgens de huidige inzichten 96,5%. Bij de berekening van deze kritische 
ondergrens is ervan uitgegaan dat het fonds bij een beleidsdekkingsgraad van 110% (gedeeltelijke) toeslag 
verleent. Indien geen (gedeeltelijke) toeslag wordt verleend bij een beleidsdekkingsgraad van 110%, dan 
bedraagt de kritische dekkingsgraad 95,4%.  
 

Deze verlaging is voor het eerste jaar onvoorwaardelijk en voor eventuele opvolgende jaren voorwaardelijk. Het 
gaat dan overigens om een voorwaardelijke korting wegens onvoldoende herstelkracht. Een dergelijk tekort zou 
gelijkmatig in tien jaar weggewerkt mogen worden. De eerste korting heeft een onvoorwaardelijk karakter, de 
negen kortingen daarna worden beoordeeld op basis van de financiële positie van het fonds per de betreffende 
datum. Deze hebben met andere woorden een voorwaardelijk karakter. 
 

t ndexeren Statuten Pensioenreglement 

8.1 

Uitvoeringsreglement 

7.1 

Beleggingsbeleidaanpassen 6   

    

Premieverhoging  3.1 2.1 

Gesplitste kortingsregeling  1.6 6.1/8.2 

Korten opgebouwde pensioenen  1.7 8.3 
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Kritische dekkingsgraad bij langdurig dekkingstekort 

Per 31 januari 2019 is de beleidsdekkingsgraad lager dan het minimaal vereist eigen vermogen en is sprake van 
een dekkingstekort. Voor fondsen met een dekkingstekort vanaf en met inbegrip van de startdatum zes maal 
jaarlijks opeenvolgend, geldt een extra herstelmaatregel. Het startpunt voor de meting van deze periode is het 
einde van het kalenderkwartaal waarop het dekkingstekort is ontstaan. Voor het pensioenfonds is dat 31 maart 
2019.  
 
Naast een kortingsdekkingsgraad voor een (on)voorwaardelijke verlaging is bij de actualisering van het herstelplan 
in 2022 een dekkingsgraadsjabloon opgesteld op basis van een dusdanige startdekkingsgraad eind 2021, dat per 
31 december 2024 een dekkingsgraad wordt bereikt gelijk aan het minimaal vereist eigen vermogen (104,2%). Dit 
is de kritische ondergrens van de dekkingsgraad bij een langdurig dekkingstekort. 
 
Deze kritische ondergrens is in feite gelijk aan de (actuele) dekkingsgraad die hoort bij een financiële positie 
waarbij het eigen vermogen gelijk is aan het minimaal vereist eigen vermogen minus vijf maal het verwachte 
jaarlijkse reguliere herstelvermogen. Bij een lagere dekkingsgraad dan deze ondergrens mag normaliter niet 
worden verwacht, dat het fonds kan herstellen uit de situatie van dekkingstekort zonder nadere maatregelen te 
nemen. 
 
Kritische dekkingsgraad actualisatie herstelplan 
Bij de actualisatie herstelplan in 2022 is een dekkingsgraadsjabloon opgesteld op basis van een dusdanige 
startdekkingsgraad eind 2021 dat op 31 december 2024 een dekkingsgraad wordt bereikt die correspondeert 
met het minimaal vereist eigen vermogen. Deze startdekkingsgraad komt uit op 98,0%. Op jaarbasis komt dit 
neer op een herstelvermogen van 2,1%-punt.  
 
De hoogte van de kritische ondergrens is onder andere afhankelijk van het verwachte beleggingsrendement. 
Uitgangspunt is het maximaal in aanmerking te nemen beleggingsrendement volgens het FTK. Ook bepaalt de 
hoogte van de rentetermijnstructuur (RTS) in welke mate de premie(marge) bijdraagt aan het herstel.  
 
 

Verwacht financieel effect van de maatregelen  
 
Financiële effect maatregelen 
Om inzicht te verkrijgen in het financiële effect van de maatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële 
effecten van diverse maatregelen. De resultaten zijn opgenomen in onderstaand overzicht. 

 

Maatregel Impact op de 

dekkingsgraad 2022 

Geen toeslagverlening 0,0% 

Beleggingsbeleid aanpassen: 

10% minder zakelijke waarden 

-/-0,68% 

Premieverhoging met 1%-punt 0,18% 

Verlagen pensioenaanspraken 

actieven met 1% 

0,51% 

Verlagen pensioenaanspraken 

en pensioenrechten inactieven 

met 1% 

0,52% 

Gesplitste kortingsregeling: 

verlaging pensioenopbouw met 

10%  

0,55% 

 
Maatregelen bij achterblijvend herstel 
Bij een achterblijvend herstel wordt genoemde (combinaties van) maatregelen ingezet. Daarmee wordt het 
gewenste effect bereikt dat bij achterblijvend herstel van de (beleids)dekkingsgraad extra herstelvermogen 
bovenop het reguliere herstelvermogen wordt gerealiseerd en tevens wordt daarmee rekening gehouden met 
de afweging van de belangen van de diverse groepen belanghebbenden.  
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Evenwichtige belangenafweging  
 
Bestuursbesluiten en evenwichtige belangenafweging 
Het bestuur gaat bij een besluit tot het nemen van maatregelen uit van een evenwichtige belangenafweging. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de normen die van toepassing zijn en de risico’s die aan een maatregel 
voor de verschillende belangen verbonden zijn. 
 
Evenwichtige belangenafweging begint bij de structuur en cultuur van het bestuur van het fonds. Het bestuur 
bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden en heeft daarnaast 
externe (onafhankelijke) bestuursleden. De cultuur van het bestuur is (onder meer) gericht op een faire verdeling 
van de baten en de lasten binnen de pensioenregeling. Bestuursleden dienen geen deelbelangen maar dienen 
het belang van het fonds als geheel.   
 
Over het verlagen van pensioenaanspraken en pensioenrechten, is het bestuur zich bewust van het feit dat 
verlagen een onmiddellijk effect heeft op de huidige pensioenuitkeringen. Tegelijkertijd is uitstellen van verlagen 
bestuurlijk niet altijd verantwoord en is het belangrijk om de belangen van actieve deelnemers en daarbinnen 
de jongere generaties te erkennen. Daarnaast is het fonds als geheel niet gebaat bij het laten oplopen van de 
financiële lasten (‘doorschuiven van de rekening van herstel’).  
 
Achterwege laten van voorwaardelijke toeslagen 
Het achterwege laten van de voorwaardelijke toeslagen bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% past 
geheel bij de aard en de opzet van het fonds en de pensioenregeling. Er is sprake van evenwichtige 
belangenafweging als het achterwege laten van voorwaardelijke toeslagen op gelijke wijze geschiedt voor wat 
betreft de opgebouwde pensioenaanspraken van (gewezen) deelnemers en ingegane pensioenrechten. 
 
Verlagen pensioenaanspraken en pensioenrechten 
Gegeven de aard en opzet van de pensioenregeling is het naar de mening van het bestuur evenwichtig om bij 
het toepassen van het verlagen van de pensioenaanspraken en pensioenrechten geen onderscheid te maken 
naar deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden, dan wel naar leeftijdscohorten.  
 
Gesplitste kortingsregeling 
Gegeven de aard en opzet van de pensioenregeling is het naar de mening van het bestuur evenwichtig om de 
nieuwe opbouw van pensioenaanspraken te verlagen indien de premie onvoldoende is. 
 
Impact verschillende groepen belanghebbenden 
Voor het bestuur van Bpf HiBiN is het van belang, zeker in het kader van artikel 105, lid 2 van de Pensioenwet, 
om een evenwichtige afweging te maken tussen de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden. 
Vanzelfsprekend worden in een crisissituatie alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 
geraakt, doordat bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% er aan geen van deze groepen toeslag wordt 
toegekend. Indien zoals genoemd alleen de maatregelen tot verhoging van de doorsneepremie en/of verlaging 
van de pensioenopbouw worden ingezet, betekent dit, dat alleen de actieve deelnemers met deze maatregelen 
worden geraakt. In het hierna volgende overzicht is opgenomen welke groep(en) belanghebbenden bij een 
bepaalde maatregel word(t)(en) getroffen.  

Maatregel Deelnemers Gewezen 

deelnemers 

Pensioen- 

gerechtigden 

Aangesloten 

ondernemingen 

Geen toeslagverlening X X X  

Beleggingsbeleid aanpassen: 10% minder 

zakelijke waarden 

X X X X 

Premieverhoging met 1%-punt X   X 

Verlagen pensioenaanspraken actieven  X    

Verlagen pensioenaanspraken en 

pensioenrechten inactieven  

 X X  

Gesplitste kortingsregeling: verlaging 

pensioenopbouw opbouw met 10% 

X    
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Besluitvormingsproces 
In het pensioenreglement is een verlagingsbepaling opgenomen. Besluiten kunnen door het bestuur van Bpf 
HiBiN worden genomen conform de statuten. Dat besluitvormingsproces geldt ook voor een eventueel besluit 
om het crisisplan in werking te laten treden. 
 
Vanzelfsprekend zullen de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan over de inwerkingtreding van het 
crisisplan worden geïnformeerd. Het dagelijks beleid van Bpf HiBiN wordt intensief beoordeeld door de directeur 
van het bestuursbureau alsmede de beide voorzitters. De voorzitters zijn daarom bij uitstek in de positie om 
tijdig een dreigende crisissituatie te signaleren. Omdat het bestuur van Bpf HiBiN frequent vergadert, kan het 
voltallige bestuur vervolgens in voorkomende gevallen als crisisteam optreden. 
 
Mocht bij de actualisatie van het herstelplan sprake zijn van achterblijvend herstel dan kan dit voor het bestuur 
van Bpf HiBiN aanleiding geven tot het toepassen van de maatregelen zoals vastgelegd in dit financieel 
crisisplan. In onderstaand overzicht is per maatregel aangegeven welke partijen op welke wijze betrokken zijn 
bij het besluitvormingsproces. 
 

Maatregel Bestuur Goedkeuring 

RvT 

Advies  

VO 

Informeren 

sociale 

partners 

Tijdstip 

implementatie 

Geen toeslagverlening Besluit -- -- Informeren Januari 

Beleggingsbeleid aanpassen: 

10% minder zakelijke waarden 

Besluit -- -- -- Januari 

Premieverhoging met 1%-punt Besluit -- WAR Advies Januari 

Verlagen pensioenaanspraken 

actieven  

Besluit  -- -- -- Wettelijk 

Verlagen pensioenaanspraken 

en pensioenrechten inactieven 

Besluit  -- -- -- Wettelijk 

Gesplitste kortingsregeling: 

verlaging pensioenopbouw 

actieven met 10% 

Besluit -- -- Informeren Uiterlijk zes 

weken na 

besluit 
WAR = wettelijk adviesrecht (artikel 115a Pensioenwet) / BAR = bovenwettelijk adviesrecht (artikel 115d Pensioenwet) 

 

Evaluatie en toetsing crisisplan 
Jaarlijks zal het bestuur het crisisplan als bijlage bij de abtn evalueren en zo nodig aanpassen nadat een nieuwe 
actualisatie van het herstelplan beschikbaar is. 

 
Communicatie richting belanghebbenden 
Onderdeel van dit financieel crisisplan is het communicatiebeleid naar de belanghebbenden en de sociale 
partners. Daarbij worden drie vormen van communicatie toegepast. 
 
Website Bpf HiBiN  
In de eerste plaats wordt dit crisisplan op de website van het fonds geplaatst. Verder worden alle 
belanghebbenden via de website geïnformeerd over de financiële positie (de dekkingsgraad) van het fonds. 
Tevens wordt op de website gemeld in het geval een kritische dekkingsgraad is onderschreden. 
 
Schriftelijk  
Een schriftelijke communicatie richting de belanghebbenden zal plaatsvinden indien er een dreigende korting 
aan de orde is. Naast de communicatie via onze website worden alle belanghebbenden ook persoonlijk per brief 
op taalniveau B1 geïnformeerd over de financiële positie en het mogelijk verlagen van pensioenaanspraken en 
pensioenrechten.  
 
In eerste instantie betreft het een mededeling per brief dat de kritische ondergrens van de 
(beleids)dekkingsgraad is onderschreden en de verwachting is dat de dekkingsgraad niet voor het einde van 
het jaar voldoende is hersteld. Ook zal daarin aangekondigd worden wanneer de belanghebbenden een 
vervolgschrijven kunnen verwachten. Daarin zal worden aangegeven wat de mogelijke (combinaties van) 
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maatregel(en) zijn indien de financiële positie zich onvoldoende snel herstelt. Deze communicatie zal zoveel 
mogelijk op taalniveau B1 plaatsvinden. Overigens wordt de schriftelijke communicatie aan de 
belanghebbenden ook op de website van Bpf HiBiN geplaatst. Een bestuursbesluit over het verlagen van de 
pensioenaanspraken en pensioenrechten wordt binnen twee weken gecommuniceerd aan de 
belanghebbenden. 
 
Mondeling 
De communicatie met de sociale partners binnen de bedrijfstak wordt intensiever. Daartoe zal er een overleg 
plaatsvinden met de sociale partners waarin de financiële positie wordt toegelicht en aangegeven wordt welke 
maatregelen er genomen zouden kunnen worden met de bijbehorende consequenties. Een dergelijke sessie 
zal in beginsel in de informerende sfeer geschieden. Mocht zich de situatie voordoen waarbij de 
(beleids)dekkingsgraad van Bpf HiBiN onder de kritische ondergrens duikt, dan zal er opnieuw overlegd worden met 
sociale partners waarbij inhoudelijk en diepgaand gesproken zal worden over de mogelijke maatregelen die genomen 
kunnen worden. In dat gesprek zal ook bekeken worden wat de mogelijkheden zijn om het premieniveau te verhogen. 
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Bijlage B Verklaring beleggingsbeginselen 

Inleiding 
De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (hierna: “het fonds” of Bpf HiBiN) voert 
de pensioenregeling uit in opdracht van cao-partijen in de sector Handel in bouwmaterialen en aanverwante 
artikelen. Deelname is verplicht voor werkgevers en werknemers die vallen onder de bedrijfsactiviteiten als 
omschreven in de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgegeven 
verplichtstellingsbeschikking. In die gevallen en onder die voorwaarden als omschreven in het Vrijstellings- en 
boetebesluit Wet Bpf 2000 wordt een aangesloten werkgever op zijn verzoek dispensatie verleend. Daarnaast 
kunnen werkgevers die niet onder de verplichtstelling vallen maar wel bedrijfsactiviteiten verrichten die 
raakvlakken hebben met de handel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen zich onder nadere voorwaarden 
vrijwillig aansluiten bij het fonds.  
 
Het doel van het fonds staat omschreven in de statuten. Samengevat heeft het fonds ten doel, overeenkomstig 
de bepalingen van de statuten en van het (de) pensioenreglement(en) van het fonds, werknemers en gewezen 
werknemers, alsmede hun nagelaten betrekkingen te beschermen tegen geldelijke gevolgen van ouderdom, 
overlijden en arbeidsongeschiktheid. Het bestuur heeft als taak het fonds zodanig te besturen dat deze 
doelstelling wordt gerealiseerd. 

Voor een pensioenfonds is het beleggingsbeleid, naast de andere financiële sturingsmiddelen, zoals 
bijvoorbeeld toeslagenbeleid, ook wel aangeduid als indexatie, voor het verschaffen van een goed en betaalbaar 
pensioen van cruciaal belang. Tegen deze achtergrond heeft het fonds deze ‘Verklaring inzake de 
beleggingsbeginselen’ (‘Verklaring’) opgesteld. Het beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het 
beleggingsbeleid van het fonds, ten behoeve van de (gewezen) deelnemers in het fonds en de samenleving. 

 
Beleidsuitgangspunten 
 
Financiële doelstelling  
De voornaamste financiële doelstellingen van het fonds zijn:  
- het waarborgen van de opbouw van de pensioenaanspraken overeenkomstig de in het reglement 

vastgelegde bepalingen; 
- het waarborgen van voldoende middelen voor het kunnen doen van de reglementair te verstrekken 

pensioenuitkeringen; 
- het minimaliseren van de kansen op een dekkings- en reservetekort, alsmede van de mate van dekkings- 

en reservetekort; 
- het, onder de hiervoor genoemde doelstellingen / voorwaarden, maximaliseren van het 

beleggingsrendement om de voorwaardelijke toeslagen te kunnen realiseren. 
 

Risicobereidheid en risicohouding 
Het bestuur stelt de risicobereidheid en het daarmee samenhangende toegestane financiële risicobudget vast, 
rekening houdend met de geformuleerde doelstellingen en met de belangen van de verschillende stakeholders 
en mede gebaseerd op de risicobereidheidsonderzoeken onder de deelnemers. De risicobereidheid ten aanzien 
van het beleggingsbeleid is neutraal/gemiddeld.  
 
In het FTK neemt de risicohouding van het fonds een belangrijke plaats in. Vooraf moet worden vastgesteld 
welk risico acceptabel is. Het grootste risico van het fonds vloeit voort uit het beleggingsrisico. De risicohouding 
voor de lange termijn komt tot uitdrukking in de gekozen ondergrenzen voor de haalbaarheidstoets en voor de 
korte termijn in de hoogte van het vereist eigen vermogen of een bandbreedte hiervoor.  
 
Risicohouding korte termijn 
De risicohouding op korte termijn wordt vertaald in het strategisch vereist eigen vermogen en een bandbreedte 
daarom heen. Het vereist eigen vermogen bedraagt per 31 december 2016 15,3% van de voorziening 
pensioenverplichtingen. De bandbreedte daarom heen is vastgesteld op 13% respectievelijk 18%.  
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Risicohouding lange termijn 
Op basis van het gekozen beleggingsbeleid is een aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. Op basis van de 
uitkomsten heeft het bestuur de voorgeschreven ondergrenzen ten aanzien van het verwachte 
pensioenresultaat en de maximale afwijking vastgesteld.   
- ondergrens verwacht pensioenresultaat startend vanuit de vereiste dekkingsgraad: 80%; 
- ondergrens verwacht pensioenresultaat startend vanuit de feitelijke (beleids)dekkingsgraad: 80%; 
- bovengrens afwijking pensioenresultaat startend vanuit de feitelijke (beleids)dekkingsgraad: 35%. 
 
Beleggingscase (‘investment case’) 
Indien het fonds een nieuwe belegging aangaat, wordt hiervoor eerst een onderbouwing vastgelegd in een 
“investment case” of beleggingscase. De beleggingscase bestaat uit een beschrijving van: 
- de beleggingscategorie en de rol die deze in de portefeuille vervult (matching of extra rendement); 
- de ‘fit’ met de investment beliefs;  
- de benchmarkkeuze; 
- de wijze van implementatie (bijvoorbeeld actief of passief, mandaat of beleggingsfonds, etc.); 
- het verwachte rendement en risico; 
- de mogelijkheden voor ESG-beleid; 
- de mate van transparantie die inherent is aan de categorie; 
- de maximaal aanvaardbare totale kosten; en 
- eventuele (overige) restricties. 
 
Met het opstellen van de beleggingscase wordt vooraf de vraag beantwoord in hoeverre de gestelde doelstelling 
niet met een andere belegging behaald kan worden die mogelijkerwijs efficiënter is (in termen van verwacht 
rendement en risico). De beleggingscase is derhalve de onderbouwing vooraf waarom in de betreffende 
belegging geïnvesteerd zou moeten worden. Indien een beleggingscategorie investeerbaar wordt geacht voor 
het fonds, wordt de beleggingscase nader uitgewerkt met criteria voor het mandaat en de implementatie, zoals 
hiervoor beschreven. 
 
Beleggingsovertuigingen (‘Investment beliefs’) 
Aan de basis van de strategische beleggingsmix ligt de risicobereidheid van het fonds ten grondslag. Gegeven 
het risicoprofiel van het fonds vormen de beleggingsovertuigingen (‘Investment beliefs’)  een leidraad bij 
beslissingen over de samenstelling van de strategische beleggingsmix en de beoordeling van mogelijke 
investeringen. Het bestuur heeft de investment beliefs in het jaar 2020 geëvalueerd.  
 
Het bestuur hanteert de volgende investment beliefs: 
 

Bpf HiBiN is een lange termijn belegger  
De uitkeringen die Bpf HiBiN moet doen liggen (ver) in de toekomst. Bpf HiBiN wil kunnen profiteren van lange 
termijn mogelijkheden en niet teveel sturen op de korte termijn. Bpf HiBiN realiseert zich echter dat een lange 
termijn belegger op korte termijn risico’s kan lopen en dat korte termijn risico’s voor zijn deelnemers nadelige 
impact kunnen hebben. Daarom:  
- richt Bpf HiBiN zich in haar beleggingsbeleid in eerste instantie op de lange termijn, maar beoordeelt 

expliciet de mogelijke risico’s op de korte termijn. De risico’s op korte termijn zijn mede afhankelijk van de 
financiële positie van het fonds.  

- beoordeelt Bpf HiBiN de beleggingen in eerste instantie op het lange termijn risico en het lange termijn 
rendement: Bpf HiBiN is een fundamentele belegger.  

- wil Bpf HiBiN niet meer risico nemen dan nodig is om zijn lange termijn doelstellingen te kunnen realiseren.  
- is Bpf HiBiN voorzichtig in het voeren van een tactisch beleid waarbij wordt ingespeeld op 

beleggingsmogelijkheden met een korte termijn horizon.  
 

Bpf HiBiN is kostenbewust  
De kosten bepalen mede de pensioenhoogte. Door de lange horizon kan het fonds profiteren van “rente op 
rente” maar heeft het last van “kosten op kosten”. De verwachte opbrengsten zijn vaak onzeker, maar de kosten 
niet. Er wordt door het fonds evenwel niet blindgestaard op kostenminimalisatie. Daarom:  
- maakt Bpf HiBiN een expliciete kosten-baten afweging: Bpf HiBiN accepteert alleen hogere kosten als dat 

leidt tot een aantoonbaar hoger verwacht rendement danwel leidt tot een kwaliteitsverbetering. Kosten 
worden echter nooit in isolement bekeken.  
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- weegt Bpf HiBiN kosten expliciet mee in het oordeel of een investering na kosten een voldoende hoog 
rendement genereert. Dit doet Bpf HiBiN zowel bij de keuze voor een bepaalde beleggingsmix (bepaalde 
beleggingscategorieën zijn immers duurder dan andere) als bij de invulling van een beleggingscategorie.  

- maakt Bpf HiBiN een expliciete keuze tussen “make” (zelf doen) en “buy” (uitbesteden) waarbij de gevolgen 
voor het kostenniveau worden afgezet tegen de baten (bijvoorbeeld professionaliteit en continuïteit).  
 

Bpf HiBiN belegt alleen in categorieën en strategieën die het op hoofdlijnen begrijpt  
Het fonds belegt alleen in categorieën en strategieën die het bestuur op hoofdlijnen begrijpt. Dit betekent 
evenwel niet dat Bpf HiBiN per definitie alleen maar in aandelen en vastrentende waarden belegt. Onder 
begrijpen verstaat het fonds dat het de karakteristieken van de belegging kan uitleggen aan de achterban. Bpf 
HiBiN wil een uitlegbaar beleggingsbeleid voeren waarbij het ook als het misgaat, kan uitleggen waarom destijds 
bepaalde beleggingsbeslissingen zijn genomen. Daarom:  
- doet Bpf HiBiN wat nodig is om (nieuwe) beleggingscategorieën, -constructies en –instrumenten te 

doorgronden;  
- hanteert Bpf HiBiN gezond verstand bij investeringsbeslissingen en staart het niet blind op modellen;  
- wil Bpf HiBiN zicht hebben op de eindbeleggingen (look-through);  
- besteedt Bpf HiBiN voor minder liquide instrumenten meer tijd en aandacht aan de waardering en 

betrouwbaarheid van cijfers;  
- streeft Bpf HiBiN de kennis, kunde en het gedrag na om de partijen aan wie is uitbesteed te kunnen 

beoordelen en een volwaardige gesprekspartner te zijn (countervailing power).  
 

Bpf HiBiN is maatschappelijk verantwoord  
De verantwoordelijkheid van het fonds gaat verder dan een goede risico-rendementsafweging. Het fonds is zich 
bewust van de invloed die zij als belegger kan uitoefenen. Daarom:  
- is bij beleggingsbeleid-beslissingen de MVB-impact onderdeel van de besluitvorming;  
- voert Bpf HiBiN een MVB beleid waarover verantwoording wordt gegeven;  
- wil Bpf HiBiN inzicht in de portefeuille hebben op de gewenste momenten;  
- geeft Bpf HiBiN de voorkeur aan zowel engagementbeleid als uitsluitingenbeleid;  
- heeft het fonds ook aandacht voor de mogelijke negatieve consequenties die een (te) strikt MVB beleid kan 

hebben op de omvang van het belegbaar universum en het kostenniveau;  
- Bpf HiBiN wil geen concessies doen aan de compleetheid van de portefeuille. De portefeuille-invulling moet 

een goede afspiegeling zijn van de betreffende beleggingscategorie.  
 

Risico vereist een extra rendement  
Het fonds is bereid om beleggingsrisico te accepteren indien dat wenselijk is om een acceptabele 
pensioenhoogte te realiseren. Daarbij is Bpf HiBiN alleen bereid om beleggingsrisico te accepteren indien daar 
naar verwachting een additioneel rendement tegenover staat. Daarom:  
- vereist Bpf HiBiN een risicopremie voor risicovolle beleggingen (zakelijke waarden en vastrentende 

beleggingen waarvan het onzeker is of de investering wordt terugbetaald of wanneer de investering 
verkocht kan worden);  

- moet de risicopremie voorafgaand aan de investering kunnen worden onderbouwd;  
- hanteert Bpf HiBiN een “passief tenzij” model. Bpf HiBiN belegt alleen actief (afwijkend van de benchmark) 

indien daar op lange termijn een hoger verwacht rendement of een lager verwacht risico tegenover staat;  
- maakt Bpf HiBiN voor elke beleggingscategorie een expliciete keuze tussen actief en passief beleggen, of 

een mix van beiden;  
- Bpf HiBiN gelooft niet in een langdurige negatieve rente; 
- heeft Bpf HiBiN geen lange termijn visie op valuta;  
- houdt Bpf HiBiN rekening met de looptijd en de kenmerken van de verplichtingen. Daarbij staart Bpf HiBiN 

zich niet blind op de huidige opgebouwde nominale aanspraken, maar houdt zij rekening met mogelijke 
toeslagverlening (indexaties) en nieuwe opbouw van pensioenen;  

- vereist Bpf HiBiN een hoger rendement indien het vermogen langer wordt uitzet;  
- Bpf HiBiN houdt in het beleggingsbeleid rekening met mogelijke onevenwichtigheden in de markt. Dit kan 

leiden tot het afbouwen van risico, maar ook tot het toevoegen van risico.  
 
Diversificatie loont  
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Diversificatie zorgt voor spreiding en voorkomt concentratierisico’s, niet alle eieren in één mandje. Het fonds wil 
echter ook waken voor schijndiversificatie. Het fonds is zich bewust van de beperkingen van diversificatie: in 
extreme marktomstandigheden kunnen diversificatievoordelen wegvallen. Daarom:  
- spreidt Bpf HiBiN de risico’s door in meerdere beleggingscategorieën te beleggen;  
- dient een (sub-)beleggingscategorie voldoende omvang te hebben om diversificatievoordeel op te leveren 

en hanteert Bpf HiBiN daarbij een minimale omvang voor een regel (een beleggingsfonds of mandaat) van 
2,5%;  

- spreidt Bpf HiBiN de risico’s door binnen een beleggingscategorie in meerdere financiële waarden te 
beleggen; 

- is Bpf HiBiN voorzichtig in het gebruik van statistische maatstaven (risicobudget/tracking error) omdat 
daarin onzekere (diversificatie-) aannames worden gedaan;  

- kiest Bpf HiBiN expliciet voor een bepaalde benchmark. De benchmark bepaalt grotendeels de invulling.  
 
Illiquiditeit loont  
Illiuide beleggingen zoals private debt en equity, niet beursgenoteerd vastgoed en infrastructuur, kennen op de 
lange termijn een extra verwacht rendement ten opzichte van de beursgenoteerde effecten doordat beleggers 
worden vergoed voor het feit dat zij niet elk moment hun beleggingen kunnen verkopen. Als lange termijn 
belegger kan Bpf HiBiN hiervan profiteren. Daarom:  
- acht Bpf HiBiN het passend, gezien de lange termijn karakter, een deel van de portefeuille te beleggen in 

meer illiquide beleggingen 
- eist Bpf HiBiN  hiervoor wel een vergoeding in de vorm van een extra premie en een gedegen 

cashmanagement proces; 
- is er een grens aan het percentage dat in illiquide categorieën kan worden belegd. Een minimale mate van 

liquiditeit is nodig vanwege de betaling van pensioenuitkeringen, collateral management en het kunnen 
bijsturen van de portefeuille. 

- houdt Bpf HiBiN bij besluitvorming over allocatie aan illiquide beleggingen, expliciet rekening met 
benodigde liquiditeit op zowel korte als langere termijn. 

 
Een sterke en eenvoudige governance draagt bij aan de beleggingsdoelstellingen 
Een sterke governance is de verankering van een heldere rolverdeling. In het beleggingsproces weet elke partij 
wat van hem verwacht wordt en leggen de partijen graag verantwoording af over de uitvoering van hun taken. 
Dit draagt bij aan een kostenefficiënte inrichting van het vermogensbeheer, mitigeert risico’s die horen bij de 
uitvoering van het vermogensbeheer en voorkomt dat zaken tussen wal en schip vallen. Op cruciale momenten 
biedt een sterke governance extra houvast bij beleggingsbeslissingen. Specifiek de beslissingen die snelheid 
vereisen. Het voorgaande is beter realiseerbaar bij een eenvoudige structuur. Op lange termijn blijft Bpf HiBiN 
hierdoor wend- en stuurbaar.  
Daarom: 
- streeft Bpf HiBiN een eenvoudige, maar sterke governancestructuur na; 
- evalueert Bpf HiBiN periodiek de governance en de vastlegging hiervan in de abtn en reglementen; 
- evalueert Bpf HiBiN doorlopend de effectiviteit en efficiëntie van het besluitvormingsproces; 
- koppelt Bpf HiBiN het afleggen van verantwoording aan taken; 
- streeft Bpf HiBiN eenvoudige en heldere beleggingsdocumenten na en belegt het de verantwoordelijkheid 

voor het onderhouden van beleggingsdocumenten. 
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De opzet en uitvoering van de vermogensbeheeractiviteiten 
 
Bij de beleggingen van het fonds zijn de volgende partijen betrokken:  
- het bestuur van het fonds; 
- de Balansmanagement- & Vermogensbeheer Commissie (hierna ‘BVC’), de Actuarieel, Risicobeheer 

Governance Commissie (hierna ARGC), het bestuursbureau en de adviseurs van het fonds; 
- de accountant; 
- de actuaris;  
- de vermogensbeheerders; 
- de bewaarnemer en performance meter (custodian). 
 
Bestuur 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het fonds. Wat betreft de beleggingen stelt het 
bestuur het strategische beleid, de beleggingsrichtlijnen en alle (risico-)limieten vast waarbinnen belegd mag 
worden. Het bestuur formuleert het strategisch beleggingsbeleid gebruikmakend van de Asset Liability 
Management (ALM) studies en portefeuille optimalisatie studies. Het bestuur heeft een risicohouding en 
investment beliefs vastgesteld. Uitgangspunt van het beleggingsbeleid is dat er een zodanige balans is tussen 
het benutten van rendementskansen en het beheersen van risico’s, dat het fonds zijn pensioenverplichtingen 
op lange termijn gestand kan doen. Tevens is het beleggingsbeleid erop gericht een extra rendement te behalen 
dat het fonds kan aanwenden voor het toekennen van toeslagen.  
 
Het bestuur delegeert de beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken voor de beleggingen aan de BVC. Eén 
van de bestuursleden fungeert als voorzitter van de BVC. 
 
Balansmanagement- & Vermogensbeheer Commissie (BVC) 
Met het oog op een professionele en verantwoorde besluitvorming ten aanzien van de beleggingen heeft het 
fonds een BVC ingesteld met een adviserende, uitvoerende en controlerende rol rond het vermogensbeheer en 
(het beheersen van) de financiële risico’s. De BVC zal toezien op de wijze waarop de vermogensbeheerders 
het beleggingsbeleid op deelmandaatniveau uitvoeren. De BVC verzorgt in samenwerking met het 
bestuursbureau het beheer van de totale portefeuille en de herbalancering. Tevens ziet deze commissie toe op 
de ontwikkeling van de verhouding tussen de aanwezige dekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad, evenals 
van de aan beleggingen gekoppelde risico’s. De commissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd op 
het gebied van risicomanagement  en beleggingsbeleid. 
  
De BVC oefent toezicht uit op de mandaten die het bestuur heeft gegeven aan de vermogensbeheerders en 
toetst de maand- en overige reguliere rapportages  aan de beleggingsrichtlijnen. De commissie rapporteert haar 
bevindingen aan het bestuur. Tevens bereidt de BVC de wijzigingen voor van het beleggingsbeleid mede op 
basis van de ALM-studies en portefeuille optimalisatie studies. Beleidswijzigingen worden voorgelegd aan de 
ARGC. Jaarlijks worden door de BVC de vermogensbeheerders geëvalueerd. 
 
Indien nodig en afhankelijk van het onderwerp kan de BVC en/of het bestuur besluiten een externe adviseur 
aan te trekken. 
 
Actuarieel, Risicobeheer en Governance Commissie (ARGC) 
De ARGC zorgt voor het (aanvullend) risicobeheer inzake het beleggingsbeleid. 
 
Bestuursbureau 
Het bestuursbureau ondersteunt de BVC en heeft een aantal operationele taken. Zo bereidt het bestuursbureau 
alle vergaderingen voor, stelt in samenwerking met de voorzitter de agenda op, heeft een belangrijke taak in de 
monitoring van de vermogensbeheerders en rapportages, legt transacties in na het opstellen van een advies 
aan en na besluitvorming door de BVC en bereidt het jaarlijkse beleggingsplan voor. Ook de terugkoppeling 
vanuit de BVC aan het bestuur, het opstellen van adviesnotities en het opstellen van de gewenste management 
informatie behoren tot de taken van het bestuursbureau. Daarnaast verzorgt het bestuursbureau de 
maandelijkse berekening van de dekkingsgraad en de rapportage hierover aan bestuur en toezichthouder. 
 
Het bestuursbureau woont de vergaderingen van de BVC en/of bestuur bij en ondersteunt het bestuur ten 
aanzien van het formuleren en uitvoeren van het beleggingsbeleid. 
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Adviseurs 
Het bestuur heeft een strategisch adviseur voor het fonds aangesteld. Daarnaast is een adviseur aangesteld 
voor de algehele advisering en ondersteuning van de BVC en het bestuur in de operationele uitvoering van het 
beleggingsbeleid en deze adviseur functioneert vanuit het bestuursbureau. 
 
Accountant 
Jaarlijks wordt de jaarrekening van het fonds door de accountant gecontroleerd. Tevens houdt de accountant 
toezicht op een adequate procesvoering in het kader van het opleveren van de administratie van de beleggingen 
door de aangestelde custodian. De accountant rapporteert zijn bevindingen in een jaarlijks rapport. 
 
Vermogensbeheerders 
Het dagelijkse beheer van de portefeuille wordt na besluitvorming hierover in het bestuur op advies van de BVC 
uitbesteed aan (de) gespecialiseerde vermogensbeheerder(s). De taak van vermogensbeheerders is om het 
vermogen van het fonds te beleggen in overeenstemming met het door het bestuur bepaalde beleggingsbeleid 
voor de afzonderlijke deelmandaten.  
 
Custodian 
De custodian van het fonds is verantwoordelijk voor de bewaarneming en settlement van transacties, de 
performance meting de input voor de toezichtrapportages, reconciliatie van de waardering van de LDI-
portefeuille en financial accounting. De waardering van de beleggingen door de custodian is leidend voor het 
fonds. 
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Strategisch beleggingsbeleid  en het beleggingsplan 
 
Bij het bepalen en uitvoeren van het beleggingsbeleid voldoet het fonds aan wet- en regelgeving.  
 
Prudent person 
Het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan passen binnen de prudent person regel. Deze berust 
op de volgende pijlers:  
- deskundig vermogensbeheer;  
- de activa worden belegd mede in het belang van de (gewezen) deelnemers;  
- de activa worden zodanig belegd dat de zekerheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de 

portefeuille als geheel wordt gewaarborgd. Dit laatste betekent dat het risico- en rendementsprofiel van de 
totale portefeuille steeds afgestemd moet zijn op de verplichtingenstructuur van het fonds, en dat de 
beleggingen voldoende moeten zijn gespreid (diversificatie). 

 
Dat het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan passen binnen de prudent person regel, blijkt onder 
meer uit de volgende punten: 

- het fonds kent een duidelijke organisatiestructuur over het beleggingsbeleid en besluitvorming hierover; 

- er is een balans tussen de omvang, aard en complexiteit van de beleggingsportefeuille enerzijds en de 
aanwezige kennis en ervaring en het risicobeheer anderzijds. Op dit punt heeft regelmatig onderzoek 
plaatsgevonden, onder andere in ALM-studies. Daarnaast komt dit tot uitdrukking in de risicohouding van 
het fonds;  

- het fonds stelt voor de langere termijn een strategisch beleggingsbeleid vast, dat in ieder geval een 
beschrijving bevat van de beleggingsdoelstelling, de samenstelling van de beoogde beleggingsportefeuille 
en een bandbreedte voor de beleggingsportefeuille; 

- het fonds vertaalt het strategisch beleggingsbeleid naar een beleggingsplan waarin een gedetailleerde 
omschrijving van het beleggingsbeleid wordt gegeven; 

- het fonds stelt een beleggingscyclus vast op grond waarvan het strategisch beleggingsbeleid, het 
beleggingsplan en de uitvoering periodiek worden geëvalueerd en her beoordeeld; 

- transparantie over het beleggingsbeleid naar belanghebbenden van het fonds komt tot uitdrukking in de 
verklaring inzake beleggingsbeginselen.  

 

Beleggingsbeleid in belang van aanspraak- en pensioengerechtigden 
Het beleggingsbeleid wordt onderbouwd middels een ALM-studie. Input hiervoor is de verplichtingenstructuur, 
ambitie en risicohouding van het fonds. De gevolgen van het beleggingsbeleid voor de verschillende 
belanghebbenden worden in de ALM-studie zorgvuldig afgewogen. Er wordt gebruik gemaakt van 
gevoeligheidsanalyses op de inputparameters. 
 
Bandbreedtes zijn vastgesteld waarbinnen het feitelijke beleggingsbeleid mag afwijken van het strategische 
beleggingsbeleid volgend uit de ALM-studie. Het risicoprofiel van het feitelijke beleggingsbeleid mag slechts 
beperkt afwijken van het risicoprofiel van de ALM-mix. 
 
Voor de aanstelling van externe vermogensbeheerders zijn op grond van het uitbestedingsbeleid en het 
managerselectiebeleid, selectiecriteria vastgesteld. De externe vermogensbeheerders worden periodiek 
geëvalueerd. De kosten van vermogensbeheer worden in detail inzichtelijk gemaakt. 
 
Veiligheid, kwaliteit, liquiditeit en rendement van portefeuille als geheel 
Het risico van de portefeuille wordt gemeten ten opzichte van de pensioenverplichtingen. Voor deze 
risicomaatstaf zijn bandbreedtes vastgesteld. In het beleggingsplan zijn grenzen vastgesteld aan de 
verschillende risico’s. Onderdeel hiervan zijn marktrisico’s, kredietrisico’s, concentratierisico’s, liquiditeitsrisico’s 
en risico’s van actief beheer. Deze grenzen worden vertaald naar de mandaten van de vermogensbeheerders. 
In het beleggingsplan is een beleid aangaande herbalancering vastgesteld.  
 
Belegging van waarden ter dekking van de technische voorzieningen 
De portefeuille is ingedeeld in een matchingportefeuille (vastrentende waarden, rentederivaten en 
geldmarktfondsen) en een returnportefeuille. In het mandaat van de vastrentende portefeuille zijn richtlijnen 
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vastgelegd over de rating, gehanteerde curve, de toegestane instrumenten, de verdeling over de 
looptijdblokken, bandbreedtes en de benchmark. Via rapportages wordt het bestuur geïnformeerd over de mate 
van afdekking en de effectiviteit van de afdekking. Het beleggingsbeleid wordt bijgestuurd op basis van 
veranderingen in de financiële positie van het fonds, veranderingen in de verplichtingenstructuur en de 
economische omgeving.  
 

Beleggingen hoofdzakelijk op gereglementeerde markten 
De portefeuille is hoofdzakelijk op gereglementeerde markten belegd. Uitzondering hierop vormt de vastgoed 
en hypotheken portefeuille, welke een beperkt deel van de totale portefeuille betreft.  
 
Derivatenbeleid 
In het risicohandboek van het fonds is het beleid ten aanzien van derivaten en tegenpartijrisico’s vastgelegd. 
Het fonds maakt alleen gebruik van derivaten voor risicomanagement en efficiënt portefeuillebeheer. Dit betreft 
onder andere valuta termijn contracten (binnen de beleggingsfondsen) en renteswaps. Om het renterisico ten 
opzichte van de nominale verplichtingen te beheersen wordt het de vastrentende beheerder (LDI-portefeuille) 
toegestaan renteswaps aan te gaan namens het fonds. De beheerder kan daarbij alleen rentederivaten via 
central clearing aangaan. Alle bilaterale renteswaps zijn overgezet naar geclearde swaps (backloaden).  
 
Diversificatie 
De portefeuille is gespreid over beleggingscategorieën, regio’s, landen, sectoren en individuele namen. In het 
beleggingsplan is beleid ten aanzien van concentratierisico’s vastgelegd.  
 
Waarderingsgrondslagen 
De beleggingen van het fonds worden als volgt gewaardeerd: 
- vastgoed: waardering vindt plaats tegen de actuele waarde per 31 december van het boekjaar welke is 

bepaald op basis van het aandeel in de nettovermogenswaarde van het vastgoedfonds; 
- beursgenoteerde aandelen en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd op 

reële waarde. De reële waarde is de beursnotering per balansdatum. De reële waarde van niet-
beursgenoteerde participaties is bepaald op basis van de laatst bekende intrinsieke waarde. Dit is het 
aandeel in het zichtbare eigen vermogen; 

- beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn 
gewaardeerd op reële waarde. De reële waarde is de per balansdatum geldende beurskoers. Niet 
beursgenoteerde vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen reële waarde; 

- derivaten worden gewaardeerd op reële waarde, zijnde de marktwaarde van het contract. Voor 
beursgenoteerde contracten is dit de beurskoers per balansdatum. Voor niet beursgenoteerde contracten 
is de waardering gebaseerd op beschikbare  marktinformatie als input voor gehanteerde 
waarderingsmodellen; 

- overige activa: onder meer worden hieronder de liquide middelen opgenomen voor zover dit banktegoeden 
betreft welke onmiddellijk  opeisbaar zijn. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Zij worden onderscheiden van tegoeden in verband met beleggingstransacties. Liquide middelen uit hoofde 
van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de beleggingen.  
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De beleggingscyclus: proces vaststellen beleggingsbeleid 
 
De belangrijkste uitgangspunten  
De doelstelling van het fonds, de risicobereidheid, de beleggingscases (inclusief de criteria voor de 
implementatie) en de investment beliefs de belangrijkste uitgangspunten voor het beleggingsbeleid. Deze 
uitgangspunten vormen daarmee de basis of de filosofie voor de inrichting van het vermogensbeheer, de 
verdeling van de beschikbare middelen over de verschillende beleggingscategorieën, beleggingsstijlen en het 
risicomanagement.  
 
Met deze uitgangspunten, wordt het strategisch beleggingsbeleid gebaseerd op een periodieke Asset Liability 
Management (ALM) studie. In deze studie zijn de verplichtingen en het vermogen op marktwaarde gebaseerd 
en zijn de ontwikkelingen van verplichtingen en vermogen onder uiteenlopende scenario’s berekend. Voor de 
berekeningen zijn uitgangspunten gehanteerd die vallen binnen de door DNB gestelde richtlijnen. In de ALM-
studie is tevens verkend welk risicobudget het fonds zich onder verschillende omstandigheden kan veroorloven. 
Hierbij zijn restricties vanuit een eventueel herstelplan leidend.  
 
Voor een verdere invulling van de portefeuille worden scenario, risico- en portefeuille optimalisatieanalyses 
uitgevoerd.  
 
Proces vaststelling beleggingsbeleid 
Het vaststellen van het beleggingsbeleid kent een jaarlijkse cyclus. De ALM-studie wordt eenmaal in de drie jaar 
uitgevoerd, of eerder indien daar volgens het bestuur aanleiding voor is. Indien er een ALM-studie wordt 
uitgevoerd, worden gegeven de hiervoor benoemde uitgangspunten, nadere veronderstellingen vastgesteld 
voor een door een onafhankelijke partij uit te voeren ALM-studie: 
- Blijft de marktwaarde-omgeving de basis voor het rente-afdekkingsbeleid?  
- Zijn wijzigingen gewenst in de strategische rente afdekking op marktwaarde? 
- Binnen welk budget (is er sprake van een herstelplan?) kan het risico-/rendementsprofiel binnen het 

herstelplan worden geoptimaliseerd?  
- Wat is de visie financiële markten van het bestuur? Hiertoe wordt input gevraagd van de 

vermogensbeheerders en/of de strategische adviseur.  
 
Risicobudgetstudie 
Voor een verdere of jaarlijkse optimalisatiestudie (risicobudgetstudie of portefeuilleconstructiestudie) worden 
veronderstellingen en scenario’s gedefinieerd. In het jaar 2019 heeft het fonds een raamwerk voor macro-
economische scenario’s opgesteld. De korte termijn scenario’s worden meegenomen in de jaarlijkse 
risicobudgetstudie.  
 
De BVC beoordeelt deze veronderstellingen en scenario’s die worden gebruikt en doorgerekend door de 
strategische adviseur. Met behulp van de risicobudgetstudie worden de wegingen naar beleggingscategorieën 
vastgesteld, binnen de kaders zoals vastgesteld in de ALM-studie. In alle studies worden verschillende 
portefeuilleconstructies doorgerekend waarvoor onder andere de volgende risico- en rendementsgrootheden 
worden vastgesteld:  
- risicobudget uitgedrukt in vereist vermogen; 
- verwacht rendement en/of verwachte dekkingsgraadontwikkeling; 
- kans op toeslagverlening (indexatie) en kans op verlagen (korten); 
- risicobudget uitgedrukt in tracking error t.o.v. de nominale verplichtingen. 
 
Evaluatie beleggingscategorieën 
Bij de risicobudgetstudie worden de beleggingscategorieën geëvalueerd. 
 
Evaluatie strategisch beleggingsbeleid 
In het eerste kwartaal van een jaar, worden de keuzes in het strategisch beleggingsbeleid die naar aanleiding 
van de RBS in een voorgaand jaar zijn gemaakt, geëvalueerd. 
 
Evaluatie vermogensbeheerders 
Het fonds evalueert de vermogensbeheerders periodiek. De evaluatie vindt plaats op basis van kwalitatieve en 
kwantitatieve criteria zoals vastgelegd in het uitbestedingsbeleid en het managerselectie- en beoordelingsbeleid.  
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Toets wijzigingen wet- en regelgeving 
Eventuele voorgenomen wijzigingen in het beleggingsbeleid worden te allen tijde getoetst aan de geldende wet- 
en regelgeving zoals de korte termijn risicohouding in termen van het vereist eigen vermogen. 
 
Vaststellen normportefeuille 
Op basis van de ALM-studie (indien uitgevoerd), de portefeuilleconstructie studie en de evaluatie van de 
beleggingscategorieën en vermogensbeheerders stelt het bestuur, op advies van de BVC en na toetsing door 
de ARGC, jaarlijks de normportefeuille voor het komende jaar vast.  
 
Managerselectie-, beoordeling- en monitoringproces 
Voor het selecteren van vermogensbeheerders handelt het bestuur conform het door het bestuur vastgestelde 
uitbestedingsbeleid en beleggingscase per categorie. Afhankelijk van de soort strategie of belegging worden 
aanvullende criteria vastgesteld in geval van een selectieproces. Op basis van deze vooraf gedefinieerde 
mandaatprofielen en/of beleggingsrichtlijnen worden investment managers geselecteerd waarvan de BVC 
meent dat deze het best gekwalificeerd zijn, al dan niet op advies van een externe adviseur.  
 
Het aanstellen van een nieuwe managers, dan wel het ontslaan van een bestaande manager vindt plaats door 
het bestuur op advies van de BVC, na toetsing door de ARGC. De adviezen bevatten standaard de door het 
fonds vastgestelde criteria, het selectieproces, voor- en nadelen, risico’s, afwegingen en kosten. 
 
Kosten en terugverdientijd 

Bij elke portefeuillewijziging en/of strategieaanpassing wordt door het fonds in kaart gebracht hoe lang het duurt 
om de allocatie te realiseren. Daarnaast wordt bepaald hoe lang het duurt om de verwachte kosten van de 
transitie naar een beleggingscategorie of vermogensbeheerder terug te verdienen vergeleken met de verwachte 
jaarlijkse netto rendementsverbetering.  

 

Risicobeheer 
Het bestuur onderkent de noodzaak tot het nemen van beleggingsrisico ten opzichte van de nominale 
pensioenverplichtingen om de ambities te kunnen waarmaken. Het bestuur acht hierbij een evenwichtige 
verdeling over beleggingsrisico's van belang. Bepaalde risicobronnen worden hierbij in hun bijdrage aan het 
totale risico als te groot of onwenselijk gezien. Om die redenen worden er in het beleid extra maatregelen 
genomen om deze beleggingsrisico's in belangrijke mate te mitigeren. Concreet gaat het hierbij om het in 
belangrijke mate afdekken van het renterisico en het afdekken van het valutarisico van de belangrijkste 
hoofdvaluta's. 
 
De beleggingen, het beheer van de beleggingen en de beheersing van de aan beleggingen verbonden risico’s 
geschieden met inachtneming van het jaarlijks beleggingsplan. Voor de generieke sturing van de risico’s is de 
weging naar de beleggingscategorieën in de beleggingsportefeuille van groot belang. Specifieke sturing op 
marktrisico’s vindt plaats met behulp van onder andere de werkelijke wegingen versus de normwegingen en 
standaarddeviaties. Voor kredietrisico’s wordt gewerkt met credit ratings. Voor de beheersing van operationele 
risico’s zijn meerdere maatregelen geïmplementeerd waaronder bevoegdhedenregeling, uitwijkbeleid en 
incidentenmanagement. 
 
De wijze waarop het bestuur invulling geeft aan het integrale risicomanagement is beschreven in het 
risicohandboek van het fonds. 
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Strategisch beleggingsbeleid  
 
Strategisch beleggingsbeleid  
Het beleggingsbeleid van het fonds is vastgesteld aan de hand van de pensioenambitie, de risicobereidheid en 
de investment beliefs van het bestuur. Om de beoogde pensioenuitkeringen op korte en lange termijn veilig te 
stellen wenst het bestuur de toevertrouwde middelen op een verantwoorde en solide wijze te beleggen.  
 
Binnen de beleggingsportefeuille wordt belegd in verschillende beleggingscategorieën. Een aantal categorieën 
heeft als hoofddoel het in bepaalde mate matchen van het renterisico van een deel van de nominale aanspraken. 
De overige gekozen beleggingsfondsen hebben primair tot doel het realiseren van een overrendement ten 
opzichte van de pensioenverplichtingen om het toeslagenbeleid te financieren. Het beleggingsbeleid binnen de 
verschillende beleggingsfondsen is er op gericht om tegen lage uitvoeringskosten en met een beperkte tracking 
error de rendementsontwikkeling van de relevante marktindices (benchmark) te volgen dan wel te verslaan.  
 
Het bestuur heeft het volgende strategische beleggingsbeleid vastgesteld: 

Strategisch beleggingsbeleid  Strategische weging Bandbreedte 

Aandelen 30,6% 25,6 – 35,6% 

Vastrentende waarden 61,9% 54,9– 69,4% 

Niet-beursgenoteerd vastgoed  7,5%         5 – 10% 

Renteafdekking    50% 45 – 55% 

Valuta-afdekking    75% 60 – 90% 

 
Om de risico’s van de beleggingen ten opzichte van de nominale verplichtingen te beheersen wordt  gekeken 
naar:  
- de korte termijn risicohouding uitgedrukt in het vereist eigen vermogen inclusief een bandbreedte. Het 

bijbehorende strategisch vereist vermogen per ultimo september 2021 bedraagt 115,2%. De bandbreedte 
is vastgesteld op een minimum van 113% en een maximum van 118%. Het fonds stuurt primair op het 
strategisch vereist eigen vermogen. Doorlopende monitoring vindt plaats op zowel het feitelijk als strategisch 
vereist eigen vermogen;  

- daarnaast monitort het fonds het risico van de beleggingsportefeuille ten opzichte van de verplichtingen in 
termen van (korte termijn) tracking error (het balansrisico), voortkomend uit de portefeuille constructiestudie 
en normportefeuille. Bij de huidige strategische beleggingsportefeuille bedraagt het balansrisico 10%. Als 
signaalgrens is een bandbreedte vastgesteld van -2% respectievelijk +2% rondom het balansrisico. Op 
kwartaalbasis wordt het korte termijn balansrisico berekend en gemonitord;  

- het fonds onderzoekt het strategisch beleid opnieuw bij een door het bestuur vastgestelde ondergrens en 
bovengrens van de actuele (UFR)-dekkingsgraad respectievelijk bij bepaalde niveau’s van de 20-jaars swap 
rentestand. 

 
De grootte van de bandbreedte van een beleggingscategorie is afhankelijk van de gemiddelde volatiliteit van de 
categorie en is opgesteld naar rato van het strategische gewicht van de categorie in de normportefeuille. In het 
jaar 2020 heeft het fonds de huidige bandbreedtes van de strategische wegingen geëvalueerd. 

 
Beleggingsplan 
Het fonds stelt jaarlijks een beleggingsplan op. Het beleggingsplan bevat een verdere detaillering van het 
strategische beleggingsbeleid en bevat (onder andere): 

- de normportefeuille (gedetailleerde beleggingsmix) en de totstandkoming daarvan; 
- bandbreedtes rondom de gedetailleerde beleggingsmix; 
- de benchmarks waartegen de resultaten worden gemeten. 

  
Beleggingsrichtlijnen 
Het fonds heeft in de beleggingscases beleggingsrichtlijnen opgesteld. 
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Renteafdekking  
Het strategisch beleid van het fonds is dat binnen de portefeuille gestuurd wordt op een rente afdekking in een 
marktwaarde omgeving. Het bestuur heeft medio oktober 2022 besloten de rente afdekking te verhogen van 40 
naar 50%. Het renterisico op de waardeverandering van de nominale verplichtingen wordt voor (overall) 50% 
afgedekt. Er geldt een bandbreedte van 5%-punt voor zowel totaalniveau als per looptijdbucket.  
 
Berekening mate van renteafdekking 
De mate van afdekking van het renterisico (de rente hedge ratio) wordt op de volgende manier gedefinieerd: 
 

Rente hedge ratio = 𝑃𝑉𝑂1 𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒

𝑃𝑉𝑂1 𝑉𝑃𝑉
 

 
De PV01 is de waardeverandering van de rente gegeven een parallelle verandering van de yield curve met 1 
basispunt. Het afdekkingspercentage wordt op weekbasis berekend en gemonitord. 
 
Voor de berekening van het renterisico en de invulling van de afdekking worden de volgende 
beleggingscategorieën meegenomen:  

- euro staatsobligaties; 
- renteswaps; 
- bedrijfsobligaties (investment grade); 
- particuliere hypotheken. 

 
Het afdekkingspercentage wordt op weekbasis berekend en gemonitord. De euro swap curve wordt gebruikt als 
rentetermijnstructuur. Voor de beheersing van het curve risico zijn bandbreedtes per looptijdbucket vastgesteld.  
 
Rentetermijnstructuur 
De euro swap curve wordt gebruikt als rentetermijnstructuur. Voor de beheersing van het curve risico zijn 
bandbreedtes per looptijdbucket vastgesteld, waarbij wordt aangesloten bij de looptijdverdeling van de UFR 
rentecurve.  
 
Begrenzing strategische normering renteafdekking 
Op kwartaalbasis stuurt het bestuursbureau een update van de kasstromen van de pensioenverplichtingen en 
particuliere hypotheken door naar de beheerder van de LDI-portefeuille, waarna de beheerder van de LDI-
portefeuille de daadwerkelijke rente afdekking berekent. Indien de rente afdekking buiten de bandbreedte is 
gekomen, wordt deze binnen de gemaakte afspraken bijgestuurd. De beheerder rapporteert wekelijks over de 
werkelijke rente afdekking versus de strategie. 
 
Rating, landen en debiteurenrestricties 
Het fonds heeft restricties vastgesteld voor rating, landen en debiteuren. 
▪ Minimale rating van AA- met de volgende richtlijnen: 

o De instrumenten opgenomen in de LDI-portefeuille moeten een rating hebben bij minstens een van de 
twee onderstaande kredietbeoordelaars. 
 

Moody’s S&P 

Aa3 AA- 

 
o De instrumenten opgenomen in de LDI-portefeuille hebben een minimum en maximum op marktwaarde. 

 

Instrumenten Rating restrictie 
Minimum 

gewicht in %  
marktwaarde 

Maximum 
gewicht in % 
marktwaarde 

Staatsobligaties 
Nederland en Duitsland 
en volledig door de staat 
Duitsland gegarandeerde 
niet-staatsobligaties 
KFW* & Rentenbank 
totaal gewicht  

AAA S&P en/of Aaa Moody’s 25% 100% 
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KFW &Rentenbank totaal 
gewicht 

AAA S&P en/of Aaa Moody’s 0% 25% 

Staatsobligaties per land AA- en/of Aa3  0% 7,5% 

Niet-staatsobligaties 
gewicht per uitgever 
(anderen dan KFW en 
Rentenbank 

AAA S&P en/of Aaa by Moody’s 0% 5% 

Niet-staatsobligaties 
gewicht per uitgever 

 AA- en/of Aa3 0% 2,5% 

 *KFW: Kreditanstalt fur Wiederaufbau respectievelijk Rentenbank: Landwirtschaftlichte Rentenbank 

 

▪ Om er voor te zorgen dat de PV01 ten aanzien van S5 (het kredietrisico bij het vereist eigen vermogen) 
binnen de grenzen van het vereist eigen vermogen blijft, geldt de volgende restrictie: 

 

Instrumenten Rating restrictie 
Maximale PV01 bijdrage als % 
van de totale PV01 van de 
pensioenverplichtingen 

Staatsobligaties 

Nederland en Duitsland 
en volledig door de 
staat Duitsland 
gegarandeerde niet-
staatsobligaties KFW* 
& Rentenbank totaal 
gewicht  

AAA S&P en/of Aaa Moody’s 100% 

Staatsobligaties per 
land 

AA- en/of Aa3  15% 

Niet-staatsobligaties 
totaal gewicht (anderen 
dan KFW en 
Rentenbank) 

AAA S&P en/of Aaa by Moody’s 10% 

Niet-staatsobligaties  
totaal gewicht 

 AA- en/of Aa3 5% 

 
Leverage 
Voor het afdekken van het renterisico wordt gebruik gemaakt van leverage. Met een belegging in derivaten kan 
een groter deel van het renterisico ten opzichte van de verplichtingen worden afgedekt dan de marktwaarde van 
deze portefeuille: dit is de zogenaamde leverage. Bij elke belegging of bijsturing wordt door de beheerder een 
afweging gemaakt tussen (niet-)staatsobligaties en één of meerdere renteswaps.  
 
Uit hoofde van de renteswaps ontvangt het fonds lange tot zeer lange termijn rente, terwijl korte rente betaald 
moet worden. Dit betekent dat het fonds voor een groot deel van de staatsobligatieportefeuille binnen de 
‘matching assets’ moet streven naar een rente die hoger is dan de variabele rente die nodig is om het 
hefboomeffect te financieren.  
 
Begrenzing curverisico 
De matching portefeuille beoogt een evenwichtige spreiding van het renterisico over de looptijdstructuur  van de 
verplichtingen. Desondanks is er een zekere ruimte voor het nemen van posities op de yieldcurve uit oogpunt 
van optimale portefeuilleconstructie en om voldoende bewegingsruimte te waarborgen in geval van zeer 
bijzondere marktomstandigheden.  
 
Er zijn richtlijnen opgesteld voor de yieldcurve positionering van de LDI- portefeuille. Er kan per looptijdsegment 
maximaal 5% van de totale DV01 van de kasstroom van de verplichtingen afgeweken worden. Jaarlijks worden, 
indien nodig, onderstaande normpercentages aangepast om te komen tot een overall afdekking van het 
renterisico van 50%. 
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Doelstelling yieldcurve positionering  Percentage van de DV01 van de 
nominale kasstromen van de 
pensioenverplichtingen  

Looptijd in jaren  Norm  

5 jaar 100% 

10 jaar 100% 

15 jaar 100% 

20 jaar 100% 

25 jaar 100% 

30 jaar 43% 

40 jaar 0% 

50 jaar 0% 

 
Bpf HiBiN dekt het renterisico af op basis van de marktrente. De nieuwe UFR per 1 januari 2022 heeft geen 
impact voor de mate van rente-afdekking. Omdat het fonds een specifieke curvepositie heeft, waarbij de kortere 
looptijden tot 20 jaar voor 100% worden afgedekt en er minder tot niets wordt afgedekt op de langere looptijden, 
is door Bpf HiBiN wel naar de impact op deze curvepositie gekeken. Het curvebeleid is echter gehandhaafd.  
 
Het is de verwachting dat per 1 juli 2023  het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen en het transitie-FTK in werking 
treedt. Bpf HiBiN zal medio 2023 opnieuw de curvepositie onderzoeken of aanpassingen nodig zijn. 
 
Valuta-afdekking 
Het fonds heeft valutabeleid opgesteld, waarin het strategisch en operationeel valutabeleid zijn samengevoegd.  
 
Strategisch beleid 
In de vastrentende portefeuille die dient voor het afdekken van het renterisico wordt alleen in euro belegd. Voor 
alle overige beleggingscategorieën in ontwikkelde markten hanteert het fonds een afdekkingspercentage in de 
range van 60%-90%. Er wordt niet gestuurd op een exact doelpercentage van 75% omdat binnen de fondsen 
valuta wordt afgedekt. Dit heeft tot gevolg dat sommige beleggingscategorieën voor 100% afgedekt kunnen 
worden en andere helemaal niet. Het kan ook betekenen dat sommige valuta volledig worden afgedekt en 
andere helemaal niet. Valuta worden strategisch afgedekt; er zal geen sprake zijn van tactisch valutabeleid. 
Vanwege de kosten worden valuta van opkomende landen in principe niet afgedekt. 
 
Operationeel beleid 
Ten aanzien van de uitvoering wordt het volgende beleid gehanteerd: 

- afdekking vindt bij voorkeur binnen de fondsen plaats vanwege de kosten en eenvoudiger 
administratieve verwerking. Het bestuur volgt daarbij het beleid en risicomanagementraamwerk van de 
betreffende beheerder. Het bestuur stelt zich wel vooraf op de hoogte van het valuta-afdekkingsbeleid 
dat de beleggingsfondsbeheerder hanteert; 

- kosten: enkele basispunten als maximum, en wordt jaarlijks beoordeeld; 
- exposures naar valuta (voor en na afdekking) worden elk kwartaal gemonitord via de 

kwartaalrapportages, zowel per beleggingscategorie als voor de beleggingsportefeuille als geheel.  
- in geval van een nieuw beleggingsfonds zal het bestuursbureau bij de manager van het beleggingsfonds 

waarin valuta-afdekking plaatsvindt navragen welke maatregelen zij hebben getroffen om voldoende 
liquiditeit te waarborgen bij doorrol dan wel onderpanduitwisseling. 

 
Ratingbeleid 
Voor de vastrentende portefeuille heeft het bestuur op een ‘look-through’ basis  ratingbeleid vastgesteld.  
 

Rating   Normweging Bandbreedte 

AAA  60% 45 – 75% 

AA 20% 5 – 35% 

A 5% 0 – 20% 

BBB 8% 0 – 20% 

Lager dan BBB (below investment 
grade) 

7% 0 – 20% 
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Cashmanagement  
Het bestuursbureau voert het cashmanagement van het fonds. Hiertoe wordt er jaarlijks een begroting 
opgesteld. Op weekbasis worden de liquide middelen gemonitord. Indien er sprake is van overtollige middelen, 
worden deze op maandbasis belegd in de beleggingsportefeuille.  
 
Liquiditeitsbeleid 
Het fonds maakt onderscheid tussen het beleid voor de korte en voor de lange termijn. De doelstelling van het 
totale liquiditeitenbeleid is het vaststellen van de minimale liquiditeitsbehoefte om te kunnen voldoen aan de 
betalingsverplichtingen.  
 
Door de overgang op geclearde swaps voor de renteafdekking kan alleen cash worden gestort als onderpand 
uit hoofde van variation margin. Hierdoor dient het fonds doorlopend over voldoende cash te beschikken om 
aan eventuele onderpandverplichtingen te kunnen voldoen. Dit stelt ook nadere eisen aan het cashmanagement 
binnen de LDI-portefeuille die bestaat uitstaatsobligaties, niet-staatsobligaties, swaps en cash. De beheerder 
van deze deelportefeuille zal daartoe de cashbehoefte uit hoofde van onderpandstelling nauwgezet monitoren. 
Aanwezige cash mag worden aangehouden in de vorm liquiditeiten op een rekening bij de custodian of als 
belegging in gespecificeerde geldmarktfondsen. 
 
Liquiditeitsbeleid korte termijn 
Het liquiditeitsrisico voor de korte termijn komt voort uit de onzekerheid omtrent de hoogte van 
onderpandverplichtingen, deze hangen af van de ontwikkelingen in de financiële markten, die niet goed in te 
schatten zijn. Daarnaast dient er dagelijks afgerekend te worden en zijn er eisen gesteld aan het type onderpand 
dat geleverd moet worden. Het korte termijn liquiditeitsrisico is aanwezig in de LDI-portefeuille. Het 
onderpandbeleid maakt onderdeel uit van het mandaat. Het beleid voor valuta-afdekking is dat dit plaatsvindt 
binnen fondsen. Het fonds hoeft daarom zelf geen frequente monitoring in te richten van de liquiditeitsbehoefte 
uit hoofde van valuta afdekking. 
 
Liquiditeitsbeleid lange termijn 
Voor de langere termijn is het van belang beleid te voeren ten aanzien van het maximaal te beleggen percentage 
in illiquide categorieën van 25%. Hiervoor wordt eenmaal per jaar een liquiditeitenplanning gemaakt; in deze 
planning worden bronnen en behoeften van liquiditeiten onderzocht. De liquiditeitsbehoefte bestaat in ieder 
geval uit uitkeringen, kosten, commitments en onderpand. De liquide bronnen bestaan uit premies, opbrengsten 
en aflossingen uit vastrentende waarden, leenfaciliteiten en verkopen van liquide beleggingen. Indien het fonds 
voor de liquiditeit afhankelijk is van de verkoop van liquide beleggingen zal er een stresstest op de financiële 
markten worden uitgevoerd, om te bezien of de verkoop ook in stresssituaties voldoende op kan brengen. 
 
Class actions 
Het fonds neemt deel aan class actions tegen bedrijven (een vorm van een rechtszaak waar een grote groep 
mensen collectief een vordering bij de rechter brengt of waar een klasse van verdachten vervolgd wordt) indien 
dit naar verwachting toegevoegde waarde biedt. Het fonds heeft daarvoor een vaste  advocaat aangesteld. Er 
wordt gewerkt op basis van no-cure/no-pay en het fonds kan altijd besluiten wel of niet deel te nemen. 
 
De monitoring van zowel lopende als potentieel nieuwe zaken vindt continue plaats door de aangestelde 
advocaat. Ook wordt het fonds door de custodian geïnformeerd over nieuwe zaken. Het fonds wordt 
geïnformeerd over lopende zaken via updates. 
 
Rebalancing beleggingsbeleid  
Er wordt geen tactische asset allocatie gevoerd. Onder tactische asset allocatie wordt verstaan het op basis van 
een visie op de markten bewust afwijken van de strategische normwegingen om extra rendement te behalen 
ten opzichte van de samengestelde benchmark. Desondanks zal de werkelijke positie regelmatig afwijken van 
de normwegingen door marktontwikkelingen, zonder dat er transacties zijn uitgevoerd.  
 
Er wordt zoveel mogelijk vermeden om onnodige transacties uit te voeren, dat wil zeggen dat de maandelijkse 
rebalancing van de benchmark, niet noodzakelijkerwijs leidend is in de rebalancing van de 
beleggingsportefeuille. De bandbreedtes zijn bedoeld om marktschommelingen op te vangen en de asset 
allocatie – en het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille onder controle te houden.  
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De portefeuille wordt op weekbasis door de BVC gemonitord. Dit gebeurt in principe op basis van de slotkoersen 
van vrijdag. Indien een bandbreedte wordt overschreden in een van de wekelijkse compliance overzichten, wordt 
niet geherbalanceerd tenzij er aanleiding is om dit wel te doen.  
 
Maandelijks wordt op basis van het laatste compliance overzicht van de betrokken maand bekeken of bijsturing 
nodig is. Bij overschrijding van bandbreedtes in het laatste compliance overzicht van de maand wordt 
geherbalanceerd, tenzij er aanleiding is om dit niet te doen. Het besluit om wel of niet te herbalanceren wordt 
door de BVC genomen. Daarbij wordt door het bestuursbureau een beleggingsvoorstel gemaakt om terug te 
gaan naar de normwegingen. Indien er sprake is van stortingen of onttrekkingen uit hoofde van het 
cashmanagement, zal er met deze storting of onttrekking richting de strategische normweging gestuurd worden. 
  
Tracking error restricties  
Een groot deel van de beleggingsportefeuille wordt passief belegd. In onderstaande tabel is aangegeven welke 
strategieën er actief en passief belegd worden en welke tracking error restricties er zijn gesteld.  
 

Portefeuille Maximale ex ante tracking 
error 

Actief/passief 

Aandelen ontwikkelde landen 1% Passief 

Aandelen opkomende landen 2% Passief 

LDI: (niet-)staatsobligaties en swaps TE versus verplichtingen, 1% Actief 

Bedrijfsobligaties 2% Actief 

Obligaties US High Yield N.v.t. Actief 

Obligaties, effecten, geldmarkt-instrumenten, 
financiële derivaten of liquiditeiten in 
opkomende landen 

3% Actief 

Vastgoed beursgenoteerd 1% Passief 

Vastgoed niet-beursgenoteerd N.v.t. Actief 

Hypotheken N.v.t. Actief 

 
Gebruik van derivaten 
Het fonds maakt alleen gebruik van derivaten voor risicomanagement en efficiënt portefeuillebeheer. Dit 
betreffen rentederivaten. Om het renterisico ten opzichte van de nominale verplichtingen te beheersen wordt 
het de vastrentende beheerder (LDI-portefeuille) toegestaan receiver en payer renteswaps aan te gaan namens 
het fonds. De beheerder monitort de absolute marktwaarde van de rentederivaten. Indien deze meer bedraagt 
dan 100 maal de DV01 van alle rentederivaten binnen de LDI-portefeuille, wordt het fonds ingelicht door de 
beheerder. 
 
De beheerder kan alleen rentederivaten via central clearing aangaan. De beheerder moet ten minste twee 
clearing members hebben aangesteld. 
 
Securities lending 
Het fonds staat geen securities lending toe in de discretionair beheerde portefeuilles. Bij enkele 
beleggingsinstellingen kan wel gebruik gemaakt worden van securities lending. Daarbij stelt Bpf HiBiN de 
volgende voorwaarden voor het gebruik van securities lending binnen de beleggingsfondsen. Deze voorwaarden 
hebben betrekking op de verdeling van de opbrengsten van het uitlenen van stukken en de beheersing van het 
risico op securities lending. 
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Voorwaarden   Grens Omschrijving 

Verdeling van opbrengsten voor 
participanten 

Minimaal 50% Het risico van securities lending wordt door 
de  participanten gedragen.  

Percentage uitgeleend Maximaal 25% Maximaal 25% van de marktwaarde van het 
beleggingsfonds mag worden uitgeleend. De 
opbrengsten dienen daarom voor minimaal 
50% ten goede te komen aan de 
participanten in het beleggingsfonds.  

Tegenpartijrisico Minimaal 
investment grade 

Beleggingsfondsen mogen enkel effecten 
uitlenen aan tegenpartijen met een 
kredietrating van investment grade of hoger. 

Onderpand kwaliteit Minimaal 100% Tegenpartijen dienen minimaal 100% van de 
marktwaarde van de uitgeleende stukken als 
onderpand te voldoen. Er gelden geen 
additionele voorwaarden voor de kwaliteit 
van het onderpand. 

Onderpand frequentie Dagelijks De uitwisseling van onderpand dient op 
dagbasis te worden uitgevoerd. 

 
De voorwaarden worden meegenomen in selectie (due diligence) van nieuwe beleggingsfondsen en de 
evaluatie en monitoring van bestaande beleggingsfondsen. De voorwaarden hebben een signaalfunctie: bij 
overtreding gaat een signaal van uit waarna Bpf. HiBiN kijkt of het wil continueren. HiBiN wil voorkomen dat het 
met nauwe harde restricties op voorhand (te veel) potentiële managers uitsluit.  
 
Eens per jaar worden de opbrengsten en risico’s van securities lending activiteiten bekeken, onder andere bij 
de beoordeling van ISAE 3402 type II of soortgelijke verklaringen. 
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Risicometing en- risicobeheersing 
Het bestuur onderkent de noodzaak tot het nemen van beleggingsrisico ten opzichte van de nominale 
verplichtingen teneinde de ambities te kunnen waarmaken. Het bestuur acht hierbij een evenwichtige verdeling 
over beleggingsrisico's van belang. Bepaalde risicobronnen worden hierbij in hun bijdrage aan het totale risico 
als te groot of onwenselijk gezien. Om die redenen worden er in het beleid extra maatregelen genomen om deze 
beleggingsrisico's in belangrijke mate te mitigeren. Concreet gaat het hierbij om het in belangrijke mate afdekken 
van het renterisico en het afdekken van het valutarisico van de belangrijkste hoofdvaluta's. 
 
De beleggingen, het beheer van de beleggingen en de beheersing van de aan beleggingen verbonden risico’s 
geschieden met inachtneming van het jaarlijks beleggingsplan. Voor de generieke sturing van de risico’s is de 
weging naar de beleggingscategorieën in de beleggingsportefeuille van groot belang. Specifieke sturing op 
marktrisico’s vindt plaats met behulp van onder andere de werkelijke wegingen versus de normwegingen en 
standaarddeviaties. Voor kredietrisico’s wordt gewerkt met credit ratings. Voor de beheersing van operationele 
risico’s zijn meerdere maatregelen geïmplementeerd waaronder bevoegdhedenregeling, uitwijkbeleid en 
incidentenmanagement. 
 
De wijze waarop het bestuur invulling geeft aan het integrale risicomanagement is beschreven in het 
risicohandboek. 

 
Opzet  resultaatsevaluatie 

Rapportages 

De aangestelde managers rapporteren via maand- en eventueel kwartaalrapportages onder andere over de 
volgende gegevens: 
- de performance van de betreffende beleggingscategorie gerelateerd aan de benchmark die hiervoor in de 

beleggingsrichtlijnen is afgesproken; 
- een analyse van de relatieve performance door middel van een attributie analyse, waarbij het relatieve 

resultaat (resultaat ten opzichte van de benchmark) uitgesplitst wordt naar allocatie en selectie-effecten; 
- de waarde van het fonds in de beleggingscategorie; 
 
De strategisch adviseur rapporteert op kwartaalbasis over: 
- de tracking-error van de beleggingen versus de verplichtingen per kwartaaleinde; 
- het ex-ante percentage renteafdekking per kwartaaleinde, alsmede de curvepositionering; 
- de ex-post (gerealiseerde) renteafdekking over het afgelopen kwartaal; 
- de gevoeligheid van de DNB-dekkingsgraad voor UFR-renteveranderingen in combinatie met te realiseren 

rendementen van de returnportefeuille; 
- de gevoeligheid van de marktwaarde dekkingsgraad voor veranderingen van de marktrente  in combinatie 

met te realiseren rendementen van de returnportefeuille; 
- de gevoeligheid van de dekkingsgraad op basis van de DNB curve en dekkingsraad op marktrente voor 

parallele en niet-parallele curvebewegingen; 
- de relatieve performance op jaarbasis van actief beheerde beleggingsfondsen over de afgelopen 3-jaars 

periode versus hun maximale ex-ante tracking error; 
- de gerealiseerde relatieve performance na kosten van alle mandaten en beleggingsfondsen versus hun 

performancedoelstelling. 
 
Een medewerker van het bestuursbureau rapporteert op maandbasis: 
- de dekkingsgraad (UFR-dekkingsgraad, marktrente dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad); 
- een toelichting op de mutatie van de dekkingsgraad; 
- een toelichting op de mutatie van de voorziening pensioenverplichtingen; 
 
Een medewerker van het bestuursbureau rapporteert op kwartaalbasis: 
- de beleggingen en pensioenverplichtingen van het fonds; 
- een toelichting op onder andere het vereist eigen vermogen, performance en een ex-ante en ex-post 

toelichting over het afdekken renterisico. 
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De adviserend actuaris van het fonds berekent en rapporteert: 
- op kwartaalbasis een uitsplitsing van het vereist eigen vermogen op strategische en werkelijke basis. 
 
De actuariële functie controleert en rapporteert: 
- op kwartaalbasis de waarde van de door een medewerker van het bestuursbureau berekende voorziening 

pensioenverplichting. 
 
De custodian rapporteert voor de beleggingsportefeuille van het fonds vanuit de reguliere maand- en 
kwartaalrapportages over: 
- de gewichten (portefeuille en benchmark) van de verschillende beleggingscategorieën (en indien van 

toepassing hedgeportefeuilles) aan het einde van de betreffende maand op hoofd- en subcategorie niveau, 
en de standen hiervan, alsmede de totale portefeuille aan het einde van de betreffende maand op hoofd- 
en subcategorie niveau; 

- de onafhankelijke performance meting; 
- de resultaten van de beleggingsfondsen en –strategieën; 
- de rente afdekking en verdeling over de yieldcurve.  
 
Voor het toekennen van een rating, volgt het fonds het beleid van de custodian en luidt: 
- S&P rating debiteur; 
- Moody’s rating debiteur; 
- S&P rating instrument; 
- Moody’s rating instrument. 
 
Op basis van een kritische beoordeling van de genoemde informatie kan de bijdrage van diverse 
beleidsbeslissingen aan de performanceverschillen met de benchmark worden toegewezen en kan deze 
informatie worden gebruikt bij toekomstige beleidsbeslissingen.  
 
Manager monitoring 
Het bestuursbureau beoordeelt op kwartaalbasis alle rapportages van de beheerders en toetst deze aan de 
criteria opgenomen in de beleggingscases.  
 
Evaluatie uitbestedingspartijen 
Het fonds heeft een uitbestedingsbeleid waarin is vastgesteld dat alle uitbestedingspartijen periodiek op basis 
van vastgestelde criteria, managerselectie en monitoringproces worden beoordeeld en geëvalueerd.  
 
Kosten 
Het fonds heeft het vermogensbeheer volledig uitbesteed. Het bestuur ziet er op toe dat de kosten die verband 
houden met het beleggingsbeleid redelijk en proportioneel zijn in relatie tot de omvang en samenstelling van het 
belegd vermogen en de doelstelling van het fonds. De kosten van het vermogensbeheer en de transactiekosten 
worden jaarlijks in het jaarverslag gerapporteerd. Het fonds volgt hierbij de Aanbevelingen van de 
Pensioenfederatie. 
 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 
Het ESG-beleid van het fonds is vastgelegd in een separaat document. 
 

Vaststelling 
De Verklaring wordt jaarlijks door de BVC beoordeeld op volledigheid en consistentie met het beleggingsplan 
van het fonds, de abtn, gewijzigde wet- en regelgeving en relevante ontwikkelingen. Elke wijziging van de 
Verklaring wordt bij bestuursbesluit vastgesteld.  
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Bijlage C Actuariële grondslagen en veronderstellingen 

Actuariële grondslagen 

De (gedempte) kostendekkende premie en de technische voorzieningen zijn gebaseerd op de volgende 
actuariële grondslagen en veronderstellingen: 
              

Sterftekansen 
De sterftekansen zijn ontleend aan de door het Koninklijk Actuarieel Genootschap gepubliceerde Prognosetafel 
AG 2022. Op grond van de Pensioenwet en lagere regelgeving dient een pensioenfonds de 
pensioenverplichtingen (VPV) prudent te waarderen. Om deze reden worden de sterftekansen aangepast zodra 
een nieuwe Prognosetafel AG is verschenen. De prognosetafel is een sterftetafel waarin per toekomstig jaar 
sterftekansen worden weergegeven. Hierdoor is per combinatie van leeftijd en waarnemingsjaar de sterftekans 
beschikbaar. Het is hiermee mogelijk voor elke leeftijd en ieder (toekomstig) startjaar een resterende 
levensverwachting te berekenen. Jaarlijks per 31 december schuift het startjaar met één jaar op. 
 
Ervaringssterfte 
De Prognosetafel AG 2022 is gebaseerd op sterftecijfers over de gehele bevolking. De werkende bevolking leeft 
over het algemeen langer dan de gehele bevolking. Op basis van onderzoeken zijn leeftijdsafhankelijke 
correctiefactoren vastgesteld. Deze worden gebruikt om de sterftekansen van de gehele bevolking te corrigeren 
zodat de sterftekansen fondsspecifiek worden. 
 
Met ingang van december 2020 hanteert Bpf HiBiN voor de ervaringssterfte op basis van de Triple A 
Ervaringssterfte 2020, waarbij als externe maatstaf het inkomen wordt gebruikt. Bij de Triple A Ervaringssterfte 
2020 wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdverzekerde en medeverzekerde.  
 
Om te toetsen of de waargenomen sterfte in het verleden binnen Bpf HiBiN aansluit bij de ervaringssterfte 
(curves), is een backtest uitgevoerd in 2022. Uit de totaaltest en de tests per kalenderjaar op basis van 
fondsspecifieke historisch data (2017,2018,2019, 2020 en 2021) blijkt dat op totaalniveau de ervaringssterfte 
passend is voor het fonds. Ook bij alle tests per kalenderjaar per geslacht, per leeftijdscategorie en bij 
hoofdverzekerden/medeverzekerden blijkt dat de ervaringssterfte passend is. Er is geen verdere fonds 
specifieke correctie nodig. 
 
De ervaringssterfte is voor zowel mannen als vrouwen respectievelijk hoofd- en medeverzekerde opgenomen 
in Bijlage C. 
 
Rentetermijnstructuur 
Voor de vaststelling van de voorziening pensioenverplichtingen in enig jaar wordt gebruikgemaakt van de 
actuele, nominale rentetermijnstructuur die ultimo van dat jaar van toepassing is en zoals deze is gepubliceerd 
door DNB. 
 
Partnerfrequenties 
De tot 1 juli 2001 opgebouwde aanspraken op (latent) partnerpensioen zijn niet-uitruilbaar voor 
ouderdomspensioen. De vanaf 1 juli 2001 opgebouwde aanspraken op (latent) partnerpensioen zijn wel 
uitruilbaar voor partnerpensioen. 
 
Voor zowel het uitruilbaar als het niet-uitruilbaar partnerpensioen het onbepaald partnersysteem gehanteerd, 
waarbij wordt uitgegaan dat iedere (gewezen) deelnemer een partner heeft. Voor de waardering van de (latente) 
aanspraken op partnerpensioen wordt rekening gehouden met partnerfrequenties. Met ingang van het jaar 2020 
wordt de partnerfrequentie tot leeftijd 67 jaar gebaseerd op de partnerfrequenties CBS 2020, inclusief 
samenwonenden, met een frequentie van 100% bij een leeftijd van 67 jaar.  
 
Voor pensioengerechtigden wordt voor de waardering van het partnerpensioen het systeem van bepaalde 
partner (feitelijke burgerlijke staat) gehanteerd. 
  
Een overzicht van de partnerfrequenties is opgenomen in Bijlage D.  
 



 

73 / 81 

 

 
Wezenpensioen  
Met latent wezenpensioen (indien van toepassing) wordt als volgt rekening gehouden. Voor de deelnemers 
wordt op de één-jarige risicopremie voor het partnerpensioen een opslag van 2,0% toegepast voor 
wezenpensioen. Voor de (gewezen) deelnemers zit in de voorziening voor partnerpensioen een opslag van 
0,6% voor wezenpensioen.  
 
Revalidering 
Bij de bepaling van de pensioenopbouw voor arbeidsongeschikte deelnemers en ingegaan invaliditeitspensioen 
(AOP) is uitgegaan van een revalidatiekans van 10%.  
  
Leeftijdsverschil man-vrouw en duren  
Bij de verschillende actuariële berekeningen worden de navolgende veronderstellingen ten aanzien van de 
leeftijden van de deelnemers, etc. in aanmerking genomen:  

- De deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden geacht geboren te zijn op 1 juli 
van hun geboortejaar. De leeftijd aan het einde van het boekjaar is derhalve gelijk aan het verschil 
tussen het berekeningsjaar en het geboortejaar van betrokkene, verhoogd met een half jaar. Als 
uitzondering hierop wordt de leeftijd voor de vaststelling van de invaliditeitspensioenvoorziening in 
maanden nauwkeurig bepaald.  

- Het leeftijdsverschil tussen man en vrouw is op drie jaren gesteld, waarbij verondersteld wordt dat de 
man de oudste van de twee is.  

- De uitkeringsduur van ingegaan wezenpensioen wordt voor elke wees jonger dan 18 jaar bepaald als 
het verschil tussen 18 jaar en zijn leeftijd in halve jaren. Voor wezen ouder dan 18 jaar wordt steeds de 
uitkeringsduur tot de maximale eindleeftijd van 27 jaar in aanmerking genomen.  

- De uitkeringsduur van het lage aanvullende partnerpensioen uit de Anw-hiatenregeling wordt eveneens 
bepaald als het verschil tussen 18 jaar en de leeftijd van het jongste kind in halve jaren.  

- De uitkeringsduur van het hoge partnerpensioen wordt in volle jaren bepaald als het verschil tussen 65 
en de leeftijd van de nabestaande in hele jaren bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd van het jongste 
kind. 

 
Bij de berekening van het risicokapitaal voor het aanvullende partnerpensioen wordt uitgegaan van de 
veronderstelling:  

- dat de mannelijke deelnemer 52 jaar oud is en zijn echtgenote 49 jaar op het tijdstip dat hun jongste kind 
18 jaar wordt, en 

- dat de vrouwelijke deelnemer 49 jaar oud is en haar echtgenoot 52 jaar op het tijdstip dat hun jongste kind 
18 jaar wordt. 

 
Uitkeringswijze 
Bij de waardering van de aanspraken wordt verondersteld dat de uitkeringen continu (zullen) geschieden. 
 
Actuariële omzettingen 
Op de pensioendatum kan (een deel van) het uitruilbaar partnerpensioen worden omgezet in extra ouderdoms-
pensioen. Tevens bestaat, binnen bepaalde grenzen, de mogelijkheid om het ouderdomspensioen eerder of 
later in te laten gaan. Voor de uitruilmogelijkheden zijn uitruilfactoren vastgesteld op basis van de actuariële 
grondslagen van het fonds. Bij de vaststelling van de uitruilfactoren wordt uitgegaan van sekseneutraliteit.  De 
genoemde uitruilfactoren worden een keer per twee jaar, gehoord de actuaris, door het bestuur aangepast. 
 
Het bestuur stelt bij het wijzigen van de overlevingstafels van het AG, de geldende flexibiliseringsfactoren 
(vervroegen en uitstel pensioendatum) vast voor een periode van twee jaar. De afkoopfactoren worden voor 
een periode van een jaar vastgesteld. Indien de uitgangspunten voor deze factoren naar het oordeel van het 
bestuur nauwelijks wijzigen ten opzichte van de laatste vaststelling, behoudt het bestuur zich het recht voor 
deze factoren niet aan te passen. 
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Periodieke toetsing actuariële grondslagen 
De actuariële grondslagen zijn gebaseerd op een grondslagenonderzoek. De grondslagen worden door het 
fonds periodiek getoetst. In het jaar 2020 heeft een nieuw grondslagenonderzoek plaatsgevonden. Daarnaast 
kunnen resultaten uit het jaarwerk, aanbevelingen van de actuariële functie, certificerend actuaris en wijzigingen 
in het fondsbeleid ook aanleiding zijn om opslagen buiten de periodiciteit nader te onderzoeken. Hieronder is 
een overzicht van de frequentie van onderzoek en/of evaluatie en het jaar van het laatste onderzoek van de 
grondslagen opgenomen. 
 

Nr. Grondslagen voor vaststelling voorziening en premie Frequentie Laatst 

uitgevoerd 

1 Opslag voor administratie- en excassokosten op de voorziening (Jaarlijks) 2022 

2 Opslag voor uitvoeringskosten voor het lopend boekjaar in de 
premie 

(Jaarlijks) 2022 

3 Opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 3 jaar 2020 

4 Opslag voor wezenpensioen 3 jaar 2020 

5 Prognosetafels AG 2 jaar 2022 

6 Ervaringssterfte 4 jaar 2022 

7 Partnerfrequenties 3 jaar 2020 

8 Leeftijdsverschil tussen hoofdverzekerde en medeverzekerde 
partner 

3 jaar 2020 

9 Arbeidsongeschiktheidskansen 3 jaar 2021 

10 Revalideringkansen 3 jaar 2021 

11 Ontslagkansen 5 jaar 2018 

12 Carrièrekansen 5 jaar 2018 

13 Toetredingsprofiel 5 jaar 2018 

14 Reserveringsmethodiek niet opgevraagd pensioen 5 jaar 2021 
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Bijlage D Tabellen ervaringssterfte en partnerfrequenties 
   
   Ervaringssterfte mannen  

 
Leeftijd 

Ervaringssterfte 
mannen 

Hoofd Mede Leeftijd Hoofd Mede Leeftijd Hoofd Mede 

0 100% 100% 41 59% 55% 81 97% 93% 

1 100% 100% 42 60% 55% 82 98% 93% 

2 100% 100% 43 60% 56% 83 98% 94% 

3 100% 100% 44 61% 56% 84 99% 95% 

4 100% 100% 45 62% 57% 85 99% 95% 

5 100% 100% 46 63% 58% 86 99% 96% 

6 100% 100% 47 63% 59% 87 100% 96% 

7 100% 100% 48 64% 60% 88 100% 97% 

8 100% 100% 49 65% 61% 89 100% 97% 

9 100% 100% 50 66% 62% 90 100% 98% 

10 100% 100% 51 67% 63% 91 101% 98% 

11 100% 100% 52 69% 64% 92 101% 98% 

12 100% 100% 53 70% 65% 93 101% 99% 

13 100% 100% 54 71% 66% 94 101% 99% 

14 100% 100% 55 72% 67% 95 101% 99% 

15 100% 100% 56 73% 68% 96 101% 99% 

16 100% 100% 57 74% 69% 97 101% 100% 

17 100% 100% 58 75% 70% 98 101% 100% 

18 100% 100% 59 77% 72% 99 100% 100% 

19 98% 98% 60 78% 73% 100 100% 100% 

20 94% 93% 61 79% 74% 101 100% 100% 

21 90% 89% 62 80% 75% 102 100% 100% 

22 86% 85% 63 81% 76% 103 100% 100% 

23 83% 81% 64 82% 77% 104 100% 100% 

24 80% 77% 65 83% 78% 105 100% 100% 

25 77% 74% 66 85% 79% 106 100% 100% 

26 74% 71% 67 86% 80% 107 100% 100% 

27 71% 68% 68 87% 81% 108 100% 100% 

28 69% 65% 69 88% 82% 109 100% 100% 

29 67% 63% 70 89% 83% 110 100% 100% 

30 65% 61% 71 90% 84% 111 100% 100% 

31 64% 60% 72 90% 85% 112 100% 100% 

32 62% 58% 73 91% 86% 113 100% 100% 

33 61% 57% 74 92% 87% 114 100% 100% 

34 60% 56% 75 93% 88% 115 100% 100% 

35 60% 55% 76 94% 89% 116 100% 100% 

36 59% 55% 77 95% 90% 117 100% 100% 

37 59% 54% 78 95% 91% 118 100% 100% 

38 59% 54% 79 96% 91% 119 100% 100% 

39 59% 54% 80 97% 92% 120 100% 100% 

40 59% 55%       
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Ervaringssterfte vrouwen 
 

Leeftijd 

Ervaringssterfte vrouwen 

Hoofd Mede Leeftijd Hoofd Mede Leeftijd Hoofd Mede 

0 100% 100% 41 57% 59% 81 97% 100% 

1 100% 100% 42 57% 60% 82 98% 100% 

2 100% 100% 43 58% 61% 83 98% 100% 

3 100% 100% 44 59% 61% 84 99% 101% 

4 100% 100% 45 60% 62% 85 99% 101% 

5 100% 100% 46 61% 63% 86 99% 101% 

6 100% 100% 47 62% 64% 87 100% 102% 

7 100% 100% 48 63% 66% 88 100% 102% 

8 100% 100% 49 64% 67% 89 100% 102% 

9 100% 100% 50 66% 68% 90 100% 102% 

10 100% 100% 51 67% 69% 91 101% 102% 

11 100% 100% 52 68% 70% 92 101% 102% 

12 100% 100% 53 69% 72% 93 101% 102% 

13 100% 100% 54 71% 73% 94 101% 102% 

14 100% 100% 55 72% 74% 95 101% 102% 

15 100% 100% 56 73% 76% 96 101% 101% 

16 100% 100% 57 74% 77% 97 101% 101% 

17 100% 100% 58 76% 78% 98 100% 101% 

18 100% 100% 59 77% 79% 99 100% 101% 

19 98% 98% 60 78% 81% 100 100% 100% 

20 93% 93% 61 79% 82% 101 100% 100% 

21 88% 89% 62 80% 83% 102 100% 100% 

22 84% 85% 63 82% 84% 103 100% 100% 

23 80% 81% 64 83% 85% 104 100% 100% 

24 76% 78% 65 84% 87% 105 100% 100% 

25 73% 75% 66 85% 88% 106 100% 100% 

26 70% 72% 67 86% 89% 107 100% 100% 

27 67% 69% 68 87% 90% 108 100% 100% 

28 64% 67% 69 88% 91% 109 100% 100% 

29 62% 65% 70 89% 92% 110 100% 100% 

30 60% 63% 71 90% 93% 111 100% 100% 

31 59% 61% 72 91% 94% 112 100% 100% 

32 58% 60% 73 92% 94% 113 100% 100% 

33 57% 59% 74 93% 95% 114 100% 100% 

34 56% 59% 75 93% 96% 115 100% 100% 

35 55% 58% 76 94% 97% 116 100% 100% 

36 55% 58% 77 95% 97% 117 100% 100% 

37 55% 58% 78 95% 98% 118 100% 100% 

38 55% 58% 79 96% 99% 119 100% 100% 

39 56% 58% 80 97% 99% 120 100% 100% 

40 56% 59%       
 



 

Partnerfrequenties CBS 2020 incl. samenwonend 
  

Leeftijd Mannen Vrouwen 
 

Leeftijd Mannen Vrouwen 

<18 0% 0% 
 

43 73% 75% 

18 1% 2% 44 73% 75% 

19 2% 4% 45 73% 74% 

20 3% 7% 46 73% 74% 

21 5% 12% 47 73% 74% 

22 8% 18% 48 74% 74% 

23 13% 26% 49 73% 74% 

24 19% 35% 50 73% 73% 

25 26% 43% 51 74% 73% 

26 33% 50% 52 74% 73% 

27 40% 56% 53 74% 73% 

28 46% 60% 54 74% 73% 

29 51% 64% 55 74% 73% 

30 56% 66% 56 75% 73% 

31 60% 69% 57 75% 73% 

32 63% 71% 58 75% 73% 

33 65% 73% 59 75% 73% 

34 67% 74% 60 76% 73% 

35 68% 74% 61 76% 73% 

36 69% 75% 62 76% 72% 

37 70% 75% 63 77% 72% 

38 71% 76% 64 77% 72% 

39 72% 76% 65 78% 71% 

40 72% 76% 66 78% 71% 

41 73% 75% 67* 78% 70% 

42 73% 75%    

 
* Dit geldt slechts voor het niet-uitruilbaar partnerpensioen. Voor het uitruilbaar partnerpensioen, wordt rekening 

gehouden met een partnerfrequentie van 100% bij een leeftijd van 67 jaar. 
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Bijlage E Rendementscurve 

Voor de toetsing van de kostendekkende premie maakt het fonds gebruik van een gedempte premie op basis 
van verwacht rendement. De rendementscurve is vastgesteld op basis van de strategische beleggingsmix 
2020, met de maximale parameters van artikel 23a FTK. Het rendement op vastrentende waarden als 
onderdeel van het toekomstig rendement is per eind oktober 2019 voor vijf jaar vastgesteld op basis van de 
dan geldende rentecurve. Het verwacht rendement (nominaal en reëel) kan wijzigen door wijzigingen van de 
strategische beleggingsmix en/of het ingroeipad voor de inflatie. Het verwacht rendement, nominaal en reëel 
(gecorrigeerd voor inflatie) per 31 oktober 2022 is als volgt: 
 

Looptijd 
DNB curve 
31-10-2019 

Verwacht 
rendementscurve 

(nominaal) 

Verwacht 
rendementscurve 

(reëel) 

1 -0,376% 2,542% 1,027% 

2 -0,370% 2,546% 0,968% 

3 -0,364% 2,549% 0,909% 

4 -0,314% 2,578% 0,875% 

5 -0,273% 2,601% 0,836% 

6 -0,221% 2,630% 0,824% 

7 -0,165% 2,662% 0,826% 

8 -0,105% 2,696% 0,837% 

9 -0,044% 2,730% 0,854% 

10 0,022% 2,768% 0,877% 

11 0,075% 2,798% 0,895% 

12 0,119% 2,823% 0,910% 

13 0,173% 2,853% 0,932% 

14 0,219% 2,879% 0,951% 

15 0,260% 2,903% 0,968% 

16 0,293% 2,921% 0,981% 

17 0,322% 2,938% 0,992% 

18 0,347% 2,952% 1,002% 

19 0,371% 2,966% 1,012% 

20 0,391% 2,977% 1,020% 

21 0,401% 2,982% 1,022% 

22 0,415% 2,990% 1,027% 

23 0,435% 3,002% 1,036% 

24 0,457% 3,014% 1,046% 

25 0,482% 3,028% 1,058% 

26 0,509% 3,044% 1,071% 

27 0,537% 3,060% 1,085% 

28 0,566% 3,076% 1,099% 

29 0,595% 3,092% 1,114% 

30 0,624% 3,109% 1,128% 

31 0,654% 3,126% 1,144% 

32 0,683% 3,142% 1,159% 

33 0,712% 3,159% 1,174% 

34 0,740% 3,175% 1,188% 

35 0,768% 3,190% 1,203% 

36 0,796% 3,206% 1,217% 

37 0,823% 3,222% 1,231% 

38 0,849% 3,236% 1,245% 

39 0,874% 3,251% 1,258% 
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40 0,899% 3,265% 1,271% 

41 0,923% 3,278% 1,284% 

42 0,947% 3,292% 1,296% 

43 0,969% 3,304% 1,308% 

44 0,992% 3,317% 1,320% 

45 1,013% 3,329% 1,331% 

46 1,034% 3,341% 1,342% 

47 1,054% 3,353% 1,352% 

48 1,074% 3,364% 1,363% 

49 1,093% 3,375% 1,373% 

50 1,111% 3,385% 1,383% 

51 1,129% 3,395% 1,392% 

52 1,146% 3,405% 1,401% 

53 1,163% 3,414% 1,410% 

54 1,179% 3,423% 1,418% 

55 1,195% 3,432% 1,427% 

56 1,210% 3,441% 1,435% 

57 1,225% 3,449% 1,443% 

58 1,239% 3,457% 1,450% 

59 1,253% 3,465% 1,458% 

60 1,267% 3,473% 1,465% 

61 1,280% 3,481% 1,472% 

62 1,293% 3,488% 1,479% 

63 1,305% 3,495% 1,485% 

64 1,317% 3,501% 1,492% 

65 1,329% 3,508% 1,498% 

66 1,340% 3,515% 1,504% 

67 1,351% 3,521% 1,510% 

68 1,362% 3,527% 1,515% 

69 1,373% 3,533% 1,521% 

70 1,383% 3,539% 1,526% 

71 1,393% 3,544% 1,532% 

72 1,402% 3,550% 1,537% 

73 1,412% 3,555% 1,542% 

74 1,421% 3,560% 1,547% 

75 1,430% 3,565% 1,551% 

76 1,439% 3,571% 1,556% 

77 1,447% 3,575% 1,560% 

78 1,455% 3,580% 1,565% 

79 1,463% 3,584% 1,569% 

80 1,471% 3,589% 1,573% 

81 1,479% 3,593% 1,577% 

82 1,486% 3,597% 1,581% 

83 1,494% 3,602% 1,585% 

84 1,501% 3,606% 1,589% 

85 1,508% 3,610% 1,593% 

86 1,515% 3,614% 1,596% 

87 1,522% 3,617% 1,600% 

88 1,528% 3,621% 1,603% 

89 1,534% 3,624% 1,606% 

90 1,541% 3,628% 1,610% 
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91 1,547% 3,632% 1,613% 

92 1,553% 3,635% 1,617% 

93 1,559% 3,638% 1,620% 

94 1,564% 3,641% 1,622% 

95 1,570% 3,645% 1,626% 

96 1,575% 3,647% 1,628% 

97 1,581% 3,651% 1,631% 

98 1,586% 3,654% 1,634% 

99 1,591% 3,657% 1,637% 

100 1,596% 3,659% 1,639% 
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Taken en verantwoordelijkheden Beleggingsorganisatie Bpf HiBiN

Activiteit: vaststellen doelstelling, investment beliefs, 

risicobereidheid en governance Voorbereiden Adviseren Goedkeuren Uitvoeren Frequentie Monitoring 

Doelstelling (missie, visie, strategie) BVC en eventueel strategisch adviseur 

BVC / strategisch 

adviseur/ARGC Bestuur Bestuursbureau Toets: jaarlijks BVC

Investment beliefs BVC en eventueel strategisch adviseur 

BVC / strategisch 

adviseur/ARGC Bestuur BVC Toets: jaarlijks BVC

Risicobereidheid BVC en eventueel strategisch adviseur 

BVC / strategisch 

adviseur/ARGC Bestuur BVC Toets: jaarlijks BVC / ARGC

Governance BVC en eventueel strategisch adviseur 

BVC / strategisch 

adviseur/ARGC Bestuur Bestuursbureau Een keer in de 3 jaar BVC

Activiteit (strategie en implementatie), 

beleggingsraamwerk Voorbereiden Adviseren Goedkeuren Uitvoeren Frequentie Monitoring 

Risicobudget

ALM ALM-consultant, bestuursbureau, BVC BVC Bestuur Bestuursbureau Eens in de 3 jaar BVC

Strategische beleggingsmix

Risicobudgettering Strategisch adviseur, bestuursbureau, BVC BVC/ARGC Bestuur Bestuursbureau Jaarlijks BVC

Beleggingsplan

Vastlegging en begrenzing Bestuursbureau BVC/ARGC Bestuur Bestuursbureau Jaarlijks BVC / ARGC

Structuur mandaten

Portefeuillestructuur & mandaatstructuur Bestuursbureau + strategisch adviseur, BVC BVC/ARGC Bestuur Bestuursbureau Jaarlijks BVC

Mandaten/benchmarks en richtlijnen operationeel 

beheerders Bestuursbureau + strategisch adviseur, BVC BVC Bestuur Bestuursbureau Jaarlijks BVC

Mandaten/benchmarks en richtlijnen overlay beheerders 

(rente + valuta) Bestuursbureau + strategisch adviseur, BVC BVC Bestuur Bestuursbureau Jaarlijks BVC

Selectie vermogensbeheerders

Uitvoeren selectie + contractonderhandelingen + 

mandatering

Bestuursbureau + externe adviseur 

(selectie), strategisch adviseur, BVC BVC/ARGC Bestuur Bestuursbureau

Toets: jaarlijks, wijziging 

indien nodig BVC / ARGC

Transities Bestuursbureau + transitiemanager BVC/ARGC Bestuur Bestuursbureau Indien aan de orde BVC

Performance, risico en balansmonitoring

Opstellen performance- & risicorapportages Bestuursbureau + Custodian BVC Bestuur Bestuursbureau Maandelijks BVC

Bijstellen beleid en/of beheerders Bestuursbureau + BVC BVC/ARGC Bestuur Bestuursbureau Indien nodig BVC

Risicomanagement (beleggingen) Bestuursbureau BVC/ARGC Bestuur Bestuursbureau Doorlopend BVC / ARGC

Activiteit (operationeel) Voorbereiden Adviseren Goedkeuren Uitvoeren Frequentie Monitoring 

Rebalancing

Besluit Bestuursbureau BVC BVC Bestuursbureau Maandelijks Bestuursbureau, BVC, ARGC

Inleggen instructies Bestuursbureau Bestuursbureau Maandelijks Bestuursbureau, BVC

Verandering asset allocatie

Besluit Bestuursbureau BVC/ARGC Bestuur Bestuursbureau

Jaarlijks of indien aan de 

orde Bestuursbureau, BVC, ARGC

Inleggen instructies Bestuursbureau BVC Bestuursbureau

Jaarlijks of indien aan de 

orde Bestuursbureau, BVC

Inleggen instructies nieuwe beleggingsfondsen Bestuursbureau BVC Bestuursbureau Indien aan de orde Bestuursbureau, BVC

Cash management

Monitoring rekeningen Bestuursbureau Bestuursbureau BVC Bestuursbureau Wekelijks Bestuursbureau, BVC

Liquiditeitsplanning Bestuursbureau Bestuursbureau BVC Bestuursbureau

Jaarplanning met 

maandelijkse monitoring Bestuursbureau, BVC

Verrichten overboekingen Bestuursbureau Bestuursbureau Bestuursbureau Bestuursbureau

Maandelijks of indien 

nodig Bestuursbureau, BVC

Renteoverlay

Aanlevering van kasstromen verplichtingen Bestuursbureau Bestuursbureau Bestuurbureau Bestuursbureau Maandelijks Bestuursbureau

Implementatie, incl. berekenen afdekking en bijsturen 

rentehedge LDI manager LDI manager

LDI manager / BVC  (bij 

aanvang) LDI manager Eenmalig en bij wijzigingen Bestuursbureau, BVC

Collateral management LDI manager LDI manager LDI manager LDI manager Doorlopend LDI manager, BVC

Rapporteren over rente-afdekking LDI manager LDI manager BVC LDI manager Maandelijks Bestuursbureau, BVC

Compliance monitoring

Controle Bestuursbureau Bestuursbureau BVC/ARGC Bestuursbureau Wekelijks Bestuursbureau, ARGC

Follow-up bij overschrijding Bestuursbureau Bestuursbureau BVC Bestuursbureau Indien aan de orde BVC/ARGC

Corporate actions (indien nodig) Custodian Bestuursbureau BVC Custodian Indien aan de orde Bestuursbureau

Security class actions (indien nodig) Custodian Bestuursbureau BVC Custodian Indien aan de orde Bestuursbureau

Tax reclaims Custodian, bestuursbureau (alleen SAREF) Custodian, bestuursbureau Custodian, bestuursbureau Custodian, bestuursbureau Indien aan de orde Bestuursbureau / BVC

Proxy voting (indien nodig) Custodian Bestuursbureau BVC Custodian Indien aan de orde Bestuursbureau

Rapporteren  intern (geaggregeerd)

Performanceberekening Performance meter (custodian) BVC Bestuursbureau Performance meter (custodian) Maandelijks Bestuursbureau / BVC

Maken rapportages voor bvc en bestuur Bestuursbureau Bestuursbureau BVC Bestuursbureau Maandelijks BVC

Rapporteren DNB

Aanlevering van gegevens (incl. fund peek through) Custodian, actuaris en bestuursbureau Bestuursbureau Bestuursbureau Bestuursbureau Maand en kwartaal Bestuursbureau

Vervaardigen rapportage en versturen aan DNB Custodian, actuaris en bestuursbureau Bestuursbureau Bestuursbureau Bestuursbureau Maand en kwartaal Bestuursbureau

Jaarwerkcoordinatie Bestuursbureau Commissie jaarwerk Bestuur Bestuursbureau/cie jaarwerk Jaarlijks  o.a. Bestuursbureau

Opmerkingen

Noot 2: de informatiestromen vanuit de custodian zijn leidend.

Noot 3: corporate actions, security class actions en proxy voting zijn niet relevant in een situatie waarbij in aandelenbeleggingsfondsen wordt belegd.

Noot 1: ten aanzien van de taken in kolom 'uitvoering' geldt in ieder geval voor het bestuursbureau het 4-ogen principe waarbij de manager van het bestuursbureau of Nathalie Houwaart steeds de reviewtaak (ook voor 


